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 در اندتو  Aى ول باشدید از روى دلین بایده مسل5ن به اصول دی عق ـ١مسأله 

ن ی گفته كىس را قبول كند، وىل در احكام د،لیعنى بدون دلید، ید Aاین تقلیاصول د
د یا از مجتهد تقلیل بدست آورد ی احكام را از روى دلاندباشد كه بتوا مجتهد ید یبا

د یفه خود عمل Aایاط طورى به وظیا از راه احتی دیعنى به دستور او رفتار Aایكند، 
ن عمىل را یاز مجتهدای   اگر عدهمثالًف خود را انجام داده است، ین كند تكلیقیكه 

اگر عمىل  و دست، آن عمل را انجام ندهیام نند حریگو گر مىیعده د دانند و  مىحرام
 پس كساe كه مجتهد . آوردجا بهدانند آن را   مىبعىض مستحب را بعىض واجب و

  .ندید Aای واجب است از مجتهد تقل،اط عمل كنندیتوانند به احت  Aىستند وین
د یو از مجتهدى با د در احكام عمل كردن به دستور مجتهد استی تقل ـ٢مسأله 

 و زاده، زنده و عادل باشد عه دوازده امامى، حاللید كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شیلتق
ى كه بر او یكارها و  آوردجا بهى كه بر او واجب است یعادل كىس است كه كارها

 م استیگر عادل كىس است كه در جاده رشع مستقیحرام است ترك كند، به عبارت د
د اعلم یكند با  مىدیهدى كه انسان از او تقلز مجتین و شود  Aىعمال از آن منحرفو 

  .دن حكم خدا از nام مجتهدهاى زمان خود استادتر باشدیعنى در فهمیباشد، 
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اول آنكه خود انسان : توان شناخت  مىاعلم را از سه راه و  مجتهد ـ٣مسأله 
ه دوم آنك. اعلم را بشناسد و  مجتهداندبتو و ن كند، مثل آنكه از اهل علم باشدیقی
ص دهد، مجتهد یعلم را تشخ ا و مجتهداندتو  مىك نفر عاq عادل بلكه موثق كهی

گر با گفته او یق كند، به رشط آنكه عاq ثقه دیا اعلم بودن كىس را تصدیبودن 
اعلم را  و توانند مجتهد  مىاز اهل علم كهای  سوم آنكه عده. دیمخالفت نن5

 ا اعلم بودن كىسی مجتهد بودن ،شود  مىداینان پیاز گفته آنان اطم و ص دهندیتشخ
  .ق كنندیرا تصد

د كند كه گ5ن به ید از كىس تقلی اگر شناخv اعلم مشكل باشد، با ـ٤مسأله 
 اندبد و فى هم بدهد كه كىس اعلم استیاعلم بودن او دارد، بلكه اگر احت5ل ضع

ر نظر او اعلم از اگر چند نفر د و دید Aاید از او تقلیست، بایگرى از او اعلم نید
  . کنددیz از آنان تقلید از یگر مساوى باشند، بایكدیبا  و گرانید

دن از یاول شن: عنى دستور مجتهد چهار راه داردی ی بدست آوردن فتو ـ٥مسأله 
  موثق كه فتواى مجتهد را نقل كند،ك نفر عادل بلكهیدن از ی دوم شن،خود مجتهد

دن در رساله ی چهارم دنان دارد،یه او اطمه گفتدن از كىس كه انسان بیسوم شن
  .نان داشته باشدیمجتهد، در صور} كه انسان به درستى آن رساله اطم

 به اندتو  مىن نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است،یقی تا انسان  ـ٦مسأله 
اگر احت5ل دهد كه فتواى او عوض شده،  و دیآنچه در رساله نوشته شده عمل Aا

  .ستیجستجو الزم ن
عنى كىس یفتوى دهد مقلد آن مجتهد ای   اگر مجتهد اعلم در مسأله ـ٧مسأله 

گر عمل كند، وىل ی در آن مسأله به فتواى مجتهد داندتو  Aى،كند  مىدیكه از او تقل
د ی بفرمامثالًاط آن است كه فالن طور عمل شود، ید احتیبفرما اگر فتوى ندهد و

عنى یحات اربعه یهارم Aاز سه مرتبه تسبچ و اط آن است كه در ركعت سومیاحت
ُسبحاَن هللا، والحمد �، وال إله إالّ هللا، وهللا أکْرب َ ُ َُ َ ََ ِ ِِ ُ ْ َ ُْ اط، ین احتیا به اید ید، مقلد بای بگوْ

ا به فتواى مجتهدى كه ی و دیسه مرتبه بگو و ند عمل كندیگو  مىاط واجبشیكه احت



 7  -                ��T�: 2�_� � 

 پس اگر .دی عمل Aا،شرت استیگر بیهاى دعلم او از مجتهد اعلم كمرت و از مجتهد
ن است كه اگر یهمچن د ویك مرتبه بگوی اندتو  مىاندمرتبه گفv را كاىف بد  كیاو 

  .ا محل اشكال استید مسأله محل تأمل یمجتهد اعلم بفرما
 مثالًاط كند، یفتوى داده احتای   اگر مجتهد اعلم بعد از آنكه در مسأله ـ٨مسأله 

اط یشود، اگر چه احت  مىند پاكیك مرتبه در آب كر بشویجس را كه د ظرف نیبفرما
گر ی در آن مسأله به فتواى مجتهد داندتو  Aىند، مقلد اویآن است كه سه مرتبه بشو

اط بعد از فتوى كه آن را یا به احتیا به فتواى او عمل كند ید یرفتار كند بلكه با
  .دیند عمل Aایگو  مىاط مستحبیاحت

د از مجتهد زنده یا برود بایكند، از دن  مىدی اگر مجتهدى كه انسان از او تقل ـ٩مسأله 
ست، به یت حتى در مسائىل كه به فتواى او عمل كرده جائز نید از می و تقلد كردیتقل

  .ستی جائز نمطلقاً که ى از او استید ابتدایت مانند تقلید میگر بقاء بر تقلیعبارت د
  .ردیاد بگیاج دارد واجب است یسان غالبا به آنها احت مسائىل را كه ان ـ١٠مسأله 
، چنانچه اندد  Aىد كه حكم آن رایش آیپای  اگر براى انسان مسأله ـ ١١مسأله 

اگر  و اط كندیا احتید صرب كند تا فتوى مجتهد اعلم را به دست آورد یممكن است با
  مجتهد اعلم ود به فتواى مجتهدى كه علم او كمرت ازیست بایچ كدام ممكن نیه
  .گر است عمل كندیشرت از مجتهدهاى دیب

د، چنانچه فتواى آن مجتهد یگرى بگوی اگر كىس فتواى مجتهدى را به د ـ١٢مسأله 
ست به او خرب دهد كه فتوى عوض شده وىل اگر بعد از گفv فتوى یعوض شود الزم ن

  .ف كندد اشتباه را برطریبفهمد اشتباه كرده، در صور} كه ممكن باشد با
د انجام دهد، در صور} ی اگر مكلف مد} اع5ل خود را بدون تقل ـ١٣مسأله 

د كند مطابق ید از او تقلیح است كه با فتواى مجتهدى كه فعال بایاع5ل او صح
ا احت5ل ی فه واقعى خود رفتار كرده استیگرى بفهمد كه به وظیا از راه دی باشد

  .]است[ه اط Aودیولو به احترا  اش فهیت وظین عمل رعایبدهد كه ح
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زى ی آب مضاف آ� است كه آن را از چا مضاف؛ی ا مطلق استی آب  ـ١٤مسأله 
زى مخلوط باشد مثل آ� كه به قدرى با یا به چیگالب  و  مثل آب هندوانه؛رندیبگ
 ا آب مطلق استنهیر ایغ و ندیگر به آن آب نگوی كه دمانند آن مخلوط شود و گل
ل، سوم آب جارى، چهارم آب باران، یاول آب كر، دوم آب قل: آن بر پنج قسم استو 

  .هپنجم آب چا

1$L <E M :  

گودى آن  و پهنا و  آب كر مقدار آ� است كه اگر در ظرىف كه درازا ـ١٥مسأله 
 گر مساحت آنیبه عبارت د و زند آن ظرف را پر كندیك سه وجب است بریهر 

ست یز بیهشت من ترب و ستیب و وزن آن از صد و هفت وجب باشد  وستیب
  .شود  مىلوگرمی ك٣٧٧با یمثقال كمرت باشد كه تقر

زى كه نجس شده است مانند یا چیخون  و ن نجس مانند بولی اگر ع ـ١٦مسأله 
رد، یا مزه نجاست را بگیا رنگ یلباس نجس، به آب كر برسد، چنانچه آن آب، بو 

  .شود  Aىر نكند نجسییگر تغا و شود مینجس 
  .شود  Aىر كند نجسییر نجاست تغی غبه واسطه اگر بوى آب كر  ـ١٧مسأله 
ا یشرت از كر است برسد و بو ین نجس مانند خون به آ� كه بی اگر ع ـ١٨مسأله 

ر نكرده كمرت از كر ییر دهد، چنانچه مقدارى كه تغییا مزه قسمتى از آن را تغیرنگ 
ا یشرت باشد، فقط مقدارى كه بو یا بیازه كر انداگر به  و شود  مىنجسباشد nام آب 

  .ر كرده نجس استییا مزه آن تغیرنگ 
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كند وىل اگر   مى آب فواره اگر متصل به كر باشد، آب نجس را پاك ـ١٩مسأله 
زى روى فواره یكند مگر آنكه چ  Aىزد، آن را پاكیقطره قطره روى آب نجس بر

اط یبنابر احت و بل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود تا آب آن قرندیبگ
  .د آب فواره با آن آب نجس مخلوط گرددیواجب با

ند، آ� كه از یرى كه متصل به كر است بشویر شیز نجس را زی اگر چ ـ٢٠مسأله 
  نگرفته باشد]را [ا مزه نجاستیا رنگ یبو  و زد اگر متصل به كر باشدیر  مىزیآن چ

  .ت هم در آن نباشد پاك استن نجاسیعو 
باقى آن بقدر كر نباشد، چنانچه  و خ ببنددی اگر مقدارى از آب كر  ـ٢١مسأله 

  .خ هم آب شود نجس استیهر قدر از  و شود  مىنجاست به آن برسد نجس
ا نه، ی اگر انسان شك كند از كر كمرت شده ،ازه كر بودهاند آ� كه به  ـ٢٢مسأله 

 اگر نجاستى هم به آن برسد نجس و كند  مىنجاست را پاكعنى یمثل آب كر است، 
ا نه حكم یانسان شك دارد به مقدار كر شده  و آ� كه كمرت از كر بوده و شود Aى

  .آب كر ندارد
ن یقیاول آنكه خود انسان : شود  مى كر بودن آب به سه راه ثابت ـ٢٣مسأله 

ار او ی كىس كه آب در اختك مرد عادل بلكه موثق خرب دهد، سومیكند، دوم آنكه 
  .د آب حوض ح5م كر استی ح5مى بگومثالًاست به كر بودن آن خرب دهد 

2@4 <E M ��:  

  .از كر كمرت باشد و ن نجوشدیل آ� است كه از زمی آب قل ـ٢٤مسأله 
  نجس،ز نجس به آن برسدیا چیزد یز نجس بریل روى چی اگر آب قل ـ٢٥مسأله 

رسد   مىزیزد، مقدارى كه به آن چیز نجس بری روى چا فشارشود وىل اگر از باال ب مى
  .باشد  مىهر چه باالتر از آن است پاك و نجس

خته یز نجس رین نجاست روى چیىل كه براى برطرف كردن عی آب قل ـ٢٦مسأله 
 از ىل هم كه بعدید از آب قلیبا و گردد، نجس است]می[از آن جدا  و شود]می[
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از آن  و زندیر  مىز نجس روى آنیدن چی كش آبن نجاست براىیبرطرف شدن ع
  .شود اجتناب كنند  مىجدا

: ند با پنج رشط پاك استیشو  مىغائط را و  آ� كه با آن مخرج بول ـ٢٧مسأله 
ده یدوم نجاستى از خارج به آن نرس. ا مزه نجاست نگرفته باشدیا رنگ یاول آنكه بو 

چهارم . امده باشدیرون نیائط با غا بول بیگرى مثل خون ی نجاست دسوم. باشد
شرت از مقدار معمول، نجاست به اطراف ی بپنجم. دا نباشدیآب پى غائط در ها ذره

  .د باشدیمخرج نرس

3N�C <E M :  

ان داشته باشد مانند یجر و ن بجوشدی آب جارى آ� است كه از زم ـ٢٨مسأله 
  .قنات آب چشمه و

 تا شد، چنانچه نجاست به آن برسدر با آب جارى اگر چه كمرت از ك ـ٢٩مسأله 
  .ر نكرده پاك استیی نجاست تغبه واسطها مزه آن یا رنگ یوقتى بو 

ا یا رنگ ی كه بو ى به آب جارى برسد، مقدارى از آن اگر نجاست ـ٣٠مسأله 
 طرىف كه متصل به چشمه است و ر كرده نجس استیی نجاست تغۀواسطه ب اش مزه

ا یازه كر باشد اندگر نهر اگر به یى دها آب و اك است پ ـ اگر چه كمرت از كر باشدـ
گرنه نجس  و ر نكرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاكیی آ� كه تغبه واسطه

  .است
ست وىل طورى است كه اگر از آن بردارند یكه جارى نای   آب چشمه ـ٣١مسأله 

ا رنگ ی بو عنى اگر نجاست به آن برسد تا وقتىیجوشد، حكم آب جارى دارد   مىباز
  .ر نكرده، پاك استیی نجاست تغبه واسطها مزه آن ی

به آب جارى است، حكم آب جارى متصل  و ستادهی ا آ� كه كنار نهر ـ٣٢مسأله 
  .ددار
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 در تابستان از جوشش و جوشد  مى در زمستانمثالًكه ای   چشمه ـ٣٣مسأله 
  .جوشد حكم آب جارى دارد  مى فقط وقتى كه،افتد مى

كه ای  نهی آب حوض ح5م اگر چه كمرت از كر باشد، چنانچه به خز ـ٣٤مسأله 
  .ازه كر است متصل باشد مثل آب جارى استاندآب آن به 
زد، اگر یر  مىها دوش و رهایع5رات كه از ش و ى ح5مها  آب لوله ـ٣٥مسأله 

  .متصل به كر باشد مثل آب جارى است
 جوشد، چنانچه كمرت از  Aىنی از زمان دارد وىلین جری آ� كه روى زم ـ٣٦مسأله 

 ،زدین برییشود اما اگر از باال با فشار به پا  مىنجاست به آن برسد نجس و كر باشد
  .شود  Aىن آن برسد باالى آن نجسییچنانچه نجاست به پا

4���� <E M :  

ك مرتبه باران یست ین نجاست در آن نیز نجىس كه عی اگر به چ ـ٣٧مسأله 
نها فشار یمانند ا و لباس و در فرش و شود  مىكه باران به آن برسد پاكى یببارد جا

ند ید طورى باشد كه بگویدن دو سه قطره فائده ندارد بلكه بایست وىل باریالزم ن
  .دیآ  مىباران

ن یگر ترشح كند، چنانچه عیجاى ده ب و ن نجس بباردی اگر باران به ع ـ٣٨مسأله 
 پس . مزه نجاست نگرفته باشد، پاك استایرنگ ا یبو  و نجاست همراه آن نباشد

ا یا آنكه بو ی ى خون در آب باشدها ترشح كند، چنانچه ذره و اگر باران بر خون ببارد
  .باشد  مىا مزه خون گرفته باشد نجسیرنگ 

ن نجاست باشد، تا وقتى باران یا روى بام آن عی اگر بر سقف ع5رت  ـ٣٩مسأله 
زد پاك است یر  مىا ناودانیاز سقف  و دهیز نجس رسیه چبارد، آ� كه ب  مىبه بام

ده یز نجس رسی به چزدیر  مىوىل بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آ� كه
  .باشد  مىاست، نجس
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ن یاگر باران بر زم و شود  مىن نجىس كه باران بر آن ببارد پاكی زم ـ٤٠مسأله 
  .كند  مىز پاكی، آن را نر سقف است برسدیبه جاى نجىس كه ز و جارى شود
  . باران گل شود پاك استبه واسطه خاك نجىس كه  ـ٤١مسأله 
 ،ى جمع شود، اگر چه كمرت از كر باشدی هرگاه آب باران در جا ـ٤٢مسأله 

ا مزه یا رنگ یآب بو  و ندیز نجىس را در آن بشوید، چیآ  مىچنانچه موقعى كه باران
  .شود  مىز نجس پاكیرد، آن چینجاست نگ
ن یبر زم و ن نجس است باران بباردی اگر بر فرش پا¤ كه روى زم ـ٤٣مسأله 

  .گردد  مىن هم پاكیزم و شود  Aىنجس جارى شود، فرش نجس

5�� <E M :  

 اگر چه كمرت از كر باشد چنانچه جوشد  مىنی آب چاهى كه از زم ـ٤٤مسأله 
ر نكرده پاك یی نجاست تغهبه واسطا مزه آن یا رنگ ینجاست به آن برسد تا وقتى بو 

ى ها  مقدارى كه در كتابها دن بعىض از نجاستیمستحب است پس از رس و است
  .مفصل گفته شده از آب آن بكشند

 و ر دهدییا مزه آب آن را تغیا رنگ یبو  و زدی اگر نجاستى در چاه بر ـ٤٥مسأله 
كه با آ� كه از شود   مى موقعى پاكاط واجبین برود بنابر احتیر آب چاه از بییتغ

  .جوشد مخلوط گردد  مىچاه
 با ،كمرت از كر باشد و در گوداىل جمع شود و  اگر آب باران قطع شود ـ٤٦مسأله 

  .شود  مىدن نجاست به آن نجسیرس
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 كند، وضو و  Aىز نجس را پاكی آب مضاف كه معنى آن گفته شد، چ ـ٤٧مسأله 

  .غسل هم با آن باطل است
 نجاست به آن برسد نجسای  اد باشد اگر ذرهی آب مضاف هر قدر ز ـ٤٨مسأله 

ز نجس یزد، مقدارى كه به چیز نجس بریشود وىل چنانچه از باال با فشار روى چ مى
 اگر گالب را از مثالً. باشد  مىمقدارى كه باالتر از آن است پاك و ده نجسیرس

دست ه آنچه ب و سده نجیدست رسه زند، آنچه بیگالبدان روى دست نجس بر
  .ده پاك استینرس

گر یا جارى مخلوط شود كه دی طورى با آب كر  اگر آب مضاف نجس ـ٤٩مسأله 
  .شود  مىند پاكیآب مضاف به آن نگو

ا نه مثل آب مطلق یست مضاف شده یمعلوم ن و  آ� كه مطلق بوده ـ٥٠مسأله 
آ� كه  و  استحیغسل هم با آن صح و كند، وضو  مىز نجس را پاكیعنى چیاست، 

ز یعنى چیا نه مثل آب مضاف است، یست مطلق شده یمعلوم ن و مضاف بوده
  .غسل هم با آن باطل است و كند، وضو  Aىنجس را پاك
 ست كه قبالًیمعلوم ن و ا مضافیست مطلق است ی آ� كه معلوم ن ـ٥١مسأله 

اگر  و طل استغسل هم با آن با  وضو و،كند  Aىا مضاف بوده نجاست را پاكیمطلق 
  .شرت باشدیا بیازه كر اندشود ولو به   مىنجاست به آن برسد حكم به نجس بودن آن

ا مزه یا رنگ یبو  بول به آن برسد و ن نجاست مثل خون وی آ� كه ع ـ٥٢مسأله 
ا مزه یا رنگ یشود وىل اگر بو   مىا جارى باشد نجسیر دهد، اگر چه كر ییآن را تغ

 مردارى كه پهلوى آب مثالًرون آب است عوض شود، یه ب نجاستى كبه واسطه آن
  .شود  Aىر دهد نجسییاست بوى آن را تغ
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ا مزه یا رنگ یبو  و ختهیبول در آن ر و ن نجاست مثل خونی آ� كه ع ـ٥٣مسأله 
ا باد باران را در ین بر آن ببارد اا باریا جارى متصل شود یر داده، چنانچه به كر ییآن را تغ

شود   مىن برود پاكیر آن از بییتغ و  باران از ناودان در آن جارى شودا آبیزد یآن بر
  .ا جارى با آن مخلوط گرددیا كر ید آب باران یاط واجب بایوىل بنابر احت
رون یا جارى آب بكشند، آ� كه بعد از بیز نجىس را در كر ی اگر چ ـ٥٤مسأله 

  .زد پاك استیر  مىآوردن از آن
آ� كه  و  پاك است،ا نهیست نجس شده یمعلوم ن و  پاك بوده آ� كه ـ٥٥مسأله 
  . نجس است،ا نهیست پاك شده یمعلوم ن و نجس بوده
خورده  مین خوردن آن حرام است و و خوك، نجس و خورده سگ می ن ـ٥٦مسأله 

  .باشد  مىخوردن آن مكروه وانات حرام گوشت، پاك ویح

P@.
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گر، عورت خود را از یمواقع د ت تخىل و واجب است انسان وق ـ٥٧مسأله 

 وانهین از دیهمچن  ومادر با او محرم باشند كساe كه مكلفند اگر چه مثل خواهر و
ست یشوهر الزم ن و  وىل زناندفهمند، بپوش  مىبد را و ز كه خوبیى ممها  بچهو 

  .گر بپوشانندیكدیعورت خود را از 
 با مثالًاگر  و اند خود را بپوشز مخصوىص عورتیست با چی الزم ن ـ٥٨مسأله 

  .ستی كافانددست هم آن را بپوش
زانوها رو به  نه ویس عنى شكم وی ،د طرف جلوى بدنی موقع تخىل با ـ٥٩مسأله 

  .پشت به قبله نباشد و قبله
 ا پشت به قبله باشدی اگر موقع تخىل طرف جلوى بدن كىس رو به قبله  ـ٦٠مسأله 

ا پشت به یاگر جلوى بدن او رو به قبله  و كند  Aىتیكفا اندعورت را از قبله بگردو 
  .د وىل پشت به قبله مانعى نداردیقبله نباشد، واجب است عورت را رو به قبله نن5
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شود،   مىگفته بعدا  طرف جلوى بدن در موقع استرباء كه احكام آن ـ٦١مسأله 
 که خواب بوده ناک که در زیر جامه کسی رطوبت شبهه [ بللانددر صور} كه بد

در صور}  و پشت به قبله نباشد و د رو به قبلهیشود با  مى مشتبه خارج]دیده شود
 و  رو به قبله بودنغائط و ر مخرج بولیموقع تطه و كه شك در خروج بلل دارد

  .پشت به آن اشكال ندارد
ه ا پشت بی رو به قبله ند، مجبور شودی اگر براى آنكه نامحرم او را نب ـ٦٢مسأله 

گر یز اگر از راه دین و ندیا پشت به قبله بنشیند، مانعى ندارد روبه قبله یقبله بنش
  .ند مانعى نداردیا پشت به قبله بنشیناچار باشد كه رو به قبله 

 ستین بچه در وقت تخىل حرام ناندنشرو به قبله یا پشت به قبله   ـ٦٣مسأله 
  .ستیرى از او واجب نیند، جلوگیاگر خود بچه بنشو 

ى مملوكه در صور} ها  در كوچه:اول:  در چهارجا تخىل حرام است ـ٦٤مسأله 
ست وىل یى كه ملك كىس نیها ن در كوچهیهمچن كه صاحبانش اجازه نداده باشند و

 ت آنانیا آنكه موجب اذیكنند   مىآمد و زند به افرادى كه رفت  مىتخىل رضر
ى كه براى عده ی در جا: سوم.است در ملك كىس كه اجازه تخىل نداده : دوم.شود مى

ن در ی روى قرب مؤمن: چهارم.ها مخصوص وقف شده است مثل بعىض از مدرسه
  .احرتامى به آنان باشد بی صور} كه

 آنكه با :اول: شود  مى در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاك ـ٦٥مسأله 
از خارج به  آنكه نجاستى : دوم.رون آمده باشدیبگرى مثل خون یغائط، نجاست د
شرت از مقدار معمول آلوده ی آنكه اطراف مخرج ب: سوم.ده باشدیمخرج غائط رس

ا به دستورى ی شود مخرج را با آب شست و  مىن سه صورتیر ایدر غ و شده باشد
 اگر چه شسv با آب نها پاك كردیمانند ا سنگ و شود با پارچه و  مىگفته بعدا كه

  .بهرت است
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جارى اگر بعد از  و در كر و شود  Aىر آب پاكیبا غ مخرج بول  ـ٦٦مسأله 
 و د دو مرتبه شستیل بای وىل با آب قلستیند كافیك مرتبه بشویبرطرف شدن بول 

  .بهرت است سه مرتبه شسته شود
 وىل اندزى از غائط در آن Aید چیند بای اگر مخرج غائط را با آب بشو ـ٦٧مسأله 

 اول طورى شسته شود كه ۀاگر در دفع و دآن مانعى نداربوى  و ن رنگند5یباق
  .ستی دوباره شسv الزم نانداز غائط در آن Aای  ذره

شود   مىپاك باشند نها اگر خشك ویمانند ا پارچه و ،كلوخ ، با سنگ ـ٦٨مسأله 
چنانچه رطوبت كمى داشته باشند كه به مخرج نرسد  و ر كردیمخرج غائط را تطه
ا دو مرتبه یك مرتبه یدفعه كمرت نباشد اگر چه به د از سه یاشكال ندارد وىل با

  .بهرت است سه قطعه باشد و زه شودیمخرج پاك
ند تا ید به قدرى اضافه Aای بااگر با سه دفعه غائط بر طرف نشود  ـ٦٩مسأله 
  .شود اشكال ندارد  Aىدهیى كوچz كه دها ن ذرهند5ی وىل باقزه شودی پاكمخرج كامالً
 مانند ى كه احرتام آنها الزم است،یزهایچردن مخرج غائط با  پاك ك ـ٧٠مسأله 

نها یاگر كىس با ا و غمربان بر آن نوشته شده حرام استیپ و كاغذى كه اسم خدا
ن یرسگ و با استخوان و شود  مىت كرده وىل مخرج پاكیغائط را برطرف كند، معص

  .شود  Aىد پاكاگر كىس با آنها برطرف كن و د مخرج غائط را پاك كرد،یهم نبا
شه بعد از یا نه، اگر چه همیر كرده ی اگر شك كند كه مخرج را تطه ـ٧١مسأله 

  .دیر Aایكرده واجب است تطه  مىری تطهفوراًا غائط یبول 
 ،ا نهیر كرده ی اگر بعد از Aاز شك كند كه قبل از Aاز، مخرج را تطه ـ٧٢مسأله 

  .ر كندید تطهیى بعد با وىل براى Aازها استحیه صحاندAازى كه خو
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 رون آمدن بول انجامی استرباء عمل مستحبى است كه مردها بعد از ب ـ٧٣مسأله 

 و آن داراى اقسامى است و ه استاند Aان كنند بول در مجریقی براى آنكه دهند مى
ن است كه بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن ین آنها ایبهرت

خ آلت ی دست چپ از مخرج غائط تا بانۀیدفعه با انگشت مر كنند، بعد سه یرا تطه
سه  و ر آن بگذارندیانگشت پهلوى شست را ز و بعد، شست را روى آلت و بكشند

  .پس از آن سه مرتبه رس آلت را فشار دهند و مرتبه تا ختنه گاه بكشند
 و شود  مىان خارجبازى كردن از انس و  آ� كه گاهى بعد از مالعبه ـ٧٤مسأله 
به آن  و دیآ  مىرونیز آ� كه گاهى بعد از منى بین و ند پاك استیگو  مىبه آن مذى
ند یگو  مىبه آن ودى و دیآ  مىرونیآ� كه گاهى بعد از بول ب و شود  مىوذى گفته

 و استرباء كند چنانچه انسان بعد از بول و ده باشد پاك است،یاگر بول به آن نرس
  .باشد نها، پاكیz از ایا یشك كند كه بول است  و و خارج شودبعد آ� از ا
د كه یرون آیا نه و رطوبتى از او بی اگر انسان شك كند استرباء كرده  ـ٧٥مسأله 

شود وىل   مىچنانچه وضو گرفته باشد باطل و باشد  مىا نه، نجسی پاك است اندند
 اندد كه ندیرون آیتى از او با نه و رطوبیى كه كرده درست بوده یاگر شك كند استربا

  .كند  Aى را هم باطلباشد و وضو  مىك پا،ا نهیپاك است 
 آنكه مد} از بول كردن او به واسطه كىس كه استرباء نكرده اگر  ـ٧٦مسأله 

ا یشك كند پاك است  و ندیه است و رطوبتى بباند Aان كند بول در مجریقیگذشته، 
  .كند  Aىرا هم باطل وضو  وباشد  مىنه، آن رطوبت پاك

 رد، چنانچه بعد از وضویان بعد از بول استرباء كند و وضو بگ اگر انس ـ٧٧مسأله 
اطاً غسل كند، وضو یا منى، واجب است احتیا بول است ی اندند كه بدیرطوبتى بب

  .ستی كافوضو وىل اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفv ردیهم بگ
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شك كند پاك  و ندیرطوبتى بب و اگر ستین براى زن استرباء از بول  ـ٧٨مسأله 
  .كند  Aىغسل او را هم باطل و وضوباشد،   مى پاك،ا نهیاست 

� GR>S�( P@.
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ند و یند كه كىس او را نبیى بنشی مستحب است در موقع تخىل جا ـ٧٩مسأله 

ا رون آمدن، اول پاى راست ریموقع ب و  اول پاى چپ،موقع وارد شدن به مكان تخىل
نى بدن را بر یسنگ و اندن مستحب است در حال تخىل رس را بپوشیهمچن و بگذارد

  .ندازدیپاى چپ ب
ند یماه در موقع تخىل بنش و دیروى خورش  مكروه است انسان روبه ـ٨٠مسأله 

ز در موقع تخىل ین و ستی مكروه ناندبپوشای  لهیوىل اگر عورت خود را به وس
 وهیر درختى كه می زدرب خانه، كوچه، ابان،یخ در جاده، روى باد نشسv روبه

در ن است حرف زدن یهمچن و اد مكروه استیتوقف ز و ز خوردنیچ  ودهد مى
ر كردن با یتطه و  اشكال ندارد،دیا ذكر خدا بگوی حال تخىل، وىل اگر ناچار باشد

  .باشد  مىدست چپ مستحب
وراخ جانوران، در س  سخت،نیستاده بول كردن، بول كردن در زمی ا ـ٨١مسأله 

  .ستاده مكروه استی آب اآب، خصوصاً
  .غائط مكروه است  خوددارى كردن از بول و ـ٨٢مسأله 
  وش از ج5عیپش از خواب، یش از Aاز، پی مستحب است انسان پ ـ٨٣مسأله 

  . بول كند،رون آمدن منىیبعد از ب
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: منى، چهارم: ئط، سومغا: بول، دوم: اول: ز استیازده چی نجاسات  ـ٨٤مسأله 

: رشاب، دهم: مرشك، نهم: خوك، هشتم و سگ: هفتم و خون، ششم: مردار، پنجم
د اجتناب كرد از عرق یاط واجب بایبنابر احت و عرق شرت نجاستخوار: ازدهمیفقاع، 

ن در آن اند وىل Aاز خواما عرق جنب از حرام پاك است و وان نجاستخواریمطلق ح
  .ستیز نیجا
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وان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد یهر ح و غائط انسان و  بول ـ٨٥مسأله 
vاط واجب ی بنابر احت وكند، نجس است  مىكه اگر رگ آن را بربند، خون از آن جس

كند مثل ماهى حرام گوشت   Aىوان حرام گوشتى كه خون آن جسvید از بول حیبا
مگس كه گوشت  و وانات كوچك مثل پشهیفضله ح و اجتناب كرد وىل غائط آن

  .ندارند پاك است
  .فضله پرندگان حرام گوشت پاك است و  بول ـ٨٦مسأله 
 و ن است بولیهمچن و وان نجاستخوار نجس استیغائط ح و  بول ـ٨٧مسأله 

گوسفندى كه  و A zودهیعنى با آن نزدیواe كه انسان آن را وطى كرده، یغائط ح
  .ر خوك محكم شده استیگوشت آن از خوردن ش
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  .واe كه خون جهنده دارد نجس استیح و  منى انسان ـ٨٨مسأله 
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واe كه خون جهنده دارد نجس است، چه خودش یح و  مردار انسان ـ٨٩مسأله 
ماهى  و ن شده آن را كشته باشندیر دستورى كه در رشع معیا به غیمرده باشد 

  . پاك است،ردی چه در آب ²چون خون جهنده ندارد، اگر
  کهدندان و استخوان و كرك و مو و ى از مردار كه مثل پشمیزهای چ ـ٩٠مسأله 

  .روح نداشته باشد پاك است
واe كه خون جهنده دارد در حاىل كه زنده یا حی اگر از بدن انسان  ـ٩١مسأله 

  . نجس است،گرى را كه روح دارد جدا كنندیز دیا چی گوشت ،است
  .گر بدن را بكنند پاك استیجاهاى د و ى مخترص لبها  اگر پوست ـ٩٢ مسأله

د اگر پوست روى آن یآ  مىرونی تخم مرغى كه از شكم مرغ مرده ب ـ٩٣مسأله 
  .دید آب كشیسفت شده باشد پاك است وىل ظاهر آن را با

ه كای  هیر مایرند، پنیش از آنكه علفخوار شوند ²یبزغاله پ و  اگر بره ـ٩٤مسأله 
  .دید آب كشیباشد پاك است وىل ظاهر آن را با  مىردان آنهایدر ش

آورند   مىصابون كه از خارج  وواكس دواجات روان، عطر، روغن،  ـ٩٥مسأله 
  . پاك است،ن به نجاست آنها نداشته باشدیقیاگر انسان 
واe است كه به ی از ح چرمى كه احت5ل آن بروده ویپ گوشت،  ـ٩٦مسأله 

ا از بازار ی و چنانچه از دست مسلe5 گرفته و  پاك است، كشته شدهدستور رشع
ز است، وىل یAاز در آن چرم جا و ه حاللیپ و ه كند خوردن آن گوشتی تهها مسل5ن

 و نكه دست مسلe5 باشد كه از كافر گرفتهیا ایاگر از دست كافر گرفته شود 
 و ا نه، خوردن آن گوشتی وان به دستور رشع كشته شدهیق نكرده كه آن حیتحق

  .ستیز نیAاز در آن چرم جا  وه حرام استیپ
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واe كه اگر یعنى حیواe كه خون جهنده دارد یهر ح و  خون انسان ـ٩٧مسأله 

vمانند ماهى ویكند نجس است پس خون ح  مىرگ آن را بربند خون از آن جس eوا 
  .باشد  مى خون جهنده ندارد پاك کهپشه

ن شده یوان حالل گوشت را به دستورى كه در رشع معی اگر ح ـ٩٨مسأله 
 پاك است اندم  مى خوe كه در بدنش،دیرون آیخون آن به مقدار معمول ب و بكشند

وان در جاى بلندى بوده ینكه رس حی ابه واسطها یدن یوىل اگر به علت نفس كش
  . آن خون نجس است،وان برگرددیخون به بدن ح

شود پاك وىل خوردن آن خون   مىدهیكه گاهى در تخم مرغ د خوe  ـ٩٩مسأله 
ن برود كه در ی مخلوط شدن با اجزاء تخم مرغ از ببه واسطهحرام است مگر آنكه 

  .ن صورت خوردن تخم مرغ حالل استیا
شود نجس   مىدهیر در آن دیدن شی خوe كه گاهى موقع دوش ـ١٠٠مسأله 

  .كند  مىر را نجسیش است و
 مخلوط شدن با آب به واسطهد اگر یآ  مىها  خوe كه از الى دندان ـ١٠١مسأله 
  .ستی اجتناب از آب دهان الزم ن،ن برودیدهان از ب

رد یم  مىر پوستیا زیر ناخن یده شدن، زی كوببه واسطه خوe كه  ـ١٠٢مسأله 
ند یاگر به آن خون بگو و ند پاك استیگر به آن خون نگویاگر طورى شود كه د

ا پوست سوارخ شود، اگر مشقت ندارد ین صورت چنانچه ناخن یدر ا  ونجس است
به د اطراف آن را یاگر مشقت دارد با و رون آورندیغسل خون را ب و وضود براى یبا

 و زى مثل پارچه بر آن بگذارندیا چیپارچه  ند ویاد نشود بشویى كه نجاست زطور
  .مم هم بكنندیت و تر بكشند روى پارچه دست

 به واسطها گوشت یر پوست مرده ی كه خون، زاند اگر انسان ند ـ١٠٣مسأله 
  .ده شدن به آن حالت در آمده پاك استیكوب

ظرف  و فتد nام غذایخون در آن بای  دن غذا ذرهی اگر موقع جوش ـ١٠٤مسأله 
  .ستیآتش پاك كننده ن و حرارت و دنیجوش و شود  مىآن نجس
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شود اگر   مىدایدى زخم در اطراف آن پكه در حال بهبوای   زردابه ـ١٠٥مسأله 
  .باشد  مىمعلوم نباشد كه با خون مخلوط است پاك
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 و استخوان و كنند حتى مو  مى سگ و خو¤ كه در خشz زندگى ـ١٠٦مسأله 

  .ى پاك استیایخوك در و ى آنها نجس است وىل سگها  ناخن و رطوبت وپنجه
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 ك قراریا براى خدا رشیعنى كىس كه منكر خدا است ی كافر  ـ١٠٧مسأله 

  . نجس است،دهد مى
گر، یبه عبارت د و مجوس پاكند هود، نصارى ویعنى، ی اهل كتاب  ـ١٠٨مسأله 

غمربى حرضت یدهد ولو پ  Aىك قراریبراى خدا رش و ستیكىس كه منكر خدا ن
  . قبول ندارد، پاك است را9اء محمد بن عبدهللایخاتم االنب

 مسل5نان ،روزه زى را كه مثل Aاز ویعنى چین ی كىس كه رضورى د ـ١٠٩أله مس
 مگر ن استیز جزء دی آن چاندباشد ولو بد  Aى نجس،دانند منكر شود  مىنیجزء د

  .اینکه منجر به انکار رسالت شود
  .ز كافر منكر خدا پاك استیر ممی بچه غ ـ١١٠مسأله 
  . نجس است،وازده امام دشمنى داشته باشدz از دی اگر مسلe5 با  ـ١١١مسأله 
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كند چنانچه به خودى   مىزى كه انسان را مستیهر چ و  رشاب ـ١١٢مسأله 
ش روان نباشد پاك است اگرچه یحش و اگر مثل بنگ و خود روان باشد نجس است

  .زند كه روان شودیزى در آن بریچ
نها یمانند ا و صندىل و زیم  و الكل صنعتى كه براى رنگ كردن درب ـ١١٣مسأله 

  .باشد  مىبرند پاك  مىكاره ب
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نجس  و د حرامیایآب انگور به خودى خود جوش ب و  اگر انگور ـ١١٤مسأله 
  .ستید، خوردن آن حرام است وىل نجس نیای پخv جوش ببه واسطهاگر  و است،

نها خوردن آ و ند پاكیایآب آنها اگر جوش ب و كشمش ،زیمو خرما،  ـ١١٥مسأله 
  .حالل است
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 نجس است وىل ،ندیگو  مىبه آن آبجو و شود  مى فقاع كه از جو گرفته ـ١١٦مسأله 

  .باشد  مى پاك،ندیگو  مىریبه آن ماء الشع و رندیگ  مىب از جویآ� كه به دستور طب
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د از ی بااط واجبیبنابر احت و  عرق شرت نجاستخوار نجس است ـ١١٧مسأله 
  .واe كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده اجتناب كردیعرق هر ح
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با بدن یا لباسی که به آن آلوده  عرق جنب از حرام پاك است وىل  ـ١١٨مسأله 

ا از زن، از یا بعد از آن، از مرد باشد ید یرون آیست چه در حال ج5ع بیز نی جاشده
استمناء آن  (.ا استمناءیوانات یz كردن با حینزد و ئ از وطایا از لواط یزنا باشد 

  )دیرون آیاست كه انسان كارى كند كه منى از او ب
 در حال مثالً ،z با زن حرام استی اگر انسان در موقعى كه نزد ـ١١٩مسأله 

 وىل اگر در روزه اندz كند مكروه است با عرق خود Aاز بخویض با زن خود نزدیح
  .اندست كه Aاز بخویz كند با عرق خود مكروه نی با زن خود نزدماه رمضان
مم عرق كند یبعد از ت و دیمم Aای اگر جنب از حرام عوض غسل ت ـ١٢٠مسأله 

  .ن با آن عرق اشكال ندارداندAاز خو
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z كند با یبعد با حالل خود نزد و  اگر كىس از حرام جنب شود ـ١٢١مسأله 
بعد از  و z كندیاگر اول با حالل خود نزد و اندخوعرق خود مكروه است Aاز ب

  .ستیحرام جنب شود Aاز با آن مكروه ن
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 اول آنكه خود انسان ؛شود  مىز از سه راه ثابتی نجاست هر چ ـ١٢٢مسأله 

ست یزى نجس است، الزم نیاگر گ5ن داشته باشد چ و زى نجس استین كند چیقی
 و ى كه مردمان الاباىلیها مه5نخانه و ها خانه ن در قهوهی بنابرا:دیاز آن اجتناب Aا

ن یقیخورند، اگر انسان   مىكنند در آنها غذا  Aىنجىس را مراعات و كساe كه پا¤
 اشكال ندارد،  غذا خوردن،نجس است اند ى را كه براى او آوردهینداشته باشد غذا

 همرس مثالًز نجس است، ید آن چیار او است بگویزى در اختیدوم آنكه كىس كه چ
 ار او است نجسیكه در اختگرى یز دیا چید، ظرف یا كلفت بگویا نوكر یانسان 

  .زى نجس استید چیك نفر عادل بلكه ثقه بگوینكه ی سوم اباشد، مى
 اندزى را ندیپاك بودن چ و  نجس بودن، ندانسv مسألهبه واسطه اگر  ـ١٢٣مسأله 

نكه ید مسأله را بپرسد وىل اگر با ایا نه بای حرام پاك است  عرق جنب ازاند ندمثالً
ا یز خون است ی شك كند آن چمثالًا نه، یزى را شك كند پاك است ی، چاندد  مىمسأله را

  .ستیدن الزم نیپرس و باشد  مىا خون انسان، پاكی كه خون پشه است اندا ندینه 
ز یچ و ا نه، نجس استیز نجىس كه انسان شك دارد پاك شده ی چ ـ١٢٤مسأله 

ا پاك ی نجس بودن انداگر هم بتو و ا نه، پاك استیپاك را اگر شك كند نجس شده 
  .ست وارىس كندی الزم ن،بودن آن را بفهمد

 اندتو  مىا دو لباىس كه از هر دوى آنهایz از دو ظرف ی اند اگر بد ـ١٢٥مسأله 
 مثالًو اجتناب كند وىل اگر د از هر دی كدام است بااندند و استفاده كند نجس شده

مال  و  از آن استفاده كنداندتو  Aىا لباىس كهی لباس خودش نجس شده اندد Aى
 .دیست اجتناب Aایگرى است، از لباس خودش هم الزم نید
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به z از آنها یا یهر دو  ز نجس برسد ویز پاك به چی اگر چ ـ١٢٦مسأله 

چنانچه نجس   وشود  مىز پاك نجسیگرى برسد چیz به دی ترى تر باشد كه ىطور
ز از یز پاك سومى برسد در صور} كه آن چی به چنامند  مىدوم كه آن را متنجس

بدن  و اگر از جوامد مانند لباس و شود  مىز سوم نجسیعات مانند آب باشد چیما
ر واسطه اول، یر غد و ندیز اجتناب Aاید از آن چیرواجب بایاط غیباشد بنابر احت

ست یىل بر لزوم اجتناب از آن نیز چهارم برسد دلیز سوم، به چینكه آن چیمثل ا
نانچه دست راست به چ: د حكم به طهارت Aود مثالی باهیبلكه به حسب ادله رشع

آن دست با رطوبت با دست چپ  و ن برودین بول از بیع و بول متنجس شود
اگر دست  و ند،ید از دست چپ اجتناب Aایبارواجب یاط غیمالقات كند بنابر احت

د به مقتضاى ادله یترى آن به لباس رس و دا كردیچپ با رطوبت با لباس nاس پ
  .شود  Aىه آن لباس نجسیرشع

z یا یانسان شك كند كه هر دو  و ز نجس برسدیز پا¤ به چی اگر چ ـ١٢٧مسأله 
  .شود  Aىز پاك نجسیا نه، آن چیاز آنها تر بوده 

ز یكدام نجس است اگر چ و  كدام پاكاندد  Aىزى كه انسانی دو چ ـ١٢٨مسأله 
شود در صور} كه قبل از مالقات علم   Aىz از آنها برسد نجسیپا¤ با رطوبت به 

  .z از آنها داشته باشدیبه نجاست 
نها اگر رطوبت داشته باشد، هر قسمتى یمانند ا و پارچه و نی زم ـ١٢٩مسأله 

ن است یهمچن و گر آن پاك استیجاهاى د و شود  مىست به آن برسد نجسكه نجا
  .نهایمانند ا خربزه و ار ویخ

نها طورى باشد كه اگر مقدارى از یمانند ا و روغن و رهی هر گاه ش ـ١٣٠مسأله 
ك نقطه از آن نجس شد، nام آن یكه  نی، هماندم  Aىآن را بردارند جاى آن خاىل
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، اگر چه اندورى باشد كه جاى آن در موقع برداشv خاىل ²شود وىل اگر ط  مىنجس
باشد پس اگر فضله موش   مىده نجسیى كه نجاست به آن رسیبعد پر شود فقط جا

  .ه پاك استیبق و  نجس،ى كه فضله افتادهیفتد جایدر آن ب
 و ندیتر است بنش ز نجىس كهیواe مانند آن روى چیا حی اگر مگس  ـ١٣١مسأله 

 نجاست همراه اندند، چنانچه انسان بدیتر است بنش ز پا¤ كه آن همیبعد روى چ
  . پاك استانداگر ند و شود  مىز پاك نجسیوان بوده، چیآن ح

عرق از آنجا به جاى  و ى از بدن كه عرق دارد نجس شودی اگر جا ـ١٣٢مسأله 
ود گر نریاگر عرق به جاى د و شود  مىگر برود هر جا كه عرق به آن برسد نجسید

  .گر بدن پاك استیجاهاى د
ى كه ی اگر خون داشته باشد، جادیآ  مىا گلوینى ی اخالطى كه از ب ـ١٣٣مسأله 

نى برسد، مقدارى یا بیرون دهان یه آن پاك است پس اگر به بیبق و خون دارد نجس
محىل را كه  و ده نجس استین دارد جاى نجس اخالط به آن رسیقیرا كه انسان 

  .باشد  مى پاك،ا نهیده ی به آن رسشك دارد جاى نجس
 اندن نجس بگذریرا كه ته آن سوراخ است روى زمای   اگر آفتابه ـ١٣٤مسأله 
z حساب شود، آب آفتابه یر آن جمع گردد كه با آب آفتابه ی طورى ز،چنانچه آب

  .شود  Aىا فرو رود، آب آفتابه نجسین جارى شود یاگر آب بر زم و شود  مىنجس
 در صور} كه بعد از به نجاست برسد و زى داخل بدن شودی اگر چـ ١٣٥مسأله 

ا آب آن در ی پس اگر اسباب اماله ،رون آمدن، آلوده به نجاست نباشد پاك استیب
بعد از  و نها در بدن فرو رودیمانند ا چاقو و ا سوزن ویمخرج غائط وارد شود، 

نى یب و ست آب دهانن ایهمچن و ستیرون آمدن به نجاست آلوده نباشد نجس نیب
  .رون آمدن به خون آلوده نباشدیبعد از ب و اگر در داخل به خون برسد
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ًد یاگر نجس شود با و  نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است ـ١٣٦مسأله   فورا

  .آن را آب بكشند
احرتامى به قرآن باشد  بی  اگر جلد قرآن نجس شود در صور} كه ـ١٣٧مسأله 

  .ن را آب بكشندد آیبا
ن یمردار، اگر چه آن ع و ن نجس مانند خونی گذاشv قرآن روى ع ـ١٣٨مسأله 

  .باشد  مىبرداشv قرآن از روى آن واجب و نجس خشك باشد حرام است
 ك حرف آن باشد حرام استی اگر چه ،ب نجس نوشv قرآن با مركّ ـ١٣٩مسأله 

مانند آن كارى كنند  و دنی تراشاسطهبه وا ید آن را آب بكشند یاگر نوشته شود باو 
  .ن برودیكه از ب

  .گرفv قرآن از او واجب است و  دادن قرآن به كافر حرام ـ١٤٠مسأله 
زى كه احرتام آن الزم است مثل كاغذى كه اسم یا چی اگر ورق قرآن  ـ١٤١مسأله 

دن ی كشآب و رون آوردنیفتد بیا امام بر آن نوشته شده در مسرتاح بیغمرب یا پیخدا 
رون آوردن آن ممكن نباشد، بنابر یاگر ب و آن اگر چه خرج داشته باشد واجب است

ز ین و ده استین كنند آن ورق پوسیقید به آن مسرتاح نروند تا یاط واجب بایاحت
د یاط واجب بایرون آوردن آن ممكن نباشد بنابر احتیب و فتدیاگر تربت در مسرتاح ب

  .ن رفته، به آن مسرتاح نروندیه كىل از بب اند ن نكردهیقیتا وقتى كه 
ن است یهمچن و ز متنجس حرام استیدن چیآشام و  خوردن ـ١٤٢مسأله 

ن مسكر به اطفال هم اندوانه، اما خورید و گرى، مگر به اطفالیدن آن به دیخوران
ا با دست نجس غذا را نجس یاگر خود طفل غذاى نجس را بخورد  و ستیز نیجا

  .رى كنندیست از او جلوگیاشكال الزم ن بی بخورد، و كند
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د، اگر یشود آن را آب كش  مىز نجىس كهیه دادن چیعار و  فروخv ـ١٤٣مسأله 
  .ند اشكال نداردینجس بودن آن را به طرف بگو

 ا با لباس نجس Aازیخورد   مىز نجىس رایند كىس چی اگر انسان بب ـ١٤٤مسأله 
  .دیست به او بگوی الزم ن،اندخو مى

ا یا لباس یند بدن یبب و ا فرش كىس نجس باشدیى از خانه ی اگر جا ـ١٤٥له مسأ
ده است، با یشوند با رطوبت به جاى نجس رس  مىگر كساe كه وارد خانه اویز دیچ

  .د كه نجس استید الزم است به آنان بگویدو ق
  .دیرشب بن5  ـ آن شئ متنجس را استع5ل در اكل و١
  .ستی باشد، واال گفv الزم ن]اوسط تو [ب اوی ـ آنكه با تسب٢

د ین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است بای اگر صاحب خانه در ب ـ١٤٦مسأله 
گران خرب دهد یست به دی بفهمد، الزم نها z از مه5نید، اما اگر ی بگوها به مه5ن

 ، نجس بودن آنانبه واسطهوىل چنانچه طورى با آنان معارشت دارد كه ممكن است 
  .دید بعد از غذا به آنان بگوی هم نجس شود، باخود او

ز یه كرده نجس شود، هر چند صاحبش آن چیزى را كه عاری اگر چ ـ١٤٧مسأله 
 كند مانند لباس كه با آن Aاز  مىرا در كارى كه رشط آن پا¤ است استع5ل

 دeیآشام و حكم خوردe و دیست نجس شدن آن را به او بگوی واجب ناندخو مى
  .گفته شده استقبالً 

د یده نبایزى را آب كشیا چیزى نجس است ید چی اگر بچه بگو ـ١٤٨مسأله 
زى را آب ید چی اگر بگوك استیفش نزدیكه تكلای  حرف او را قبول كرد وىل بچه

نان باشد یا آن بچه مورد اطمی و ز تحت ترصف او باشدیدم در صور} كه آن چیكش
  .زى نجس استید چیون اگر بگیهمچن و شود  مىحرف او قبول
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       :ندیگو  مىآنها را مطهرات و كند،  مىز نجاست را پاكی چند چ ـ١٤٩مسأله 

 تی ـ تبع٨ ـ اسالم ٧ ـ انتقال ٦ ـ انقالب ٥ ـ استحاله ٤ ـ آفتاب ٣ن ی ـ زم٢ ـ آب ١
 ـ خارج شدن خون به مقدار متعارف ١١ ـ استرباء ١٠ن نجاست یـ برطرف شدن ع٩

  کهب شدن مسل5نی ـ غا١٤ ـ سنگ استنجاء ١٣ت یمم بدل از غسل می ـ ت١٢
جمعى از عل5ء كم شدن دو سوم آب  و شود  مىانینده بیاحكام آنها در مسائل آ

  .كنم  مىانیحكم آن را هم ب و اند انگور را از مطهرات شمرده

1<E M   

لق باشد اول آنكه مط: كند  مىز نجس را پاكی آب با چهار رشط چ ـ١٥٠مسأله 
 دوم آنكه پاك .كند  Aىز نجس را پاكید چیعرق ب و پس آب مضاف مانند گالب

ا مزه یا رنگ یبو  و ند، آب مضاف نشودیشو  مىز نجس رای سوم آنكه وقتى چ.باشد
ن نجاست در آن یز نجس، عیدن چی چهارم آنكه بعد از آب كش.ردینجاست هم نگ

گرى هم یى دها  رشط،ى آب كمرت از كرعنیل یز نجس با آب قلیپاك شدن چ و نباشد
  .شود  مىگفته بعدا دارد كه

در  و ندید سه مرتبه بشویاط بایل بنابر احتی ظرف نجس را با آب قل ـ١٥١مسأله 
ا یا از آن ظرف، آب یده یسیست وىل ظرىف را كه سگ لیك مرتبه كافیجارى  و كر
ك مرتبه یبعد  و ل كرد مقدارى آب خاك5ود اول با خاك ی باگر خوردهیز روان دیچ

ن ظرىف را كه یهمچن و ل شستیاط با آب قلیا سه مرتبه بنابر احتیا جارى یدر كر 
ه5ن ه ش از شسv خاك5ل كرد بید پیاط بایخته بنابر احتیآب دهان سگ در آن ر

  .ان شدینحو كه ب
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آن را نشود  و  باشدگ اگر دهانه ظرىف كه سگ دهن زده، تن ـ١٥٢مسأله 
به شدت حركت دهند  و ختهیمقدارى آب ر و زندید خاك را در آن بری باردخاك5ل ك

  .ندیبى كه ذكر شد بشویبعد به ترت و تا به همه آن ظرف برسد
د هفت مرتبه یز رواe بخورد بایا از آن چیسد ی ظرىف را كه خوك بل ـ١٥٣مسأله 

  .ست آن را خاك5ل كنندیالزم ن و شست
ن یفرقى ب و ندید سه مرتبه بشویاب نجس شده با ظرىف را كه به رش ـ١٥٤مسأله 

  .ستیجارى ن و ریكث و لیآب قل
ا آب نجس در آن فرو رفته ی و كه از گل نجس ساخته شدهای   كوزه ـ١٥٥مسأله 

اگر  و شود  مىا جارى بگذارند، به هر جاى آن كه آب برسد پاكیاگر در آب كر 
 كه آب به اندا جارى ²یآب كر د به قدرى در یبخواهند باطن آن هم پاك شود با

  .nام آن فرو رود
z آنكه سه ی: دیشود آب كش  مىل دو جوری ظرف نجس را با آب قل ـ١٥٦مسأله 

اط قدرى یگر آنكه سه دفعه بنابر احتیخاىل كنند، د و اط پر كنندیمرتبه بنابر احت
ى نجس در هر دفعه آب را طورى در آن بگردانند كه به جاها و زندیآب در آن بر

  .زندیرون بریب و آن برسد
خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه  و دیگ اگر ظرف بزرگى مثل  ـ١٥٧مسأله 

ن یهمچن و اط هم شدهیت احتی و رعاشود  مىخاىل كنند پاك و آن را از آب پر كنند
 و ردیى كه nام اطراف آن را بگبه طورزند یاست اگر سه مرتبه از باال آب در آن بر

اط واجب آن است كه یاحت و رون آورندیشود ب  مىه آ� كه ته آن جمعدر هر دفع
  .آورند آب بكشند  مىرونی را بها در هر دفعه ظرىف را كه با آن آب

 آب بكشند، ظاهرش پاك و مانند آن را آب كنند و  اگر مس نجس ـ١٥٨مسأله 
  .شود مى

باال آب در آن  تنورى كه به بول نجس شده است، اگر دو مرتبه از  ـ١٥٩مسأله 
ر بول اگر بعد از یدر غ و شود  مىرد پاكیى كه nام اطراف آن را بگبه طورزند یبر
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 ستیزند كافیك مرتبه به دستورى كه گفته شد آب در آن بریبرطرف شدن نجاست 
اورند، بعد یرون بیب و  در آن جمع شودها بهرت است كه گوداىل ته آن بكنند تا آبو 

  .اك پر كنندآن گودال را با خاك پ
ك مرتبه در ین نجاست یز نجس را بعد از برطرف كردن عی اگر چ ـ١٦٠مسأله 

در  و شود  مىا جارى فرو برند كه آب به nام جاهاى نجس آن برسد، پاكیآب كر 
ا هر ی و ا لگد كردنیدن، ی مال جملها مانند آن ازینها فشار یمانند ا و لباس و فرش

  .اط استیمانند حركت دادن، موافق احتزى كه سبب جدا شدن آب شود یچ
ل آب یزى را كه به بول نجس شده با آب قلی اگر بخواهند چ ـ١٦١مسأله 

از آن جدا شود، در صور} كه بول  و زندیك مرتبه آب روى آن بریبكشند، چنانچه 
ك مرتبه ید یایبعد از برطرف شدن نجاست آب روى آن ب و ه باشداندز Aیدر آن چ

د بعد ینها بایمانند ا و فرش و شود وىل در لباس  مىزند پاكیوى آن برگر كه آب رید
غساله آ� است كه (د یرون آیا كارى كنند كه غساله آن بیاز هر دفعه فشار دهند 

vا به یشود، خود بخود   مىزى كه شستهیبعد از آن از چ و معموال در وقت شس
  .)زدیر  مىله فشاریوس

ر خوك و یش و رخوارى كه غذاخور نشدهیل پرس شزى به بوی اگر چ ـ١٦٢مسأله 
زند كه به nام یك مرتبه آب روى آن بریزن كافر نخورده نجس شود، چنانچه شیر 

نها فشار الزم یمانند ا و فرش و در لباس و شود  مىجاهاى نجس آن برسد پاك
  .ستین

ر بول نجس شود، چنانچه بعد از بر طرف كردن ی غازى بی اگر چ ـ١٦٣مسأله 
ز اگر در ین و گردد  مىاز آن جدا شود پاك و زندیك مرتبه آب روى آن برینجاست 

بعد از برطرف شدن  و زند نجاست آن برطرف شودیر  مىدفعه اوىل كه آب روى آن
مانند آن را  و شود وىل در هر صورت لباس  مىد پاكیاینجاست هم آب روى آن ب

  .فشار دادند مانند یرون آید كارى كنند تا غساله آن بیبا
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ا جارى فرو برند یر نجس را كه با نخ بافته شده در آب كر ی اگر حص ـ١٦٤مسأله 
اگر بخواهند آن را  و شود  مىفشار دادن نخ پاك و ن نجاستیبعد از برطرف شدن ع

 كه طریقد به هر یل آب بكشند، در صور} كه با بول نجس شده باشد بایبا آب قل
 دو دفعه كارى كنند، كه در هر دفعه )ن باشداگر چه به لگد كرد(ممكن است 

  غساله آن جدا شود
نها نجس شود، به فرو یمانند ا و صابون و برنج و  اگر ظاهر گندم ـ١٦٥مسأله 
شود مگر آنكه   Aىاگر باطن آنها نجس شود پاك و گردد  مىجارى پاك و بردن در كر

  .ا جارى آب كشدیآنها را هم در كر  و  آب به باطن آنها نفوذ كردهاندبد
ا نه، یده ی اگر انسان شك كند كه آب نجس به باطن صابون رس ـ١٦٦مسأله 

  باطن آن پاك است
نها نجس شده باشد، یزى مانند ایا چیگوشت  و  اگر ظاهر برنج ـ١٦٧مسأله 

 خاىل كنند پاك و زندیسه مرتبه آب روى آن بر و چنانچه آن را در ظرىف بگذارند
گردد وىل اگر   مىظرف آن هم پاك و اط استیمرتبه بنا بر احتاعتبار سه  و شود مى

د در یآب بكشند با و زى را كه فشار الزم دارد در ظرىف بگذارندیا چیبخواهند لباس 
ای   تا غسالهظرف را كج كنند و زند آن را فشار دهندیر  مىهر مرتبه كه آب روى آن

  .زدیرون بریكه در آن جمع شده ب
ا یمانند آن رنگ شده اگر در آب كر  و لینجىس را كه به ن لباس  ـ١٦٨مسأله 

 رنگ پارچه مضاف شود به nام آن به واسطهش از آنكه یآب پ و جارى فرو برند
ن از آن یا رنگیشود، اگر چه موقع فشار دادن، آب مضاف   مىبرسد، آن لباس پاك

  .دیرون آیب
 لجن آب در آن مثالًبعد  و ا جارى آب بكشندی اگر لباىس را در كر  ـ١٦٩مسأله 

  .دن آب كرده آن لباس پاك استیرى از رسینند، چنانچه احت5ل ندهند كه جلوگیبب
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ُیل ِ گۀردُمانند آن خ و دن لباسی اگر بعد از آب كش ـ١٧٠مسأله  شنان در آن ا ا
ُیل ِ پاك است وىل اگر آب نجس به باطن گ،ده شودید اگر نداند  ده باشدیشنان رسا ا

  .باطن آنها نجس است شنان پاك وِا و ِل ظاهر گباطن آنها رسیده استآب پاك به 
شود   Aىن نجاست را از آن بر طرف نكنند پاكیز نجس تا عی هر چ ـ١٧١مسأله 
ه باشد اشكال ندارد پس اگر خون را از لباس اندا رنگ نجاست در آن میوىل اگر بو 

باشد، اما چنانچه   مى پاكاندرنگ خون در آن ² و لباس را آب بكشند و برطرف كنند
ز یى نجاست در آن چها ا احت5ل دهند كه ذرهین كنند یقیا رنگ ی بو به واسطه

  .ه نجس استاندم
 ا جارى برطرف كنند، بدن پاكی اگر نجاست بدن را در آب كر  ـ١٧٢مسأله 

  .ستیدوباره در آب رفv الزم ن و رون آمدنیب و شود مى
 و ه اگر آب در دهان بگرداننداند مها الى دندان غذاى نجىس كه  ـ١٧٣مسأله 

  .شود  مىبه nام غذاى نجس برسد پاك
د كارى كنند كه یبال آب بكشند یصورت را با آب قل و  اگر موى رس ـ١٧٤مسأله 

  . آن جدا شود ولو به رس تكان دادنغساله
جا كه ل آب بكشند، اطراف آنیا لباس را با آب قلیى از بدن ی اگر جا ـ١٧٥مسأله 

 با پاك كند  مىتیدن آب به آنجا رسایمعموال موقع آب كش و متصل به آن است
كشد آب به   مىشود به رشط آنكه در مرتبه دوم كه آب  مىشدن جاى نجس پاك

روى هر دو  و ز نجس بگذارندیز پا¤ را پهلوى چی اگر چیا و خته شود،یآنجا هم ر
 آب ها نگشت نجس، روى همه انگشتك ایدن ی براى آب كشمانند اینکهزند یآب بر

آب نجس به همه آنها برسد، بعد از پاك شدن انگشت نجس، nام  و زندیبر
  .شود  مى پاكها انگشت

 دهیگر آب كشیزهاى دیكه نجس شده، مثل چای  دنبه و  گوشت ـ١٧٦مسأله 
دن آب یا لباس، چر� كمى داشته باشد كه از رسین است اگر بدن یهمچن و شود مى
  .رى نكندینها جلوگبه آ
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ى چرب شود كه از به طوربعد  و ا بدن نجس باشدی اگر ظرف  ـ١٧٧مسأله 
د یبدن را آب بكشند با و كند، چنانچه بخواهند ظرفجلوگیرى دن آب به آنها یرس

  .چر� را برطرف كنند تا آب به آنها برسد
صل رى كه متیر شی اگر زستین نجاست در آن نیز نجىس كه عی چ ـ١٧٨مسأله 

ن نجاست در آن باشد، یز اگر عین و شود  مىند، پاكیكدفعه بشویبه كر است 
 زیآ� كه از آن چ و گر برطرف شودیله دیا بوسیر یر شین نجاست آن زیچنانچه ع

گردد اما اگر آ�   مىر پاكیا مزه نجاست نگرفته باشد، با آب شیا رنگ یزد بو یر مى
ر روى ید به قدرى آب شیجاست گرفته باشد باا مزه نیا رنگ یزد بو یر  مىكه از آن

  .ا مزه نجاست نباشدیا رنگ یشود بو   مىزند تا در آ� كه از آن جدایآن بر
بعد شك كند كه  و ن كند پاك شدهیقی و زى را آب بكشدی اگر چ ـ١٧٩مسأله 

دن متوجه برطرف یا نه، چنانچه موقع آب كشین نجاست را از آن برطرف كرده یع
ن نجاست یاگر متوجه برطرف كردن ع و ز پاك استینجاست بوده، آن چن یكردن ع

  .د دوباره آن را آب بكشدی بانبوده
ل یشود اگر نجس شود با آب قل  Aىنى كه آب روى آن جارىی زم ـ١٨٠مسأله 

زند یر  مى چون آ� كه روى آن باشدگیا رینى كه روى آن شن یگردد وىل زم  Aىپاك
ر یشود، اما ز  مىل پاكیرود، با آب قل  مىگ فرویر و در شن و از آن جدا شده

  .اندم  مى نجسها گیر
 ن سختى كه آب در آن فرویزم  یا وآجر فرش و ن سنگ فرشی زم ـ١٨١مسأله 

د به قدرى آب روى آن یگردد وىل با  مىل پاكیرود، اگر نجس شود با آب قل Aى
رون رود همه یاز سوراخى ب ندا ختهیچنانچه آ� كه روى آن ر و زند كه جارى شودیبر
 و اندم  مىشود نجس  مى جمعها ى كه آبیرون نرود جایاگر ب و شود  مىن پاكیزم

رون ید گوداىل بكنند كه آب در آن جمع شود، بعد آب را بیبراى پاك شدن آنجا با
  .گودال را با خاك پر كنند و اورندیب
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 با آب كمرت از كر هم مانند آن نجس شود، و Aكسنگ  اگر ظاهر  ـ١٨٢مسأله 
  .شود  مىپاك

ا جارى یدر آب كر  و  قند بسازند، شكر آب شده نجس از اگر ـ١٨٣مسأله 
  .شود  Aىبگذارند پاك
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اول آنكه : كند  مىته كفش نجس را پاك و ن با چند رشط كف پای زم ـ١٨٤مسأله 
 سوم ،شده باشد حاصل تسا نج روی دوم آنكه نجاست از راه رفv،ن پاك باشدیزم

بول  و ن نجس مثل خونی چهارم آنكه اگر ع،جب خشك باشدااط ویآنكه بنا بر احت
ا ی راه رفv به واسطهته كفش باشد  و ىل كه نجس شده در كف پاِا متنجس مثل گی

مانند  و ا آجر فرشیا سنگ ید خاك ین بایز زمین و ن برطرف شودیدن پا به زمیمال
 ته كفش نجس پاك و سبزه، كف پا و ریحص و  روى فرشبا راه رفv و نها باشدیا

  .شود Aى
روى  و  راه رفv روى آسفالتبه واسطهته كفش نجس  و  كف پا ـ١٨٥مسأله 

  .شود  Aى فرش شده پاكبنى كه با چویزم
شرت یا بیست پانزده ذراع یته كفش الزم ن و  براى پاك شدن كف پا ـ١٨٦مسأله 

 نجاست بر طرف شود كاىف است اگر چه به كمرت از ن قدر كهیراه بروند بلكه هم
  .ن نجاست برطرف شودیدن پا به زمیا مالیپانزده ذراع 
تر باشد بلكه اگر خشك هم  ته كفش نجس، و ست كف پای الزم ن ـ١٨٧مسأله 

  .شود  مىباشد به راه رفv پاك
دارى ا ته كفش نجس به راه رفv پاك شد، مقی بعد از آنكه كف پا  ـ١٨٨مسأله 

  .گردد  مىشود پاك  مىاز اطراف آن هم كه معموال به گل آلوده
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ا زانوى او یرود، اگر كف دست   مىزانو راه و  كىس كه با دست ـ١٨٩مسأله 
 و ته پاى مصنوعى و ن است ته عصایهمچن و گردد  Aىنجس شود، با راه رفv پاك

  .نهایمانند ا و هکدرش و لیچرخ اتومب و انینعل چهارپا
ى كوچz از نجاست كه ها ا ذرهیا رنگ ی اگر بعد از راه رفv، بو  ـ١٩٠له مسأ

  . اشكال ندارداندا ته كفش ²یشود در كف پا  دهید
 راه به واسطهرسد   Aىنیمقدارى از كف پا كه به زم و  توى كفش ـ١٩١مسأله 

  .شود  مى راه رفv پاكبه واسطهشود وىل كف جوراب   Aىرفv پاك
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 در  کهپنجره و ى مانند دربیزهایچ و ساخت5ن ن،ی آفتاب، زم ـ١٩٢مسأله 
با پنج رشط  اند دهیوار كوبیخى را كه به دین میهمچن و ساخت5ن به كار برده شده

  :كند  مىپاك
گرى به آن برسد تر شود، یز دیتر باشد كه اگر چ ىبه طورز نجس یاول آنكه چ

  آن را تر كنند تا آفتاب خشك كند ای  لهید به وسیپس اگر خشك باشد با
  دن آفتاب آن را برطرف كنند یش از تابیز باشد پین نجاست در آن چیدوم آنكه اگر ع

ا یرى نكند، پس اگر آفتاب از پشت پرده یدن آفتاب جلوگیزى از تابیسوم آنكه چ
ر شود، وىل اگر اب  Aىز پاكیز نجس را خشك كند، آن چیچ و نها بتابدیمانند ا و ابر

  رى نكند، اشكال نداردیدن آفتاب جلوگیبه قدرى نازك باشد كه از تاب
به ز نجس ی چمثالًز نجس را خشك كند پس اگر یى چیچهارم آنكه آفتاب به تنها

گردد وىل اگر باد به قدرى كم باشد كه   Aىآفتاب خشك شود، پاك و  بادواسطه
   اشكال ندارد ،ز نجس كمك كردهیند به خشك شدن چینگو
ك یساخت5ن را كه نجاست به آن فرو رفته  و نجم آنكه آفتاب مقدارى از بناپ

روى آن را  و ساخت5ن نجس بتابد و نیك مرتبه بر زمیمرتبه خشك كند، پس اگر 
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ر آن یز و شود  مىد فقط روى آن پاكیر آن را خشك Aایگر زیدفعه د و خشك كند
  .اندم  مىنجس

ك طرف آن را خشك یكند وىل اگر   مىكر نجس را پای آفتاب حص ـ١٩٣مسأله 
 و ر نجس باشدینكه همه حصیگر آن اشكال دارد مگر ایكند، پاك شدن طرف د

گر هم ین صورت آن طرف دیهمه خشك شود در ا و ك طرف آن بتابدیآفتاب به 
  .شود  مىپاك

ن موقع یانسان شك كند كه زم ن نجس بتابد، بعدی اگر آفتاب به زم ـ١٩٤مسأله 
ن یا نه، آن زمی آفتاب خشك شده به واسطها ترى آن یا نه، یآفتاب تر بوده دن یتاب

ن نجاست از یش از تابش آفتاب عین است اگر شك كند كه پیهمچن و نجس است
  .ا نهیزى مانع تابش آفتاب بوده ی شك كند كه چ، یاا نهیآن برطرف شده 

ده یه آفتاب نتابوار نجس بتابد، طرىف كیك طرف دی اگر آفتاب به  ـ١٩٥مسأله 
 كطرفی آفتاب كه به به واسطه و شود مگر آنكه مجموع نجس باشد  Aىپاك
  .تابد همه خشك شود مى
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ز پا¤ یى عوض شود كه به صورت چبه طورز نجس ی اگر جنس چ ـ١٩٦مسأله 
 و ند استحاله شده است مثل آنكه چوب نجس بسوزدیگو  مى وشود  مىد پاكیدرآ

 وىل اگر جنس آن عوض نشود Aك شود و ا سگ در Aكزار فرو رودی ددخاكسرت گر
  .شود  Aىا نان بپزند پاكیمثل آنكه گندم نجس را آرد كنند 

  .مانند آن كه از گل نجس ساخته شده نجس است و  كوزه گىل ـ١٩٧مسأله 
  .ستنیا نه پاك یست استحاله شده یز نجىس كه معلوم نی چ ـ١٩٨مسأله 
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Aك  و زى مثل رسكهیا با واسطه آنكه چیخودى خود ه  اگر رشاب ب ـ١٩٩سأله م
  .گردد  مىرسكه شود، پاك اند ختهیدر آن ر

گرى یا نجاست دیمانند آن درست كنند  و  رشا� كه از انگور نجس ـ٢٠٠مسأله 
  .شود  Aى رسكه شدن پاكابه آن برسد، ب

خرماى نجس درست كنند نجس  و كشمش و كه از انگورای   رسكه ـ٢٠١مسأله 
  .است

زند رضر یرسكه بر و ا خرما داخل آنها باشدیز انگور ی اگر پوشال ر ـ٢٠٢مسأله 
  .ندارد

  آتش جوش آمده پاك است، وىل خوردن آن حراما آب انگورى كه ب ـ٢٠٣مسأله 
ك قسمت آن ی و عنى دو قسمت آن كم شودیاگر آنقدر بجوشد كه ثلثان شود، و 
فقط به رسكه  و د نجس استیایشود اما اگر به خودى خود جوش ب  مى، حاللاند²

  .شود  مىشدن پاك
 اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن كم شود، چنانچه  ـ٢٠٤مسأله 

  .د نجس استیایه آن به خودى خود جوش بند5یباق
  .ا نه پاك استیست جوش آمده ی آب انگورى كه معلوم ن ـ٢٠٥مسأله 
ا دو دانه انگور باشد، یك دانه یك خوشه غوره ی در مثالًر  اگ ـ٢٠٦مسأله 

نى یریاثرى از ش و ندیشود، آبغوره بگو  مىچنانچه به آ� كه از آن خوشه گرفته
  .خوردن آن حالل است و بجوشد پاك و انگور در آن نباشد

بجوشد اجتناب  و فتدیجوشد ب  مىزى كه به آتشی اگر انگور در چ ـ٢٠٧مسأله 
  .ستیخوردن آن حرام ن و ستیزم ناز آن ال
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رى را كه یره بپزند مانعى ندارد كفگیگ شی اگر بخواهند در چند د ـ٢٠٨مسأله 
اگر همه جوش آمده  و امده بزنندیگى كه جوش نیدر د اند گ جوش آمده زدهیدر د

  .گى كه ثلثان شده بزنندیگى را كه ثلثان نشده در دیر دیباشد مانعى ندارد كفگ
د یایا انگور، اگر جوش بیست غوره است یزى كه معلوم نی چ ـ٢٠٩مسأله 

  .شود نجس
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عنى یواe كه خون جهنده دارد، یا خون حی اگر خون بدن انسان  ـ٢١٠مسأله 
واe كه خون یكند به بدن ح  مىواe كه وقتى رگ آن را بربند خون از آن جسvیح

ند ین را انتقال گویا و گردد  مىاكوان حساب شود پیخون آن ح و جهنده ندارد برود
مكد چون   مىوان نشود نجس است پس خوe كه زالو از انسانیوىل اگر خون آن ح

باشد در   مىند خون انسان است نجسیگو  مىشود و  Aىخون زالو به آن گفته
 و ست خون آنها حساب شودی رشط ن،كك در پاك بودن و شپش و خصوص پشه

  .ست محكوم به طهارت امطلقاً
 خوe كه از اندند و را كه به بدنش نشسته بكشدای   اگر كىس پشه ـ٢١١مسأله 

ن است یهمچن و باشد، پاك است  مىا از خود پشهیده یرون آمده از او مكیپشه ب
دن ین مكی اگر فاصله ب بلکهده وىل جزو بدن پشه حساب شودی از او مكانداگر بد

ا معلوم نباشد ی ند خون انسان استیكشv پشه به قدرى كم باشد كه بگو و خون
 خون به بدن اند پاك است اما اگر بد،ا خون انسانیند خون پشه است یگو  مىكه
  .باشد  مىد نجسیا شك Aایات منتقل نشده یوان در حال حیح
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َأْشهد أْن ال إله«: دیعنى بگوید ین بگوی اگر كافر نجس شهادت ـ٢١٢مسأله  َ ِ َ َُ ُ  هللاِإالَّ َ
َأْشهد أنَّ َو َُ َمحمداً رسو َ َُّ آب  و بعد از مسل5ن شدن، بدن و شود  مى، مسل5ن»ُل هللاَ
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ن نجاست به بدن یعرق او پاك است وىل اگر موقع مسل5ن شدن، ع و نىیب و دهان
  .جاى آن را آب بكشد و د برطرف كندیاو بوده، با
ده باشد یه بدنش رس اگر موقعى كه كافر بوده لباس او با رطوبت ب ـ٢١٣مسأله 

د از یبا و ا نباشد نجس استیچه آن لباس در موقع مسل5ن شدن در بدن او باشد 
  .آن اجتناب كند

، ا نهی قلباً مسل5ن شده اندانسان ند و دین بگوی اگر كافر شهادت ـ٢١٤مسأله 
ن یزى كه مناىف اظهار شهادتی قلباً مسل5ن نشده وىل چاندن اگر بدیهمچن ،پاك است

  .شد از او رس نزندبا
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ز نجس ی پاك شدن چبه واسطهز نجىس یت آن است كه چی تبع ـ٢١٥مسأله 
  .گر پاك شودید

ى كه رشاب موقع جوش ی اگر رشاب رسكه شود ظرف آن هم تا جا ـ٢١٦مسأله 
گذارند   مىزى هم كه معموال روى آنیچ و كهنه و شود  مىده پاكیآمدن به آنجا رس

گردد وىل اگر پشت ظرف به آن رشاب آلوده   مىبت نجس شود پاكاگر به آن رطو
  .د بعد از رسكه شدن رشاب از آن اجتناب كنندیشود، با

ش از آنكه رسكه شود یپ و دیای آب انگور اگر به خودى خود جوش ب ـ٢١٧مسأله 
د یآ  مىد آنجا را آب بكشند وىل ظرىف كه آب انگور در آن جوشی بازدیى بریبه جا
  .شود  مى رسكه شدن آب انگور پاكبعد از

كه ای  ا پارچهی و دهند  مىت را غسلیا سنگى كه روى آن، می تخته  ـ٢١٨مسأله 
دهد بعد از nام   مىدست كىس كه او را غسل و پوشانند  مىت رایبا آن عورت م

  .ت شسته شودیشود در صور} كه به تبع شسv م  مىشدن غسل، پاك
كشد بعد از پاك شدن آن   مىرا با دست خود آبزى ی كىس كه چ ـ٢١٩مسأله 

  .شود  مىز، دست او هم پاكیچ
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ازه معمول اندبه  و ل آب بكشندیمانند آن را با آب قل و  اگر لباس ـ٢٢٠مسأله 
  . پاك استاندم  مىجدا شود، آ� كه در آن اند ختهیفشار دهند تا آ� كه روى آن ر

كشند، بعد از جدا شدن آ�   مىبل آی ظرف نجس را كه با آب قل ـ٢٢١مسأله 
  . پاك استاندم  مى آب كمى كه در آن،اند ختهیكه براى پاك شدن روى آن ر

9� �=� J$H$� M �32�% 8  

ا متنجس مثل آب نجس ین نجس مثل خون، یوان به عی اگر بدن ح ـ٢٢٢مسأله 
ت ن اسیهمچن و شود  مىوان پاكی چنانچه آنها برطرف شود، بدن آن ح،آلوده شود

ن برود، ی اگر خوe در آب دهان از بمثالً. نىیب و باطن بدن انسان مثل توى دهان
د یه در دهان نجس شود، بایست وىل اگر دندان عاریدن توى دهان الزم نیآب كش

  .آن را آب بكشند
د، چنانچه یایداخل دهان خون ب و ه باشداند اگر غذا الى دندان م ـ٢٢٣مسأله 

  .ده، آن غذا پاك استیغذا رس كه خون به اندانسان ند
ز ین و دیآ  مىپلك چشم كه موقع بسv، روى هم و ها  مقدارى از لب ـ٢٢٤مسأله 

د آب یا باطن آن، اگر نجس شود بای از ظاهر بدن است اندد  Aىى را كه انسانیجا
  .ست آب بكشدین صورت الزم نی در ا،بكشد مگر آنكه قبال از باطن بدن بوده است

ند، ینها بنشیمانند ا و فرش و خاك نجس به لباس و  اگر گرد ـ٢٢٥مسأله 
 و زد، آن لباسیخاك نجس از آنها بر و چنانچه طورى آنها را تكان دهند كه گرد

  .فرش پاك است

107 Q�$RS2� M ����.S2�% ���  

واe كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده نجس یغائط ح و  بول ـ٢٢٦مسأله 
عنى تا مد} كه بعد از آن ید آن را استرباء كنند یاك شود، بااگر بخواهند پ و است

غذاى پاك به آن  و ند، نگذارند نجاست بخوردیگر نجاستخوار به آن نگویمدت د
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مرغا�  گوسفند را ده روز، گاو را ىس روز، د شرت نجاستخوار را چهل روز،یبا و بدهند
 و رى كنندینجاست جلوگمرغ خانگى را سه روز از خوردن  و ا پنج روزیرا هفت 

ن مدت باز هم نجاستخوار به آنها گفته یاگر بعد از ا و غذاى پاك به آنها بدهند
ند آنها را از یگر نجاستخوار به آنها نگوید تا مد} كه بعد از آن مدت دیشود با

  .ندیرى Aایخوردن نجاست جلوگ

11��A �=� d�A M   

واe كه آن را ذبح ی از ح،متعارفرون آمدن خون است به مقدار ی ب ـ٢٢٧مسأله 
ه خوe را كه در ی پاك كننده است بق،ن مقدار خونیرون آمدن ای كه ب،اند Aوده
  .اندم  مىوان ذبح شده باقىیاعضاء حالل ح و اجزاء

12
 M �( ���3  

 ممکن نشد و او ا غسل دادنیت یل می چنانچه آب نبود براى تغس ـ٢٢٨مسأله 
  .گردد  مى پاك،كه به موت نجس شده بوده استت ی بدن مدادند،مم یرا ت

13Q��S2� Z�2 M   

  . پاك كننده محل غائط است،سنگ استنجاء  ـ٢٢٩مسأله 

14��@�( �=� a�V M   

فرش در  و گرى كه مانند ظرفیز دیا چی ا لباس مسل5نی اگر بدن  ـ٢٣٠مسأله 
ك بودن به آن مسل5ن غائب شود، محكوم است به پا و ار اوست، نجس شودیاخت

  . استدهیرشط آنكه احت5ل بدهد آن را آب كش



 43  f�K 2�_�- ��      � 

زى كه نجس بوده پاك شده است ین كند كه چیقی اگر خود انسان  ـ٢٣١مسأله 
ن است اگر كىس كه یهمچن و ز پاك استیا عادل به پاك شدن آن خرب دهد آن چی

آب ز نجس را یا مسلe5 چیز پاك شده ید آن چیار او است بگویز نجس در اختیچ
  .ا نهیده یده باشد اگر چه معلوم نباشد درست آب كشیكش

د آب یل شده است لباس انسان را آب بكشد اگر بگویكىس كه وك ـ ٢٣٢مسأله 
  .دم آن لباس پاك استیكش

 داین پیقیز نجس یدن چی اگر انسان حاىل دارد كه در آب كش ـ٢٣٣مسأله 
  .دی به گ5ن اكتفا Aااندتو  مىكند، Aى

$e 'F7�J 0  
د آن یا مردار ساخته شده نبایا خوك ی ظرىف كه از پوست سگ  ـ٢٣٤مسأله 
  .ز پاك انجام داد، استع5ل كنندید با چیى كه بایكارها و غسل و وضوظرف را در 
 آنها اگر چه به انتفاع از و نقره و دن از ظرف طالیآشام و  خوردن ـ٢٣٥مسأله 

بر صاحب  و باشد  مىداشv آن حرام نت اطاق هم باشد حرام است، بلكه نگاهیز
  .ندیگر به آن ظرف نگویظرف هم واجب است طورى آن را بشكند كه د

  .رند حرام استیگ  مىمزدى كه براى آن و نقره و ساخv ظرف طال ـ ٢٣٦مسأله 
نقره كه به مقدارى كه در مقابل آن  و فروش ظرف طال و دی خر ـ٢٣٧مسأله 

 و نقره است حالل و  كه در مقابل خود طالاما آن مقدار و ئت است حرامیه
  .ح استیمعامله هم صح

سازند اگر بعد از برداشv   مىا نقرهیره استكان كه از طال ی گ ـ٢٣٨مسأله 
چه با استكان حرام  و ىیاستكان، ظرف به آن گفته شود، استع5ل آن چه به تنها

  .اگر ظرف به آن گفته نشود استع5ل آن مانعى ندارد و است
  . اشكال ندارداند ا آب نقره دادهی استع5ل ظرىف كه روى آن را آب طال  ـ٢٣٩سأله م



 44  :7�$(,- 8�946 � 

ظرف بسازند، چنانچه  و ا نقره مخلوط كنندی اگر فلزى را با طال  ـ٢٤٠مسأله 
ند استع5ل یا نقره به آن ظرف نگویاد باشد كه ظرف طال یمقدار آن فلز به قدرى ز

  .آن مانعى ندارد
نكه یا نقره است به قصد ایى را كه در ظرف طال ینسان غذا اگر ا ـ٢٤١مسأله 

زد اشكال یگر بریباشد در ظرف د  مىنقره حرام و چون غذا خوردن در ظرف طال
گر حرام یا نقره در ظرف دیخv غذا از ظرف طال ین قصد نباشد، ریاگر به ا و ندارد

  .است وىل در هر دو صورت خوردن غذا از ظرف دوم مانعى ندارد
 عطردان، قاب قرآن، كارد،، ریغالف شمش ان،یر قلی استع5ل بادگ ـ٢٤٢أله مس

  .ا نقره باشند، اشكال نداردیاكدان اگر از طال یتر و دان رسمه
ا نقره در حال ناچارى اشكال ندارد وىل براى ی استع5ل ظرف طال  ـ٢٤٣مسأله 

ل كرد بلكه نقره را استع5 و شود ظرف طال  Aىغسل در حال ناچارى هم و وضو
  .مم Aودید تیبا

گر یز دیا از چیا نقره است یست از طال ی استع5ل ظرىف كه معلوم ن ـ٢٤٤مسأله 
  .اشكال ندارد

�	�  
 و جلوى رس و ندی را بشوها دست  واجب است صورت ووضو در  ـ٢٤٥مسأله 

  روى پاها را مسح كنند
 رونیكه موى رس بى یجا(شاe ید از باالى پی درازى صورت را با ـ٢٤٦مسأله 

شست  و ن انگشت وسطیپهناى آن به مقدارى كه ب و  تا آخر چانه شست)دیآ مى
 باطل است  وضودین مقدار را نشویاگر مخترصى از ا و د شسته شودیرد بایگ  مىقرار

.دید كمى اطراف آن را هم بشوین مقدار كامال شسته شده باین كند ایقیبراى آنكه  و
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ا بزرگرت از معمول مردم باشد یا دست كىس كوچكرت ی  اگر صورت ـ٢٤٧مسأله 
ند، او هم تا یشو  مىد مالحظه كند كه مردمان معموىل تا كجاى صورت خود رایبا

د به یا جلوى رسش مو ندارد بایده یشاe او مو روئیز اگر در پین و دیه5نجا را بشو
  .دیشاe را بشویازه معمول پاند

 ى چشمها گوشه و گرى در ابروهایز دیا چیرك  اگر احت5ل دهد چ ـ٢٤٨مسأله 
 جا بهگذارد آب به آنها برسد، چنانچه احت5ل او در نظر مردم   Aىلب او هست كهو 

  .دیرىس كند كه اگر هست بر طرف Aاا و وضوش ازید پیباشد با
 اندد آب را به پوست برسیدا باشد بای اگر پوست صورت از الى مو پ ـ٢٤٩مسأله 

در هر  و ستیر آن الزم نین آب به زاندرس و ستی شسv مو كاف، نباشددایاگر پو 
  .ك دفعه دست بكشد كاىف استی و زدیدو صورت اگر آب به صورت بر

ا نه، اگر آب یدا است ی اگر شك كند كه پوست صورت از الى مو پ ـ٢٥٠مسأله 
  .ك دفعه دست بر آن بكشد كاىف استی و زدیبه صورت بر

 دهیچشم كه در وقت بسv د و مقدارى از لب و نىیتوى ب شسv  ـ٢٥١مسأله 
زى ید شسته شود چیى كه باین كند از جاهایقی وىل براى آنكه ستیشود واجب ن Aى

A دیه، واجب است مقدارى از آنها را هم بشواندباقى.  
ن به ییاگر از پا و ن شستیی را از باال به پاها دست و د صورتی با ـ٢٥٢مسأله 

  . باطل است وضودیباال بشو
 بكشد، چنانچه ترى ها دست و به صورت و  اگر دست را تر كند ـ٢٥٣مسأله 

دن دست، آب كمى بر آنها جارى شود ی كشبه واسطهدست به قدرى باشد كه 
  .ستیكاف

بعد از آن دست چپ را  و د دست راستی بعد از شسv صورت با ـ٢٥٤مسأله 
  .دی بشوها از آرنج تا رس انگشت

د مقدارى باالتر از آرنج ین كند آرنج را كامال شسته بایقی براى آنكه  ـ٢٥٥مسأله 
  .دیرا هم بشو
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ى خود را تا مچ شسته در ها ش از شسv صورت دستی كىس كه پ ـ٢٥٦مسأله 
 وضوى او باطل ،دیاگر فقط تا مچ را بشو و دید تا رس انگشتان را بشوی با وضوموقع
  .است

مرتبه دوم  و  مرتبه اول واجبها دست و  شسv صورت وضو در ـ٢٥٧مسأله 
ا دوم ینكه كدام شسv اول یا باشد و  مى آن حرام ازشرتیب و مرتبه سوم و مستحب

رد پس اگر به قصد شسv یگ  مى وضوا سوم است مربوط به قصد كىس است كهی
 شسv اول ها همه آن و زد اشكال نداردی ده مرتبه آب به صورت برمثالًمرتبه اول 

زد مرتبه سوم ید سه مرتبه آب برینكه سه مرتبه بشویاگر به قصد ا و شود  مىحساب
  .آن حرام است

 كه در  وضود جلو رس را با ترى آبی بعد از شسv هر دو دست با ـ٢٥٨مسأله 
  .دید با دست راست مسح Aایبا و ه مسح كندانددست م

 اى مسحست جیشانیك قسمت از چهار قسمت رس، كه مقابل پی  ـ٢٥٩مسأله 
بهرت است از  و ستیازه مسح كند كافاندن قسمت را به هر یهر جاى ا و باشد مى

  .دیازه پهناى سه انگشت بسته مسح Aاانداز پهنا به  و ك انگشتیازه انددرازا به 
ست مسح رس بر پوست آن باشد بلكه بر موى جلوى رس ی الزم ن ـ٢٦٠مسأله 

 مثالًبلند است كه اگر ای  ازهاندو به ح است، وىل كىس كه موى جلوى رس ایهم صح
خ موها را مسح ید بیرسد با  مىگر رسیا به جاهاى دیزد یر  مىشانه كند به صورتش

 ى كه به صورتیاگر موها و دیا فرق رس را باز كرده پوست رس را مسح Aای كند
بر ا ی دیبر آنها مسح Aا و رسد جلوى رس جمع كند  مىگر رسیا به جاهاى دیزد یر مى

  .گر رس كه جلو آن آمده مسح كند باطل استیموى جاهاى د
ه روى پاها اند كه در دست م وضود با ترى آبی بعد از مسح رس با ـ٢٦١مسأله 

  .دی تا مفصل مسح Aاها z از انگشتیرا از رس 
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ست وىل بهرت آن است كه به یازه باشد كافاند پهناى مسح پا به هر  ـ٢٦٢مسأله 
بهرت از آن مسح nام روى پا است به  و دیانگشت بسته مسح Aاازه پهناى سه اند

  .تnام كف دس
بعد به  و  بهرت است در مسح پا دست را بر رس انگشتان بگذارد ـ٢٦٣مسأله 

  .كمى بكشد و  نه آنكه nام دست را روى پاك بگذارد،پشت پا بكشد
اگر دست را   ود دست را روى آنها بكشدیروى پا با و  در مسح رس ـ٢٦٤مسأله 

  باطل است وىل اگر موقعى كه دست را وضوا پا را به آن بكشدیرس  و نگهدارد
  .ا پا مخترصى حركت كند اشكال نداردیكشد رس  مى

تر باشد كه رطوبت  اگر به قدرى و د خشك باشدی جاى مسح با ـ٢٦٥مسأله 
د كه كف دست به آن اثر نكند مسح باطل است وىل اگر ترى آن به قدرى كم باش

ند فقط از ترى كف دست است یشود بگو  مىدهیرطوبتى كه بعد از مسح در آن د
  .اشكال ندارد
 دست اندتو  Aىه باشداند اگر براى مسح رطوبتى در كف دست A ـ٢٦٦مسأله 

با آن مسح  و ردی رطوبت بگ وضوگرید از اعضاء دیرا با آب خارج تر كند بلكه با
  .دیAا

د رس را با یازه مسح رس باشد بااندكف دست فقط به  اگر رطوبت  ـ٢٦٧مسأله 
  .ردی رطوبت بگ وضوگریبراى مسح پاها از اعضاء د و ه5ن رطوبت مسح كند

 به واسطهكفش باطل است وىل اگر  و  مسح كردن از روى جوراب ـ٢٦٨مسأله 
رون یا جوراب را بی كفش اندنها نتویمانند ا و درنده و ا ترس از دزدید یرسماى شد

ز پا¤ بر ید چیاگر روى كفش نجس باشد با و ورد، مسح كردن بر آنها اشكال نداردآ
  .ز مسح كندیبر آن چ و ندازدیآن ب

 براى مسح آن را آب بكشد بنابر اندنتو و  اگر روى پا نجس باشد ـ٢٦٩مسأله 
  .دیمسح به محل نجس بن5 و ردیوضو بگ و دیمم Aاید تیاط واجب بایاحت
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  را به قصدها دست و  وضوى ارnاىس آن است كه انسان صورت ـ٢٧٠أله مس

اگر  و رون آوردی ب وضوبه قصد و ا آنها را در آب فرو بردی در آب فرو برد وضو
 رونیتا وقتى كه آنها را از آب ب و ت كندیبرد ن  مى را در آب فروها موقعى كه دست

ز ین و ح استیشد، وضوى او صح با وضوشود به قصد  مىزش آب nامیر و آورد مى
شود   مىزش آب nامیتا وقتى كه ر و  كند وضورون آوردن از آب قصدیاگر موقع ب

  .باشد  مىحی باشد وضوى او صح وضوبه قصد
ن شسته یی از باال به پاها دست و د صورتی در وضوى ارnاىس هم با ـ٢٧١مسأله 

د ی كند با وضوبرد قصد مى  را در آب فروها دست و شود، پس اگر وقتى كه صورت
اگر موقع  و  را از طرف آرنج در آب فرو بردها دست و شاeیصورت را از طرف پ

 را از ها دست و شاeید صورت را از طرف پی كند، با وضورون آوردن از آب قصدیب
  .رون آوردیطرف آرنج ب
 انجام ر ارnاىسیبعىض را غ و  اگر وضوى بعىض از اعضاء را ارnاىس ـ٢٧٢مسأله 

  .دهد اشكال ندارد

0�W�f4�( -L P�	� 32� a>S�( 8S]$,   
 رد مستحب است موقعى كه نگاهش به آبیگ  مى وضو كىس كه ـ٢٧٣مسأله 

ِبِسم هللا و بِا� و الحمد� الذ«: دیافتد بگو مى َِّ ِْ ِ ُِ ْ َ َْ َ ْ جعَل ال5ء طهوراً و لم یِ َ ََ ُْ ََ َ ِجعله نجساًیَ َْ ُ َ ْ «
ّاَللهم اجعلنى من التواب«: دید بگویشو  مى دست خود را وضوزش ایعى كه پو موق َّ َ َُ ِ ْ ّْ  َنیَّ

ِّواجعلنى من المتطهر َ ََ ُ ْْ َْ ِ ن اندعنى آب در دهان گردیدر وقت مضمضه كردن  و »َنیَ
ِّاللهم لقِّن«: دیبگو َُ ِ حجتیََّّ َّ ِوم ألَقاك و أطلق لسانی یُ ِ َِ ْ ْ َ ََ ََ ْ َ بِذكْركیْ ِ در وقت استنشاق  و »ِ

َاللهم َال تحرم عل«: دینى كردن بگویعنى آب در بی ََّ ْ َِّّ َ ُ ِح الجنة و اجعلنی ِریُ ْ َْ َّْ ََ ِ ْ ممن یَ َّ َُّشم یِ
ِحها و روحها و طیِر َ ْ َ ََ ََ َبهایَ َاللهم ب«: دیموقع شسv رو بگو و »َ َّ ُ ِض وجهیَّ ْ َ ِوم تسود فی یْ ُّ َ ْْ َ  ِهیَ
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ِالوجوه و َال تسود وجه ُْ َ َُ َْ ِّ ُُ ْوم تبی یْ َ َ ِض فیْ ُه الوجوهیُّ ُ ُ ْ در وقت شسv دست راست  و »ِ
ِاللهم أعطن«: اندبخو ِ ْ َ َّ ُ َ كتابِیَّ ِ و الخلد فیِنیِمی بِیِ َ ْ ُْ ِ الجنان بِیَ ِ ِ و حاسبنیَساِریَْ ْ ِ َ َ حساباً یَ ِ

ِاَللهم ال تعطنى كتا� بِش5ىل وال من ورآء«: دیموقع شسv دست چپ بگو و »راًیِسی َ َ َّْ ِ ِ ِ ِ ْ ُُ ّ 
ْظهرى  ّوال تجعلها مغلولة اىل عنقى واَعوذ بِك من مَقطعات النَ ُ َِ َّ ًُ َ َ َْ ُ ُِ َ ُ َ ُ ِْ ْ ْ موقعى كه رس  و »ِرانیَ

ن«: دیكند بگو  مىرا مسح ِاللهم غشِّ َ َّ ُ َ بِرحمتك و بركَاتك و عْفِوكیَّ َ ََ َ َ َِ َِ ََ در وقت مسح  و »ْ
ِاللهم ثبتن«: دیپا بگو ْ ُِّ َ ِ عَىل الرصاط یََّّ َ ِّ ُّوم تزلیَ ِ َ َ ُه اْألقدامیِ فْ َ ْ َ ْو اجعْل سع ِ ََ ْ ِرضی5َ یِ فییَ َك یْ

ِّعن َا ذا الجَالل وی یَ ِ َ ْ ِاْإلكْرام َ َ ِ«.  

�$��U�	�   
 پاك باشد  وضو آنكه آبرشط اول: ز استیزده چی س وضوح بودنیط صحیرشا

  . آنكه مطلق باشدرشط دوم
س آب مضاف باطل است، اگر چه انسان نج و  با آب نجس وضو ـ٢٧٤مسأله 

 Aازى هم  وضواگر با آن و ا فراموش كرده باشدی اندا مضاف بودن آن را ندیبودن 
  .اندح بخوید آن Aاز را دوباره با وضوى صحیه باشد، بااندخو

 ندارد،  وضوگرى براىی آب د،ر از آب گل آلود مضافی اگر غ ـ٢٧٥مسأله 
د صرب كند تا آب یاگر وقت دارد، با و مم كندید تیچنانچه وقت Aاز تنگ است با

  .ردیوضو بگ صاف شود و
  . مباح باشد وضو آنكه آبرشط سوم

ست صاحب آن راىض است یبا آ� كه معلوم ن و  با آب غصبى وضو ـ٢٧٦مسأله 
 در جاى غصبى ها دست و  از صورت وضوز اگر آبین و باطل است و  حرام،ا نهی

ر یاگر در غ و باشد  مىاطلرد وضوى او بی بگ وضواندر آنجا نتویزد، چنانچه در غیبر
  .ح استی او صح وضوردی بگ وضواندآنجا بتو
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 آن حوض را براى اندد  Aىكه انسانای   گرفv از حوض مدرسه وضو ـ٢٧٧مسأله 
ن ه5ن مدرسه، در صور} كه معموال مردم یا براى محصلی اند همه مردم وقف كرده

  .رند اشكال نداردی بگ وضون از آب آنیمتد
 حوض آن را اند اگر نداندخواهد در مسجدى Aاز بخو  Aى كىس كه ـ٢٧٨مسأله 

 از اندتو  Aىخوانند،  مىا براى كساe كه در آنجا Aازی اند براى همه مردم وقف كرده
خواهند در آنجا Aاز   Aىن هم كهی افراد متدرد، وىل اگر معموالًی بگ وضوحوض آن

  .ردی بگ وضو از حوض آننداتو  مىرند،یگ  مى وضوبخوانند از حوض آن
نها براى یمانند ا و ها مسافرخانه و ها مچهی گرفv از حوض ت وضو ـ٢٧٩مسأله 

ح است كه معموال كساe كه الاباىل یستند، در صور} صحیكساe كه ساكن آنجاها ن
  .رندی بگ وضوستند، با آب آنهایساكن آنجاها ن و ستندین

 كه صاحب آنها اندرگ اگر چه انسان بد گرفv در نهرهاى بز وضو ـ٢٨٠مسأله 
  .وضو با آنها جائز است و ست، اشكال نداردیراىض ن

رد وضوى او ی بگ وضوبا آن و  غصبى است اگر فراموش كند آب ـ٢٨١مسأله 
  .ح استیصح

   مباح باشد وضو آنكه ظرف آبرشط چهارم
  .نقره نباشد و  طال وضوآنكه ظرف آبرشط پنجم 

ر از آن، آب یغ و نقره است و ا طالی در ظرف غصبى ضو و اگر آب ـ٢٨٢مسأله 
گرى دارد یاگر آب د و ردی بگ وضو با آب آنهااندتو  Aى ومم كندید تیگرى ندارد باید

ا با آنها آب را به یرد ینقره وضوى ارnاىس بگ و ا طالیچنانچه در ظرف غصبى 
گر، یز دیا چیت در صور} كه با مش و زد وضوى او باطل استی برها دست و صورت

  .ح استیزد وضوى او صحی برها دست و به صورت و آب را از آنها بردارد
 گرفv  وضوك سنگ آن غصبى استیا یك آجر ی مثالً در حوىض كه  ـ٢٨٣مسأله 

  .اشكال ندارد
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 قربستان بوده ا امامزادگان كه سابقاًیz از امامان ی اگر در صحن  ـ٢٨٤مسأله 
ن صحن را براى قربستان وقف ی كه زماندانچه انسان ندا نهرى بسازند، چنیحوض 

  .نهر اشكال ندارد و  گرفv در آن حوض وضو،اند كرده
  .اطیمسح كردن پاك باشد بنابر احت و  موقع شسv وضو آنكه اعضاءرشط ششم

ا مسح كرده نجس یى را كه شسته ی، جا وضوش از nام شدنی اگر پ ـ٢٨٥مسأله 
  .ح استی صح وضوشود،

  .ح استی صح وضوى از بدن نجس باشدی جا وضور از اعضاءی اگر غ ـ٢٨٦له مسأ
 ش ازی شك كند كه پ وضوبعد از و  نجس باشد وضوz از اعضاءی اگر  ـ٢٨٧مسأله 

ا یا شك دارد كه ملتفت بوده ی ملتفت بوده اندد  مىا نه، اگریده ی آنجا را آب كشوضو
  .د آب بكشدیكه نجس بوده باى را یدر هر دو صورت جا و ح استی صح وضونه

 ست كه خون آن بند ایا زخمیدگى ی برها ا دستی اگر در صورت  ـ٢٨٨مسأله 
قدرى فشار  و ا جارى فرو بردید در آب كر یآب براى آن رضر ندارد، با و دیآ Aى

  .ردید، بعد به دستورى كه گفته شود وضوى ارnاىس بگیایدهد كه خون بند ب
  .Aاز كاىف باشد و  وضوى آنكه وقت برارشط هفتم

ا یرد nام Aاز ی بگ وضو هر گاه وقت به قدرى تنگ است كه اگر ـ٢٨٩مسأله 
مم یت و  وضومم كند وىل اگر براىید تیه شود بااندمقدارى از آن بعد از وقت خو

  .ردی بگ وضودیازه وقت الزم است بااندك ی
ا یگر به قصد قربت مم كند اید تی كىس كه در تنگى وقت Aاز با ـ٢٩٠مسأله 

  .ح استیرد صحی بگ وضون قرآناندبراى كار مستحبى مثل خو
 ردی بگ وضوعنى براى انجام فرمان خداوند عاqی آنكه به قصد قربت رشط هشتم

  .رد باطل استی بگ وضوگرىیا به قصد دیاگر براى خنك شدن و 
 وىل اندبگذرا از قلب خود ید ی را به زبان بگو وضوتیست نی الزم ن ـ٢٩١مسأله 

 ى كه اگر از او بپرسند چهبه طوررد، یگ  مى وضو متوجه باشد كه وضود در nامیبا
  .رمیگ  مى وضودیكنى بگو مى
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 و عنى اول صورتی آورد جا بهبى كه گفته شد ی را به ترت وضو آنكهرشط نهم
بعد پاها را مسح  و بعد از آن رس و دیبعد دست چپ را بشو و بعد دست راست

  وضوبین ترتیاگر به ا و ش از پاى راست مسح نكندید پاى چپ را پیبا  ودیAا
  .رد باطل استینگ

  . را پشت رس هم انجام دهد وضو آنكه كارهاىرشط دهم
خواهد   مى به قدرى فاصله شود كه وقتى وضون كارهاىی اگر ب ـ٢٩٢مسأله 

ح كرده ا مسیش از آن شسته یى كه پیا مسح كند، رطوبت جاهاید یى را بشویجا
ى كه جلوتر از محىل یاگر فقط رطوبت جا و  باطل است وضوخشك شده باشد،

خواهد   مى موقعى كهمثالًا مسح كند، خشك شده باشد ید یخواهد بشو  مىاست كه
  وضوصورت تر باشد، و د رطوبت دست راست خشك شده باشدیدست چپ را بشو

  .ح استیصح
 گرماى به واسطهى آورد وىل جا به  را پشت رس هم وضو اگر كارهاى ـ٢٩٣مسأله 

  .ح استی وضوى او صح،نها رطوبت خشك شودیمانند ا و اد بدنیا حرارت زیهوا 
 و  اشكال ندارد، پس اگر بعد از شسv صورت وضونی راه رفv در ب ـ٢٩٤مسأله 

  .ح استیپا را مسح كند وضوى او صح و بعد رس و  چند قدم راه برودها دست
پاها را خود انسان  و مسح رس و ها دست و سv صورت آنكه شازدهمیرشط 

 و ها دست و ن آب به صورتاندا در رسی دهد  وضوگرى او رایاگر د و انجام دهد
  . باطل است وضود،یپاها به او كمك Aا و مسح رس

 و  دهد وضورد كه او رایب بگید نایرد بای بگ وضواندتو  Aى كىس كه ـ٢٩٥مسأله 
  وضوتید خود او نید بدهد وىل بای بااندد در صور} كه بتوچنانچه مزد هم بخواه

به  و ردید نائبش دست او را بگی بااندتو  Aىاگر و دیبا دست خود مسح Aا و كند
با  و ردید از دست او رطوبت بگیست باین هم ممكن نیاگر ا و جاى مسح او بكشد

اجب آن است كه اط ویع فروض احتیدر جم و پاى او را مسح كند و آن رطوبت رس
  .دیمم هم بن5یت
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ى انجام دهد، ی به تنهااندتو  مى را كه وضو هر كدام از كارهاى ـ٢٩٦مسأله 
  .ردید در آن كمك بگینبا

  . آنكه استع5ل آب براى او مانعى نداشته باشدرشط دوازدهم
ا اگر آب را به یض شود یرد، مری بگ وضوترسد كه اگر  مى كىس كه ـ٢٩٧مسأله 

 كه آب براى او رضر اندرد وىل اگر ندی بگ وضودی، نبااند تشنه ²اند برس وضومرصف
  .ح استیرد، اگر چه بفهمد رضر داشته وضوى او صحیوضو بگ و دارد

 با آن  وضو به مقدار كمى كهها دست و ن آب به صورتاند اگر رس ـ٢٩٨مسأله 
  .ردی بگ وضود با ه5ن مقداریشرت از آن رضر دارد بایب و ح است رضر نداردیصح

  .دن آب نباشدی مانعى از رس وضو آنكه در اعضاءزدهمیرشط س
ده وىل شك دارد كه از ی چسب وضوزى به اعضاءی چاندد  مى اگر ـ٢٩٩مسأله 

  .اندر آن برسیا آب را به زید آن را برطرف كند یانه بایكند   مىرىیدن آب جلوگیرس
رد یدارد وىل اگر ناخن را بگ اشكال ن وضور ناخن چرك باشد،ی اگر ز ـ٣٠٠مسأله 

 ،شرت از معمول بلند باشدیز اگر ناخن بین و  آن چرك را برطرف كند وضود براىیبا
  .دی برطرف Aا،معمول بلندتر است  مقدارى را كه ازِرید چرك زیبا

 سوخv به واسطهروى پاها  و جلو رس و ها دست و  اگر در صورت ـ٣٠١مسأله 
چنانچه سوراخ  و ستیمسح روى آن كاف و شود، شسvدا یگر برآمدگى پیز دیا چی

ك قسمت آن كنده یست بلكه اگر پوست یر پوست الزم نین آب به زاندشود، رس
 وىل چنانچه پوستى كه اندر قسمتى كه كنده نشده برسیست آب را به زیشود، الزم ن

آب ا ید آن را قطع كند یشود با  مىگاهى بلند و چسبد  مىكنده شده گاهى به بدن
  .اندر آن برسیرا به ز

ا نه یده یزى چسبی اگر انسان شك كند كه به اعضاى وضوى او چ ـ٣٠٢مسأله 
ل ِ باشد مثل آنكه بعد از گل كارى شك كند گجا بهچنانچه احت5ل او در نظر مردم 

دا ینان پیا به قدرى دست ²الد كه اطمید وارىس كند یا نه، بایده یبه دست او چسب
  .ده استیر آن رسیا آب به زیه بر طرف شده كند كه اگر بود
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 هر قدر چرك باشد، اگر چرك ،مسح كرد و د شستیى را كه با جای ـ٣٠٣مسأله 
ن است اگر بعد از یهمچن و دن آب به بدن نباشد اشكال نداردیآن مانع از رس

د بر یAا  Aىدن آب به پوستیرى از رسیدى كه جلوگیز سفیمانند آن چ و كارى گچ
د آنها را یا نه بایرسد   مى وىل اگر شك كند كه با بودن آنها آب به بدنانددست ²

  .برطرف كند
 مانعى از  وضوكه در بعىض از اعضاء اند بد وضوش ازی اگر پ ـ٣٠٤مسأله 

ا یه اند آب را آنجا رس وضو شك كند كه در موقع وضوبعد از و دن آب هستیرس
  .ح استینه، وضوى او صح

 مانعى باشد كه گاهى آب به خودى  وضور بعىض از اعضاء اگر د ـ٣٠٥مسأله 
ر یز به  شك كند كه آب وضوانسان بعد از و رسد  Aىگاهى و رسد  مىر آنیخود ز
ر آن نبوده، یدن آب به زی ملتفت رس وضو موقعاندا نه، چنانچه بدیده یآن رس

  .ردی بگ وضواط واجب آن است كه دوبارهیاحت
  وضودن آب است در اعضاءیزى كه مانع از رسی چو وض اگر بعداز ـ٣٠٦مسأله 

  .ح استیدا شده، وضوى او صحیا بعد پی بوده  وضو موقعاندند و ندیبب
دن آب است در یزى كه مانع رسی شك كند چ وضو اگر بعد از ـ٣٠٧مسأله 

  .ح استی صح وضوا نه،ی بوده  وضواعضاء
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غصبى  و ط آن مثل پاك بودن آبرشائ  و وضو كىس كه در كارهاى ـ٣٠٨مسأله 

  .د به شك خود اعتنا نكندیكند با  مىىل شكینبودن آن خ
گذارد كه وضوى   مىا نه بنای اگر شك كند كه وضوى او باطل شده  ـ٣٠٩مسأله 

  وضوبعد از و وضو گرفته باشد  استرباء نكرده و،ست وىل اگر بعد از بولیاو باق
  .گر وضوى او باطل استیز دیا چیول است  باندد كه ندیرون آیرطوبتى از او ب

  .ردی بگ وضودی با،ا نهی گرفته است  وضو كىس كه شك دارد ـ٣١٠مسأله 
 بول مثالًحدÉ هم از او رس زده،  و  گرفته وضواندد  مى كىس كه ـ٣١١مسأله 

اگر  و ردی بگ وضودیش از Aاز است بای كدام جلوتر بوده، چنانچه پاندكرده اگر ند
اگر بعد از Aاز است، Aازى كه  و ردیوضو بگ د Aاز را بشكند ویاز است بان Aیدر ب
  .ردی بگ وضودیبراى Aازهاى بعد با و ح استیه صحاندخو

ا ین كند كه بعىض جاها را نشسته یقین آن یا در بی  وضو اگر بعد از ـ٣١٢مسأله 
د ی با،ش از آن است خشك شدهیى كه پیمسح نكرده است، چنانچه رطوبت جاها

آنچه بعد از  و ى را كه فراموش كردهید جایاگر خشك نشده با و ردی بگ وضودوباره
ى شك یا مسح كردن جای در شسv  وضونیاگر در ب و ا مسح كندید یآن است بشو

  .دین دستور عمل Aاید به همیكند با
ح است ی Aاز او صح،ا نهی گرفته  وضو اگر بعد از Aاز شك كند كه ـ٣١٣مسأله 

  .ردی بگ وضود براى Aازهاى بعدیىل باو
 و ا نه، Aاز او باطل استی گرفته  وضون Aاز شك كند كهی اگر در ب ـ٣١٤مسأله 

  .اندAاز را بخو و ردی بگ وضودیبا
ا بعد ی ـ اگر بعد از Aاز شك كند، كه قبل از Aاز وضوى او باطل شده ٣١٥مسأله 

  .ح استیه صحانداز Aاز، Aازى كه خو
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 از اندتو  Aىایزد یر  مى اگر انسان مرىض دارد كه بول او قطره قطره ـ٣١٦له مسأ
ن دارد كه از اول وقت Aاز تا آخر آن یقیرون آمدن غائط خوددارى كند، چنانچه یب

د Aاز را در وقتى كه یكند با  مىداین مهلت پاندAاز خو و  گرفv وضوبه مقدار
د یت او به مقدار كارهاى واجب Aاز است، بااگر مهل و اند بخو،كند  مىدایمهلت پ

كارهاى مستحب  و  آوردجا بهدر وقتى كه مهلت دارد، فقط كارهاى واجب Aاز را 
  .دیقنوت را ترك Aا و اقامه و آن مانند اذان

ن Aاز چند یدر ب و كند  AىدایAاز مهلت پ و  وضو اگر به مقدار ـ٣١٧مسأله 
رد ی بگ وضوشود، كه اگر بخواهد بعد از هر دفعه مى ا غائط از او خارجیدفعه بول 

ا غائط از او خارج یهر وقت بول  و د ظرف آ� پهلوى خود بگذاردیست بایسخت ن
  .انده Aاز را بخویبق و ردی بگ وضوفوراًشد 

  وضوشود كه  مىا غائط طورى پى در پى از او خارجی كىس كه بول  ـ٣١٨مسأله 
  وضو مقدارى از Aاز را باانداو سخت است، اگر بتوگرفv بعد از هر دفعه براى 

  .ردی بگ وضوكید براى هر Aاز ی، بااندبخو
چ ی هاندشود اگر نتو  مىا غائط پى در پى از او خارجی كىس كه بول  ـ٣١٩مسأله 

  .دی براى Aازهاى متعدد اكتفاء Aا وضوكی به اندتو  مى،اند بخو وضومقدار از Aاز را با
د به یرى كند، بای از خارج شدن باد جلوگاندتو  Aى اگر مرىض دارد كه ـ٣٢٠مسأله 

  .دیغائط خوددارى كنند عمل Aا و رون آمدن بولیتوانند از ب  Aىفه كساe كهیوظ
د براى هر یشود، با  مىا غائط پى در پى از او خارجی كىس كه بول  ـ٣٢١مسأله 

تشهد  و  آوردن سجدهجا بهبراى  مشغول Aاز شود، وىل فوراً و ردی بگ وضوAازى
د بعد از Aاز انجام داد، در صور} كه آنها را بعد یاط كه بایAاز احت و فراموش شده

  .ستی گرفv الزم ن وضواورد،ی بجا به فوراًاز Aاز 
ای  سهیله كید براى Aاز به وسیزد بایر  مى كىس كه بول او قطره قطره ـ٣٢٢مسأله 

كند،   مىرىیگر جلوگیدن بول به جاهاى دیگرى است كه از رسیز دیا چیكه در آن پنبه 
رون آمدن غائط خوددارى كند، چنانچه ی از باندتو  Aىز كىس كهین و دیخود را حفظ Aا

  .دیرى Aایگر جلوگیدن غائط به جاى دید به مقدار Aاز از رسیممكن باشد با
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ئط خوددارى كند در غا و رون آمدن بولی از باندتو  Aى كىس كه ـ٣٢٣مسأله 
د یرى Aایغائط جلوگ و د به مقدار Aاز از خارج شدن بولیصور} كه ممكن باشد با
  .اگر چه خرج داشته باشد

غائط خوددارى كند، بعد  و رون آمدن بولی از باندتو  Aى كىس كه ـ٣٢٤مسأله 
ى را كه در وقت مرض مطابق یست Aازهایاز آنكه مرض او خوب شد، الزم ن

د ین وقت Aاز مرض او خوب شود، باید وىل اگر در بیه قضا Aااندخو اش هفیوظ
  .انده دوباره بخواندAازى را كه در آن وقت خو
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  :  گرفv الزم است وضوزی براى شش چ ـ٣٢٥مسأله 

  ت یر از Aاز میاول براى Aازهاى واجب غ
 حدÉ از او رس زده ،Aاز  ون آنهایش شده، اگر بتشهد فرامو و دوم براى سجده

   بول كرده باشد مثالً
  سوم براى طواف واجب خانه كعبه 

  رد ی بگ وضوا قسم خورده باشد كهیا عهد كرده یچهارم اگر نذر 
  اندى از بدن خود را به خط قرآن برسیپنجم اگر نذر كرده باشد كه جا

مانند  و رون آوردن آن از مسرتاحیبا یدن قرآe كه نجس شده یششم براى آب كش
 اندگر بدن خود را به خط قرآن برسیا جاى دیآن در صور} كه مجبور باشد دست 

 نكهید بدون ایاحرتامى به قرآن است با بی  وضووىل چنانچه معطل شدن به مقدار
  .ا اگر نجس شده آب بكشدی رون آوردیمانند آن ب و رد، قرآن را از مسرتاحی بگوضو

ى از بدن به خط قرآن ین جااندعنى رسی مس Aودن خط قرآن،  ـ٣٢٦ مسأله
 اندد موى خود را هم به خط قرآن نرسیبا و  ندارد حرام است وضوبراى كىس كه
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ىل بلند باشد به نحوى كه از توابع بدن شمرده نشود وىل اگر قرآن یمگر آنكه مو خ
  .شكال نداردگر ترجمه كنند مس آن ایا به زبان دیرا به زبان فارىس 

ست وىل اگر یوانه از مس خط قرآن واجب نید و رى بچهی جلوگ ـ٣٢٧مسأله 
  .رى كنندید از آنان جلوگیاحرتامى به قرآن باشد با بی مس Aودن آنان

  ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زباe وضو كىس كه ـ٣٢٨مسأله 
  .دی نوشته باشد، مس Aاکه

ا یرد ی بگ وضونكه با طهارت باشد،یش از وقت Aاز به قصد ای اگر پ ـ٣٢٩مسأله 
  وضوا بودن براى Aازیك وقت Aاز هم اگر به قصد مهینزد و ح استیغسل كند صح

  .رد اشكال نداردیبگ
 و ت وضوى واجب كندین دارد وقت داخل شده اگر نیقی كىس كه  ـ٣٣٠مسأله 

  . استحی بفهمد وقت داخل نشده، وضوى او صح وضوبعد از
رفv به  ارت اهل قبور،یز و تی مستحب است انسان براى Aاز م ـ٣٣١مسأله 

 ناندخو و ن براى همراه داشv قرآنیهمچن و ردی بگ وضو:حرم امامان و مسجد
  گرفv مستحب است وضودنیبراى خواب و ه قرآنیز براى مس حاشین و نوشv آنو 
ن یz از ایاگر براى  و رد،ی بگوضو  دارد دوباره وضوز مستحب است كه كىس كهینو 

 مثالً آورد جا به اندتو  مى انجام داد وضود بایرد هر كارى را كه بای بگ وضوكارها
  .اند Aاز بخو وضو با آناندتو مى
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  سوم باد معده، دوم غائط،كند اول بول  مى را باطل وضوزی شش چ ـ٣٣٢مسأله 

 ندی آن چشم نببه واسطه چهارم خوا� كه ،شود  مى مخرج غائط خارجروده كه ازو 
 پنجم ،شود  Aى باطل وضوگوش بشنود و ندیگوش نشنود وىل اگر چشم نبو 

گرى كه براى یزهاى دیاما چ و  ششم جنابت،شود  مىگفته بعدا استحاضه زنان كه
 نی عقل را از بى كهیزهایچ و كند  Aى را باطل وضوتید غسل كرد مثل مس میآن با
 و كند  مى را باطل وضواط واجبی بنابر احت،هوىشیب و مستى ،وانگىیبرد مانند د مى

  . گرفته شود وضو رشط آنها است وضود براى اع5ىل كهیبا
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 مانند آن و ى كه روى زخمیدوا و بندند  مىشكسته را و زى كه با آن زخمیچ

  .دشو  مىدهیره نامیگذارند جب مى
ا شكستگى باشد، چنانچه یا دمل ی زخم  وضوz از جاهاىی اگر در  ـ٣٣٣مسأله 

  . گرفت وضو معمولبه طورد یآب براى آن رضر ندارد با و روى آن باز است
روى آن  و  استها دست و ا شكستگى در صورتیا دمل ی اگر زخم  ـ٣٣٤مسأله 

 و كند  مىتیكفا و دیا بشود اطراف آن ریخv روى آن رضر دارد بایآب ر و باز است
دست تر را  و ا پارچه پا¤ روى آن بگذاردی و ست كه دست تر بر آن بكشدیالزم ن

  .روى پارچه بكشد
روى  و ا روى پاها استیا شكستگى در جلوى رس یا دمل ی اگر زخم  ـ٣٣٥مسأله 

  . استوضو از او ساقط و دیمم Aاید تی آن را مسح كند بااندآن باز است، چنانچه نتو
ا شكستگى بسته باشد، چنانچه باز كردن آن یا زخم ی اگر روى دمل  ـ٣٣٦مسأله 

 و رد، چه زخمیوضو بگ و د باز كندیآب هم براى آن رضر ندارد با و ممكن است
  .روى پاها و ا جلوى رسی باشد ها دست و مانند آن در صورت
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روى آن  و باشد ها ا دستیا شكستگى در صورت یا دمل ی اگر زخم  ـ٣٣٧مسأله 
ره یجب و خv آب روى آن رضر داردیبشود روى آن را باز كرد، چنانچه ر و بسته باشد
  .ره بكشدید دست تر روى جبیپاك باشد با
زى كه روى آن یچ و شود روى زخم را باز كرد وىل زخم  Aى اگر ـ٣٣٨مسأله 

ه زخم ممكن دن آب بی هر چند رسان،دیره بن5ید مسح روى جبیگذاشته پاك است با
زى كه روى آن گذاشته نجس است، یا چیاگر زخم  و رضر هم نداشته باشد و باشد

 د آن را آب بكشدین آب به روى زخم ممكن باشد بااندرس  ودن آنیچنانچه آب كش
ا آنكه ی ر صور} كه آب براى زخم رضر داردد و اند آب را به زخم برس وضوموقعو 
شود آن را آب   Aى وا زخم نجس استی و ستین آب به روى زخم ممكن ناندرس
اگر  و ره پاك است، روى آن را مسح كندیاگر جب و دید اطراف زخم را بشوید بایكش
ى است كه به ی دوامثالًد، یشود روى آن را دست تر كش  Aىایره نجس است یجب

  .بى كه گذشتید به ترتیچسبد اطراف آن را بشو  مىدست
ا nام هر دو دست را ی ها z از دستیا nام ی صورت ره nامی اگر جب ـ٣٣٩مسأله 

  .ردیبگای  رهید وضوى جبیگرفته باشد، با
ای  رهید وضوى جبی را گرفته باشد با وضوره nام اعضاءی اگر جب ـ٣٤٠مسأله 

  .دیمم هم بن5یاط واجب آن است كه تیاحت و ردیبگ
 دست  وضووقعدر م و ره داردی جبها انگشت و  كىس كه در كف ـ٣٤١مسأله 

  .پاها را با ه5ن رطوبت مسح كند و د رسیده است بایتر روى آن كش
 ره nام پهناى روى پا را گرفته وىل مقدارى از طرف انگشتانی اگر جب ـ٣٤٢مسأله 

ى كه یجا و ى كه باز است روى پا راید جاهای بامقدارى از طرف باالى پا باز استو 
  .ره را مسح كندیره است روى جبیجب

 دین آنها را بشوید بیره باشد بای چند جبها ا دستی اگر در صورت  ـ٣٤٣مسأله 
ى كه یدر جاها و ن آنها را مسح كندید بی باا روى پاها باشدی در رس ها رهیاگر جبو 
  .دیره عمل Aاید به دستور جبیره است بایجب
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 آن برداشv و شرت از معمول اطراف زخم را گرفتهیره بی اگر جب ـ٣٤٤مسأله 
چنانچه شسv رضر ندارد مقدار  و ره عمل كندید به دستور جبیست بایممكن ن

ره یاگر برداشv جب و دیمم Aاید تیاگر رضر دارد با و دیآن مقدار را بشو و حیصح
 است اطراف ها دست و ره را بردارد، پس اگر زخم در صورتید جبیممكن است با

براى جاى زخم  و  اطراف آن را مسح كندا روى پاها استیاگر در رس  و دیآن را بشو
  .دیره عمل Aایبه دستور جب

ست وىل به جهت یشكستگى ن و جراحت و  زخم وضو اگر در جاى ـ٣٤٥مسأله 
  .مم كندید تیگرى آب براى آن رضر دارد، باید

 آن را آب اندتو  Aى و را رگ زده است وضویى از اعضای اگر جا ـ٣٤٦مسأله 
  .ره عمل كندید به دستور جبیرضر دارد، باا آب براى آن یبكشد 

ده است كه برداشv آن یزى چسبیا غسل چی  وضو اگر در جاى ـ٣٤٧مسأله 
  .دیمم Aاید تیشود تحمل كرد، با  Aىا به قدرى مشقت دارد كهیست یممكن ن

بى ید آن را ترتیاست وىل باای  رهیمثل وضوى جبای  رهی غسل جب ـ٣٤٨مسأله 
  .گر ارnاىس انجام دهند باطل استا و  آورندجا به

مم او زخم یمم است اگر در بعىض از جاهاى تیفه او تی كىس كه وظ ـ٣٤٩مسأله 
  .دیAاای  رهیمم جبیاى، ت رهید به دستور وضوى جبیا شكستگى باشد بایا دمل ی

 اند، چنانچه بداندAاز بخوای  رهیا غسل جبی  وضود بای كىس كه با ـ٣٥٠مسأله 
 و اند در اول وقت Aاز بخواندتو  مىشود،  Aى وقت عذر او برطرفكه تا آخر

  كه تا آخر وقت عذر او برطرفاندد  مىن اگر شك داشته باشد وىل اگریهمچن
اگر عذر او برطرف نشد در آخر  و اط واجب آن است كه صرب كندیشود، احت مى

  . آوردجا بهای  رهیا غسل جبی  وضووقت Aاز را با
 چشم خود را ژهن براى مرىض كه در چشم او است ماگر انسا  ـ٣٥١مسأله 

  .دیمم بن5ید تی، بااندبچسب
اى، بنابر  رهیا وضوى جبیمم است یت اش فهی وظاندد  Aى كىس كه ـ٣٥٢مسأله 

  . آوردجا بهد هر دو را یاط واجب بایاحت
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 و ح استیه صحاندخوای  رهیى را كه انسان با وضوى جبی Aازها ـ٣٥٣مسأله 
رد مگر مواردى كه ی بگ وضودیعد از آنكه عذرش برطرف شد براى Aازهاى بعد نباب

  .مم بوده استیت و  وضونیجمع ب اش فهیوظ

��V 0aC�� N  
 غسل جنابت، دوم غسل اول: ستتا اى واجب هفت ها  غسل ـ٣٥٤مسأله 

ت، ششم غسل یغسل نفاس، چهارم غسل استحاضه، پنجم غسل مس م: ض، سومیح
  .شود  مىنها واجبیمانند ا و قسم و  نذربه واسطه غسىل كه ت، هفتمیم

3��C 'F7�  
رون آمدن منى، یاول ج5ع، دوم ب: شود  مىز انسان جنبیبه دو چ ـ ٣٥٥مسأله 

ار یشهوت، با اخت بی ایاد، با شهوت باشد یا زیدارى، كم باشد یا بیچه در خواب باشد 
  .اریاخت بی ایباشد 

ر یا غیا بول ی منى است اندند و ى از انسان خارج شود اگر رطوبت ـ٣٥٦مسأله 
رون آمدن آن، بدن سست یبعد از ب و رون آمدهیجسv ب و نها، چنانچه با شهوتیا

نها را یا بعىض از این سه نشانه یك از ایچ یاگر ه و شده، آن رطوبت حكم منى دارد
رون ی جسv بست آن آب، بایض الزم نی حكم منى ندارد وىل در مر،نداشته باشد

  .د در حكم منى استیرون آیآمده باشد، بلكه اگر با شهوت ب
ای  z از سه نشانهید كه یرون آیست آ� بیض نی اگر از مردى كه مر ـ٣٥٧مسأله 

ا نه یگر را داشته یى دها  نشانهاندند و  داشته باشد،ش گفته شدیكه در مسأله پ
 و ردی بگ وضون استی متع، ننموده استرباء از بول،رون آمدن آبیچنانچه قبل از ب

غسل هم كرده وىل استرباء  و  مسل5ً جنب شدهبعدا و چنانچه استرباء از بول Aوده
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چنانچه از هر دو استرباء Aوده اگر  و ن است غسلی متع،از جنابت ننموده
وضو  و ن غسلید جمع كند بی كاىف است، واال با وضو، بوده وضوعدم شحالت سابق
ن صورت نه غسل الزم ی در ا، نه بول بوده نه منى،حت5ل بدهد آن آبمگر آنكه ا

  . وضوا عدمی  وضو حالت قبل هر چه باشد، وضواست نه
اگر بول  و رون آمدن منى بول كندی مستحب است انسان بعد از ب ـ٣٥٨مسأله 

گر، یا رطوبت دی منى است اندد كه ندیرون آیبعد از غسل رطوبتى از او ب و نكند
  .نى داردحكم م

شرت داخل شود، در یا بیگاه  ازه ختنهاندبه  و  اگر انسان ج5ع كند ـ٣٥٩مسأله 
رون یا نابالغ، اگرچه منى بیر، بالغ باشد ُُبا در دیل باشد ُُبا در مرد، در قیزن باشد 

  .شوند می د هر دو جنبیاین
 او ا نه غسل بریگاه داخل شده   اگر شك كند كه به مقدار ختنه ـ٣٦٠مسأله 

  .ستیواجب ن
منى  و دیA zایعنى با او نزدیواe را وطى كند، ی اگر نعوذ با� ح ـ٣٦١مسأله 

  .شود  Aى جنب،دیایرون نیب
ا انسان شك كند ید یایرون نیب و  اگر منى از جاى خود حركت كند ـ٣٦٢مسأله 

  .ستیا نه، غسل بر او واجب نیرون آمده یكه منى از او ب
ش ممكن است، بعد از یمم برای غسل كند وىل تاندتو  Aىه كىس ك ـ٣٦٣مسأله 

  .z كندیال خود نزدی با عاندتو  مىداخل شدن وقت Aاز هم
براى  و  كه از خود او استاندبد و ندیب  مى اگر در لباس خود منى ـ٣٦٤مسأله 

رون آمدن منى ی بعد از بن داردیقیى را كه یAازها و د غسل كندیآن غسل نكرده، با
رون آمدن آن منى ی بعد از بدهد  مىى را كه احت5لی كند وىل Aازهاءه قضااندخو
  .دیست قضاء Aایه، الزم ناندخو
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  : ز بر جنب حرام استی پنج چ ـ٣٦٥مسأله 

، :امامان غمربان ویپ ،ا به اسم خدایى از بدن به خط قرآن ین جاانداول ـ رس
  .گفته شد  وضوى كه دربه طور

از  و ك در داخلی اگر چه از 9غمربیمسجد پ دوم ـ رفv در مسجد الحرام و
  .گر خارج شودیدر د

اط ی، بنابر احت9ن در حرم امامانیهمچن و گر،یسوم ـ توقف در مساجد د
 و زى برودیا براى برداشv چیگر خارج شود، یاز در د ك در داخل وی وىل اگر از ،الزم

  .ردتوقف نكند مانعى ندا
  .زى در مسجدیچهارم ـ گذاشv چ

اول ـ : آن چهار سوره است و كه سجده واجب داردای  ن سورهاندپنجم ـ خو
ـ  سوره چهل ،)لی تنز،اq(دوم قرآن  و سوره ىس  سوم ـ ،)حم سجده(كم ی و دوم

ك حرف از یاگر  و )اقرء(ششم  و چهارم ـ سوره نود ،)والنجم(سوم  و سوره پنجاه
  . حرام استاند را هم بخون چهار سورهیا

��0/�32� ��$F( a�C $� -L P  
دن، یآشام و دوم ـ خوردن و اول: ز بر جنب مكروه استی هفت چ ـ٣٦٦مسأله 

ن قرآن از اند سوم ـ خو؛ستید مكروه نی را بشوها ا دستیرد ی بگ وضووىل اگر
 ه ویاشح ى از بدن به جلد وین جااند چهارم ـ رس؛ى كه سجده واجب نداردیها سوره

 نداشv آب، بدل به واسطها یرد ی بگ وضودن وىل اگری پنجم ـ خواب؛ى قرآنها ن خطیب
 هفتمـ  ؛مانند آن  ششم ـ خضاب كردن به حنا و؛ستیمم كند مكروه نیاز غسل ت

.استرون آمده یعنى در خواب منى از او بیج5ع كردن، بعد از آنكه محتلم شده، 
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ن Aاز اندبراى خو و بت به خودى خود مستحب است غسل جنا ـ٣٦٧مسأله 

ى ها سجده و سجده شكر و تیشود وىل براى Aاز م  مىمانند آن واجب و واجب
  .ستیواجب قرآن غسل جنابت الزم ن

 ا مستحبیت كند كه غسل واجب یست در وقت غسل، نی الزم ن ـ٣٦٨مسأله 
 خداوند عاq غسل كند عنى براى انجام فرمانیاگر فقط به قصد قربت  و كنم مى
  .ستیكاف

ت غسل واجب كند بعد معلوم ین و ن كند وقت Aاز شدهیقی اگر  ـ٣٦٩مسأله 
  .ح استیش از وقت غسل كرده، غسل او صحیشود كه پ

شود انجام   مىچه مستحب به دو قسم  غسل را چه واجب باشد و ـ٣٧٠مسأله 
  .ارnاىس بى ویترت: داد


$
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گردن بعد هر كدام از  و ت غسل، اول رسید به نیبى بایغسل ترت در  ـ٣٧١مسأله 

 و دیا هر دو طرف را با هم بشویگر را، یبعد طرف د و دیا چپ را بشویطرف راست 
ًاگر  و دیست اول طرف راست، بعد طرف چپ را بشواالزم  ا یا از روى فراموىش ی عمدا

  .و باطل استب عمل نكند غسل این ترتی ندانسv مسأله به ابه واسطه
گر را ینصف د و د با طرف راست بدنینصف عورت را با و  نصف ناف ـ٣٧٢مسأله 

  .عورت با هر دو طرف شسته شود و د، بلكه بهرت است nام نافی بشوپد با طرف چیبا
طرف  و گردن و عنى رسین كند هر سه قسمت یقی براى آنكه  ـ٣٧٣مسأله 

د مقدارى از یشو  مىهر قسمتى را كهد ی با غسل دادهطرف چپ را كامال و راست
  .دیگر را هم با آن قسمت بشویى دها قسمت
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 و ا بدن را نشستهیگردن  و ى از رسی اگر بعد از غسل بفهمد جا ـ٣٧٤مسأله 
  .د دوباره غسل كندی كجاى بدن است بااندند

 اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، چنانچه از طرف  ـ٣٧٥مسأله 
د بعد یگردن باشد با و اگر از رس و ستیا چپ باشد شسv ه5ن مقدار كافیراست 

  .دیطرف چپ را بشو و از شسv آن مقدار دوباره طرف راست
ا ی در شسv مقدارى از طرف چپ ش از nام شدن غسلی اگر پ ـ٣٧٦مسأله 

 و ست، وىل اگر در شسv مقدارى از رسیراست شك كند، شسv ه5ن مقدار كاف
  .دیطرف چپ را بشو و د بعد از شسv آن، دوباره طرف راستیشك كند، باگردن 

P2�
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رد، پس اگر به ی nام بدن را بگ،ك آنید آب در ی در غسل ارnاىس با ـ٣٧٧مسأله 

د آن را از ین باشد بایت غسل ارnاىس در آب فرو رود، چنانچه پاى او روى زمین
  .ن بلند كندیزم

ت كند كه ید موقعى نیاط واجب بای ارnاىس بنابر احت در غسل ـ٣٧٨مسأله 
  .رون آب باشدیمقدارى از بدن ب

ده چه ی آب نرس، اگر بعد از غسل ارnاىس بفهمد به مقدارى از بدن ـ٣٧٩مسأله 
  .د دوباره غسل كندی بااندا ندی اندجاى آن را بد

د ی دارد بابراى ارnاىس وقت و بى وقت نداردی اگر براى غسل ترت ـ٣٨٠مسأله 
  .غسل ارnاىس كند

 غسل ارnاىس كند اندتو  Aىا عمره احرام بسته،ی كىس كه براى حج  ـ٣٨١مسأله 
  .ح استیوىل اگر از روى فراموىش غسل ارnاىس كند صح



 67  3&�W 6$i 2�_�-      � 

�W$L ��V 'F7�  
د nام بدن ی در غسل ارnاىس چنانچه در كمرت از كر غسل كند با ـ٣٨٢مسأله 

اگر nام بدن نجس  و ستیبى پاك بودن nام بدن الزم نیترتپاك باشد وىل در غسل 
در هر  و ش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد كاىف استیهر قسمتى را پ و باشد

  .ستیا جارى غسل كند طهارت بدن الزم نیدو قسم چنانچه در كر 
 با آب گرم غسل كند، چون اندتو  مى كىس كه از حرام جنب شده ـ٣٨٣مسأله 
  . استعرق او پاك
، غسل باطل اندى از بدن نشسته ²یازه رس مواند اگر در غسل به  ـ٣٨٤مسأله 

نى واجب یب و شود، مثل توى گوش  Aىدهیى از بدن كه دیاست وىل شسv جاها
  .ستین

 اندا از باطن آن، اگر بدیى را كه شك دارد از ظاهر بدن است ی جا ـ٣٨٥مسأله 
 vكه از ظاهر نبوده اندا بدی انداگر ند و آنسابقاً از ظاهر بوده واجب است شس 

  .ستیواجب ن
مانند آن به قدرى گشاد باشد كه داخل  و  اگر سوراخ جاى گوشواره ـ٣٨٦مسأله 

  .ستیده نشود، شسv آن الزم نیاگر د و د آن را شستیده شود بایآن د
اگر  و د برطرف كندی بادن آب به بدن استیزى را كه مانع رسی چ ـ٣٨٧مسأله 

  .د، غسل او باطل استی برطرف شده غسل Aان كندیقیش از آنكه یپ
 در دن آب باشدیزى كه مانع از رسی اگر موقع غسل شك كند، چ ـ٣٨٨مسأله 

  .ستید وارىس كند تا مطمنئ شود كه مانعى نیا نه، بایبدن او هست 
شود،   مىد موهاى كوتاهى را كه جزء بدن حسابی در غسل با ـ٣٨٩مسأله 

 اندست، بلكه اگر آب را طورى به پوست برسیشسv موهاى بلند، واجب ن  ودیبشو
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 بدون شسv آنها ن آب به پوستاندح است وىل اگر رسی نشود، غسل صح تركه آنها
  .د كه آب به بدن برسدید آنها را بشوی باممكن نباشد

مثل پاك بودن :  گفته شد وضوح بودنیى كه براى صحیها  nام رشط ـ٣٩٠مسأله 
ح بودن غسل هم رشط است وىل در غسل الزم یغصبى نبودن آن در صح و آب

ست بعد از شسv یبى الزم نیز در غسل ترتین و دین بشوییست بدن را از باال به پاین
گردن مقدارى  و د، بلكه اگر بعد از شسv رسیگر را بشوی قسمت دفوراًهر قسمت 

د اشكال یرف چپ را بشوبعداز مد} ط و دیبعد طرف راست را بشو و صرب كند
غائط خوددارى كند، اگر به  و رون آمدن بولی از باندتو  Aىندارد وىل كىس كه

د هر ید، بایآ  Aىرونیغائط از او ب و ، بولاندAاز بخو و كه غسل كندای  ازهاند
 اند Aاز بخوفوراًبعد از غسل هم  و گر غسل دهدی بعد از قسمت دفوراًقسمت را 

  .شود  مىگفته بعدا كم زن مستحاضه كهن است حیهمچنو 
 ح5مى اندنكه بدیا بدون ای كىس كه قصد دارد پول ح5مى را ندهد  ـ٣٩١مسأله 

  .ه بگذارد اگر چه بعد ح5مى را راىض كند، غسل او باطل استیراىض است، بخواهد نس
  وىل كىس كه غسلانده ²ی اگر ح5مى راىض باشد كه پول ح5م نس ـ٣٩٢مسأله 

  .ا از مال حرام بدهد غسل او اشكال داردین باشد كه طلب او را ندهد یكند قصدش ا مى
  . اگر بخواهد پول حرام به ح5مى بدهد، غسل او باطل است ـ٣٩٣مسأله 
ش از غسل شك یپ و ر كندینه تطهی اگر مخرج غائط را در آب خز ـ٣٩٤مسأله 

ا نه، یاو راىض است  ح5مى به غسل كردن ،ر كردهینه تطهیكند كه چون در خز
  .ش از غسل ح5مى را راىض كندینكه پی مگر ا،غسل او باطل است

د غسل كند وىل اگر بعد از ی با،ا نهی اگر شك كند كه غسل كرده  ـ٣٩٥مسأله 
  .دیست دوباره غسل Aایا نه، الزم نیغسل شك كند كه غسل او درست بوده 

 بول كند، غسل را مثالً زند ن غسل، حدث اصغر از او رسی اگر در ب ـ٣٩٦مسأله 
  .ردیوضو هم بگ و دیnام Aا
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Aاز وقت دارد براى Aاز غسل  و ازه غسلاندنكه به یال ای اگر به خ ـ٣٩٧مسأله 
  .ك ركعت هم نداشته باشدیح است، ولو وقت بقدر یكند، غسل او صح

 ى را كهیا نه Aازهای كىس كه جنب شده اگر شك كند غسل كرده  ـ٣٩٨مسأله 
  .د غسل كندیح است وىل براى Aازهاى بعد بایه صحاندخو

ك یت همه آنها ی به ناندتو  مى كىس كه چند غسل بر او واجب است ـ٣٩٩مسأله 
گر ید های غسلد از ی واجب را بن5های غسلz از یاگر قصد  و غسل به جا آورد،

گر ی مستحب داه غسلد از ی مستحب را بن5های غسلz از یاگر قصد  و كند  مىتیكفا
  .اط ترك نشودی واجب وىل احتهای غسلت آن را یست كفاید نیبع و كند  مىتیكفا

ا اسم خداوند متعال نوشته شده یه قرآن یى از بدن آی اگر بر جا ـ٤٠٠مسأله 
ست یاگر ممكن ن و ن بربدید آن را از بیاط واجب اگر ممكن است بایباشد بنابر احت

بى یا غسل را ترتی  وضوچنانچه بخواهد و نجام دهدغسل را ارnاىس ا و  وضودیبا
  . كه دست او به نوشته نرسداندد آب را طورى به بدن برسی آورد، باجا به

ن حكم اختصاص به یا و ردی بگ وضود براى Aازی كىس كه غسل كرده نبا ـ٤٠١مسأله 
ن یر غسل استحاضه ایمستحب غ و ى واجبها غسل جنابت ندارد، بلكه در nام غسل

ن اندهر غسىل كاىف است براى Aاز خو و ستی ن وضواج بهیعنى احتیحكم ثابت است 
  .ردی بگ وضور غسل جنابت بهرت است كه براى Aاز قبل از غسلیوىل در غ

-	>S2�  
زن را در موقع  شود خون استحاضه است و  مىى كه از زن خارجیها z از خونی

  .ندیگو  مىدن خون استحاضه، مستحاضهید
 بدون فشار رسد است و شرت اوقات زرد رنگ وی خون استحاضه در ب ـ٤٠٢له مسأ

 و ا رسخیاه یست وىل ممكن است گاهى سیظ هم نیغل و دیآ  مىرونی بشسوزو 
  .دیرون آیسوزش ب  وبا فشار و ظ باشدیغل و گرم



 70  :7�$(,- 8�946 � 

 استحاضه .رهی كث وله، متوسطهیقل:  استحاضه سه قسم است ـ٤٠٣مسأله 
د آلوده كند یAا  مىرا كه زن داخل فرجای  خون فقط روى پنبهله آن است كه یقل
در آن فرو نرود، استحاضه متوسطه آن است كه خون در پنبه فرو رود، اگر چه  و

رى از ی براى جلوگها ك گوشه آن باشد وىل از پنبه به دست5ىل كه معموال زنیدر 
به  رد ویرا بگره آن است كه خون، پنبه ی استحاضه كث وبندند نرسد  مىخون

  .دست5ل هم برسد

-	>S�( 'F7�  
ظاهر فرج را  رد وی بگ وضود زن براى هر Aازیله بای در استحاضه قل ـ٤٠٤مسأله 

  .ده آب بكشدیاگر خون به آن رس
تا صبح  د زن براى Aاز صبح غسل كند ویه باط در استحاضه متوس ـ٤٠٥مسأله 

ش گفته شد یله را كه در مسأله پیلى خود، كارهاى استحاضه قها گر براى Aازید
ا از روى ی عمداًاگر  و ا آب بكشدیبراى هر Aاز پنبه را عوض كند  انجام دهد، و

اگر براى  عرص غسل كند و د براى Aاز ظهر ویفراموىش براى Aاز صبح غسل نكند با
د، چه آنكه یعشاء غسل Aا ش از Aاز مغرب وید پیعرص غسل نكند با Aاز ظهر و

  .ا قطع شده باشدید یاین بخو
ره عالوه بر كارهاى استحاضه متوسطه كه در مسأله ی در استحاضه كث ـ٤٠٦مسأله 

ك غسل براى Aاز ی  وا آب بكشدید براى هر Aاز دست5ل را عوض كند یش گفته شد بایپ
عرص فاصله  ن Aاز ظهر ویب  آورد وجا بهعشاء  z براى Aاز مغرب وی عرص و ظهر و

ن Aاز یز اگر بین و د براى Aاز عرص دوباره غسل كندیندازد بایاگر فاصله ب زد ونداین
  .دید براى Aاز عشاء دوباره غسل Aایندازد بایعشاء فاصله ب و مغرب

د چنانچه زن براى آن یایش از وقت Aاز هم بی اگر خون استحاضه پ ـ٤٠٧مسأله 
  . آوردجا بهغسل را  و  وضوع Aازد در موقیاورده باشد بای نجا بهغسل  و  وضوخون،



 71  �9�)=$� 2�_�-    � 

غسل كند، هر  و ردی بگ وضودیره كه بایكث و  مستحاضه متوسطه ـ٤٠٨مسأله 
  .ردی بگ وضوح است وىل بهرت است كه اولی آورد صحجا بهكدام را اول 
د براى یله زن بعد از Aاز صبح متوسطه شود بای اگر استحاضه قل ـ٤٠٩مسأله 

د براى یعرص متوسطه شود با و اگر بعد از Aاز ظهرو  عرص غسل كند و Aاز ظهر
  .دیعشا غسل Aا و Aاز مغرب
د یره شود بایا متوسطه زن بعد از Aاز صبح كثیله ی اگر استحاضه قل ـ٤١٠مسأله 

 و  آوردجا بهگرى یعشاء غسل د و براى Aاز مغرب و ك غسلیعرص  و براى Aاز ظهر
  .دیعشاء غسل Aا و د براى Aاز مغربی باشوده ریعرص كث و اگر بعد از Aاز ظهر

ش از داخل شدن وقت Aاز براى یا متوسطه اگر پیره ی مستحاضه كث ـ٤١١مسأله 
 ك اذان صبح براى Aاز شب غسل كندیاگر نزد و Aاز غسل كند، غسل او باطل است

 از  خاىلاند Aاز صبح را بخوفوراًكه وقت داخل شد،  نیهم و اندAاز شب را بخوو 
  .ستیاشكال ن

 دیچه مستحب با و  زن مستحاضه براى هر Aازى چه واجب باشد ـ٤١٢مسأله 
ا بخواهد ی انداطا دوباره بخویه احتاندز اگر بخواهد Aازى را كه خوین و ردی بگوضو

ى را كه براى ید nام كارهای باانده است دوباره با ج5عت بخواندAازى را كه تنها خو
سجده فراموش شده  اط وی Aاز احتناندانجام دهد وىل براى خواستحاضه گفته شد 

 آورد، الزم جا به فوراًسجده سهو، اگر آنها را بعد از Aاز  تشهد فراموش شده و و
  .ست كارهاى استحاضه را انجام دهدین

  زن مستحاضه بعد از آنكه خونش قطع شد فقط براى Aاز اوىل كه ـ٤١٣مسأله 
  .ستیبراى Aازهاى بعد الزم ن و  استحاضه را انجام دهدد كارهاىی بااندخو مى

خواهد Aاز   مى قسم است، موقعى كهه استحاضه او چاند اگر زن ند ـ٤١٤مسأله 
بعد از آنكه  و رون آوردیب و كمى صرب كند و دید مقدارى پنبه داخل فرج Aای بااندبخو
كه براى آن قسم دستور ى را یك از آن سه قسم است كارهاید استحاضه او كدام یفهم
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 استحاضه او اندخواهد Aاز بخو  مى تا وقتى كهانداگر بد و داده شده انجام دهد
  .دی خود را وارىس Aااندتو  مىش از داخل شدن وقت همیكند پ  Aىرییتغ

ش از آنكه خود را وارىس كند، مشغول Aاز ی زن مستحاضه اگر پ ـ٤١٥مسأله 
له یقل اش  استحاضهمثالًفه خود عمل كرده یبه وظو  شود، چنانچه قصد قربت داشته

اگر قصد قربت  و ح استیله عمل Aوده، Aاز او صحیفه استحاضه قلیبه وظ و بوده
به  و نبوده مثل آنكه استحاضه او متوسطه بوده اش فهیا عمل او مطابق وظینداشته 

  .له رفتار كرده، Aاز او باطل استیفه قلیوظ
 د به آنچه مسل5ًید بای خود را وارىس Aاانداضه اگر نتو زن مستح ـ٤١٦مسأله 

د ی باا متوسطهیله است ی استحاضه او قلاندد  Aى اگرمثالًفه اوست عمل كند، یوظ
د یره بایا كثی متوسطه است اندد  Aىاگر و له را انجام دهدیكارهاى استحاضه قل

ك از آن سه یا كدام  سابقاندكارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد وىل اگر بد
  .دیفه ه5ن قسم رفتار Aاید به وظیقسم بوده با
غسل  و  وضود،یایرون نیب و  اگر خون استحاضه در باطن باشد ـ٤١٧مسأله 

  .كند  مىغسل را باطل و  وضود هر چند كم باشدیایرون بیاگر ب و شود  Aىباطل
ند یخون نب و د زن مستحاضه اگر بعد از Aاز خود را وارىس كن ـ٤١٨مسأله 

  .اند Aاز بخواندتو  مىى كه داردید، با وضویآ  مى دوباره خونانداگرچه بد
ا غسل شده ی  وضو از وقتى كه مشغولاند زن مستحاضه اگر بد ـ٤١٩مسأله 

  .ندازدیر بین Aاز را تأخاند خواندتو  مىامده،یرون نیخوe از او ب
 v وقت Aاز به كىل پاكش از گذشی كه پاند اگر مستحاضه بد ـ٤٢٠مسأله 

Aاز را در وقتى  و د صرب كندید بایآ  مى خون بند،ن Aازاندازه خواندا به یشود  مى
  .اندكه پاك است بخو

مستحاضه  و غسل، خون در ظاهر قطع شود و  وضو اگر بعد از ـ٤٢١مسأله 
 آورد به جا بهAاز را  و غسل و  وضوندازد به مقدارى كهیر بی كه اگر Aاز را تأخاندبد

  وضوموقعى كه به كىل پاك شد دوباره و ندازدیر بید Aاز را تأخی باشود  مىكىل پاك
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 و  وضوستیاگر وقت Aاز تنگ شد، الزم ن و اندAاز را بخو و  آوردجا بهغسل را و 
  .اند Aاز بخواندتو  مىغسىل كه دارد و  وضو آورد، بلكه باجا بهغسل را دوباره 

د یمتوسطه وقتى به كىل از خون پاك شد با و رهیاضه كث مستح ـ٤٢٢مسأله 
گر خون ی مشغول غسل شده د،شی از وقتى كه براى Aاز پاندغسل كند وىل اگر بد

  .دیست دوباره غسل Aای الزم ن،امدهین
متوسطه بعد از  و رهیمستحاضه كث و  وضوله بعد ازی مستحاضه قل ـ٤٢٣مسأله 

ن دعاهاى اندخو و اقامه و ز شود وىل گفv اذان مشغول Aافوراًد ی باوضو و غسل
ر یغ و  كارهاى مستحب مثل قنوتاندتو  مىدر Aاز هم و قبل از Aاز اشكال ندارد

  . آوردجا بهآن را 
د دوباره غسل یندازد، بایAاز فاصله ب و ن غسلی زن مستحاضه اگر ب ـ٤٢٤مسأله 

  .بالفاصله مشغول Aاز شود و كند
شود، چنانچه براى او   Aىقطع و ان داردیخون استحاضه زن جر اگر  ـ٤٢٥مسأله 

رون آمدن خون یله پنبه از بیبعد از آن به وس و ش از غسلید پیرضر ندارد با
رون یغسل از ب و  وضود بعد ازیان ندارد فقط بایشه جریرى كند وىل اگر همیجلوگ

با آن حال Aاز  و دیرون آیخون ب و چنانچه كوتاهى كند و دیرى Aایآمدن خون جلوگ
  .ستیاعاده غسل الزم ن و اندد دوباره بخوی بااندبخو

ح است وىل اگر در ی اگر در موقع غسل، خون قطع نشود غسل صح ـ٤٢٦مسأله 
  .ردید غسل را از رس بگیره شود باین غسل، استحاضه متوسطه كثیب

وزه اط مستحب آن است كه زن مستحاضه در nام روزى كه ری احت ـ٤٢٧مسأله 
  .رى كندیرون آمدن خون جلوگی، از باندتو  مىاست به مقدارى كه

باشد در صور}   مىكه غسل بر او واجبای   روزه زن مستحاضه ـ٤٢٨مسأله 
  .ى را كه براى Aازهاى روزش واجب است، انجام دهدیها غسلدر روز ح است كه یصح

غسل نكند روزه تا غروب  و  اگر بعد از Aاز عرص، مستحاضه شود ـ٤٢٩مسأله 
  .ح استیاو صح
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د یره شود بایا كثیش از Aاز، متوسطه یله زن پی اگر استحاضه قل ـ٤٣٠مسأله 
ره ی كث،اگر استحاضه متوسطه و ره را كه گفته شد انجام دهدیا كثیكارهاى متوسطه 

استحاضه متوسطه چنانچه براى  و ره را انجام دهدید كارهاى استحاضه كثیشود با
  .ره غسل كندید دوباره براى كثیبا و ده نداردشد فایغسل كرده با

د Aاز را یره شود بای كث،ن Aاز، استحاضه متوسطه زنی اگر در ب ـ٤٣١مسأله 
گر آن را انجام یكارهاى د و ردیوضو بگ و ره غسل كندیبراى استحاضه كث و بشكند

د یندارد باوضو وقت  و چ كدام از غسلیاگر براى ه و انده5ن Aاز را بخو و دهد
z از آنها وقت یاگر براى  و  وضوگرى بدل ازید و z بدل از غسلیمم كند، یدو ت
د یاط واجب قضاء Aایبنابر احت و د Aاز را nام كندیبا و  Aاز را بشكنداندتو  Aىندارد

  .ره شودیا كثیله او متوسطه ین Aاز، استحاضه قلین است اگر در بیهمچن و
 كه در باطن هم اندمستحاضه ند د ویاین Aاز خون بند بی ب اگر در ـ٤٣٢مسأله 
Aاز  و غسل و  وضودیا نه، چنانچه بعد از Aاز بفهمد قطع شده بوده بایقطع شده 
  . آوردجا بهرا دوباره 

د براى Aاز اول، عمل ی باره زن، متوسطه شودی اگر استحاضه كث ـ٤٣٣مسأله 
ش از Aاز ظهر ی اگر پمثالً آورد جا بهرا براى Aازهاى بعد عمل متوسطه  و رهیكث

 و براى Aاز عرص و د براى Aاز ظهر غسل كندی با متوسطه شود،رهیاستحاضه كث
ه مقدار Aاز فقط ب و اگر براى Aاز ظهر غسل نكند و ردی بگ وضوعشا فقط و مغرب

اگر براى Aاز عرص هم  و دید براى Aاز عرص غسل Aای باعرص وقت داشته باشد
فقط به  و اگر براى آن هم غسل نكند و د براى Aاز مغرب غسل كندیغسل نكند با

  .دید براى عشاء غسل Aایمقدار Aاز عشاء وقت داشته باشد با
دوباره  و  قطع شود،رهی خون مستحاضه كث،ش از هر Aازی اگر پ ـ٤٣٤مسأله 

  . آوردجا بهك غسل ید ید براى هر Aاز بایایب
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 و رهی اول عمل كث،د براى Aازیله شود بایره قلیاستحاضه كث اگر  ـ٤٣٥مسأله 
له شود یز اگر استحاضه متوسطه قلین و له را انجام دهدیبراى Aازهاى بعد عمل قل

  . آوردجا بهله را یبراى Aازهاى بعد عمل قل و د براى Aاز اول، عمل متوسطهیبا
باشد، حتى   مى واجبى را كه بر اویz از كارهای اگر مستحاضه  ـ٤٣٦مسأله 

  .عوض كردن پنبه را ترك كند Aازش باطل است
 كه رشط ر از Aاز كارى انجام دهدیله اگر بخواهد غی مستحاضه قل ـ٤٣٧مسأله 

، الزم اندى از بدن خود را به خط قرآن برسی بخواهد جامثالً داشv است  وضوآن
  .ى كه براى Aاز گرفته كاىف استیوضو و ردی بگ وضوستین

  آورد، رفv در مسجدجا بهى واجب خود را ها  اگر مستحاضه غسل ـ٤٣٨مسأله 
 z شوهر با او حاللینزد و كه سجده واجب داردای  ن سورهاندخو و توقف در آنو 

 و گرى را كه براى Aاز واجب است، مثل عوض كردن پنبهیشود، اگر چه كارهاى د مى
  .دست5ل انجام نداده باشد

ش از وقت Aاز یا متوسطه بخواهد پیره ی زن در استحاضه كث اگر ـ٤٣٩مسأله 
د یاط واجب بایا مسجد برود، بنابر احتی اندرا كه سجده واجب دارد بخوای  سوره

ى از یاگر بخواهد جا و z كندین اگر شوهرش بخواهد با او نزدیهمچن و دیغسل Aا
  .ردی بگ وضودی بااندبدن خود را به خط قرآن برس

ات هم ید براى Aاز آیبا و  واجب است،ات بر مستحاضهی Aاز آـ ٤٤٠مسأله 
  .ه گفته شد انجام دهدیومیى را كه براى Aاز یكارها

ات بر مستحاضه واجب شود، یه Aاز آیومیوقت Aاز در  هر گاه  ـ٤٤١مسأله 
ات هم nام ید براى Aاز آی آورد، باجا بهاگر چه بخواهد هر دو را پشت رس هم 

 كی هر دو را با اندتو  Aى وه او واجب است انجام دهدیومیرا كه براى Aاز ى یكارها
  .اندك غسل بخویىل مانعى ندارد هر دو را با ب اند بخووضو
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د براى هر Aاز، ی بااند اگر زن مستحاضه بخواهد Aاز قضاء بخو ـ٤٤٢مسأله 
 ، غسل Aاز اداء آورد بىل باجا به او واجب است  برى را كه براى Aاز اداءیكارها

  .اند Aاز قضاء بخواندتو مى
ً و ستیشود خون زخم نی خوe كه از او خارج ماند اگر زن بد ـ٤٤٣مسأله   رشعا

د به دستور مستحاضه عمل كند، بلكه اگر شك ینفاس را ندارد با و ضیحكم ح
گر، چنانچه نشانه آنها را نداشته یى دها ا خونیداشته باشد كه خون استحاضه است 

  .د كارهاى استحاضه را انجام دهدیباشد با

7�g  
 و شود ی خارج مها  در هر ماه چند روزى از رحم زنض خوe است كه غالباًیح

  .ندیگو  مىض، حائضیدن خون حیزن را در موقع د
ا رسخ یاه یرنگ آن س و گرم و ظیشرت اوقات، غلیض در بی خون ح ـ٤٤٤مسأله 

  .دیآ  مىرونیكمى سوزش ب و با فشار و است
عنى خون یشوند،   مىائسهیده بعد از nام شدن شصت سال یى سها  زن ـ٤٤٥مسأله 

  .شوند  مىائسهیستند بعد از nام شدن پنجاه سال یده نیى كه سیها زن و نندیب  Aىضیح
 ائسه شدنیزن بعد از  و ش از nام شدن نه سالی خوe كه دخرت پ ـ٤٤٦مسأله 

  .ستیض نیند حیب مى
  .نندیض ببیدهد ممكن است ح  مىریزe كه بچه ش و  زن حاملهـ ٤٤٧مسأله 
ند كه یا نه اگر خوe ببی نه سالش nام شده اندد  Aى دخرتى كه ـ٤٤٨مسأله 

ض را داشته باشد، یى حها اگر نشانه و ستیض نیض را نداشته باشد حیى حها نشانه
  .شود نه سال او nام شده است  مىمعلوم و ض استیح

ض ی حاندند و ندیا نه، اگر خوe ببیائسه شده ی زe كه شك دارد  ـ٤٤٩مسأله 
   .ائسه نشده استید بنا بگذارد كه یا نه بایاست 
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اگر  و شود  Aىشرت از ده روزیب و ض كمرت از سه روزی مدت ح ـ٤٥٠مسأله 
  .ستیض نیمخترصى هم از سه روز كمرت باشد ح

 دو مثالً رس هم باشد، پس اگر ض پشتیست سه روز اول حی الزم ن ـ٤٥١مسأله 
  .ض استیند حیك روز خون ببیدوباره  و ك روز پاك شودی و ندیروز خون بب
ا ید، بلكه اگر در فرج یایرون بیست در nام سه روز خون بی الزم ن ـ٤٥٢مسأله 

مدت  و ن سه روز مخترصى پاك شودیچنانچه در ب و رحم، خون باشد كاىف است
ا رحم خون بوده، یند در nام سه روز در فرج یشد كه بگوشدن به قدرى كم با پاك

  .ض استیباز هم ح
د در شب یند وىل بایشب چهارم را خون بب ست شب اول وی الزم ن ـ٤٥٣مسأله 

 روز اول تا غروب روز سوم پشت رس هم سوم خون قطع نشود، پس اگر از و دوم
وقع از روز چهارم قطع در ه5ن م و ى روز اول رشوع شودها ا در وسطید یایخون ب

  .ض استی خون قطع نشود ح،چیسوم هم ه و در شب دوم و شود
پاك شود چنانچه دوباره  و ندی اگر سه روز پشت رس هم خون بب ـ٤٥٤مسأله 

در وسط پاك بوده، روى هم از ده روز  و دهیى كه خون دیروزها و ندیخون بب
  .ض استیى هم كه در وسط پاك بوده حیشرت نشود روزهایب

 انداز ده روز كمرت باشد و ند و شرتیند كه از سه روز بی اگر خوe بب ـ٤٥٥مسأله 
  .ض قرار دهدید آن را حی با،ضیا خون حیزخم است  و خون دمل
 چنانچه خون از ،ضیا حی خون زخم است اندند كه ندی اگر خوe بب ـ٤٥٦مسأله 

  .ستیض نیاال ح و ض استیسمت چپ خارج شود ح
ا نفاس، چنانچه یض است یشك كند كه خون ح و ندیگر خوe بب ا ـ٤٥٧مسأله 

  .ض قرار دهدید حیض را داشته باشد، بایرشائط ح
د خود را یا بكارت، بایض است ی خون حاندند كه ندی اگر خوe بب ـ٤٥٨مسأله 

رون آورد پس یكمى صرب كند، بعد ب و دیعنى مقدارى پنبه داخل فرج Aایوارىس كند، 
  .باشد  مىضیده، حیاگر به همه آن رس و  آلوده باشد، خون بكارت استاگر اطراف آن
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بعد سه روز خون  و پاك شود و ندی اگر كمرت از سه روز خون بب ـ٤٥٩مسأله 
ض یخون اول اگر چه در روزهاى عادتش باشد، ح و ض استیند، خون دوم حیبب
  .ستین

g�7 'F7�  
د یى كه مانند Aاز بایها ـ عبادتاول : ز بر حائض حرام استی چند چ ـ٤٦٠مسأله 

 غسل و  وضوى كهیها  آوردن عبادتجا به آورده شود وىل جا بهمم یا تیا غسل ی  وضوبا
ى كه بر یزهای دوم ـ nام چ؛ت، مانعى نداردیست مانند Aاز میمم براى آنها الزم نیتو 

ه هم ل كُُب سوم ـ ج5ع كردن در ق؛در احكام جنابت گفته شد و جنب حرام است
منى هم  گاه داخل شود و هم براى زن، اگر چه به مقدار ختنه و براى مرد حرام است

گاه را هم داخل   اط واجب آن است كه مقدار كمرت از ختنهید، بلكه احتیایرون نیب
  .د دارد وىل جائز استیر زن حائض وطى Aودن كراهت شدُبُدر د نكند و

 رشعاًست وىل یض زن قطعى نی حى هم كهی ج5ع كردن در روزها ـ٤٦١مسأله 
 ندیب  مىشرت از ده روز خونیض قرار دهد حرام است پس زe كه بید براى خود حیبا
ض قرار یشان خود را حیشود روزهاى عادت خو  مىگفته بعدا د به دستورى كهیباو 

  .دیA zای در آن روزها با او نزداندتو  Aىدهد، شوهرش
مرد در  م شود ویض زن به سه قسمت تقسیح اگر ش5ره روزهاى  ـ٤٦٢مسأله 

 ر بدهدیجده نخود طال كفاره به فقید هیل ج5ع كند باُُبقسمت اول آن با زن خود در ق
د چهار یاگر در قسمت سوم ج5ع كند با و ه نخودُاگر در قسمت دوم ج5ع كند، نو 

ا ی شب ند، اگر شوهرش دریب  مىضی زe كه شش روز خون حمثالًم بدهد، ین و نخود
 و ا روز سومیدر شب  و جده نخود طال بدهدید هیدوم با او ج5ع كند با و روز اول

  .م بدهدین  ود چهار نخودیششم با و ا روز پنجمیدر شب  و چهارم نه نخود
  .ستیر زن حائض كفاره الزم نُبُ براى وطى در د ـ٤٦٣مسأله 
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 و دار بدهد سكهجده نخود، طالى كفاره را یست كه هی الزم ن ـ٤٦٤مسأله 
  .توان داد  مىمت آن را همیق

ر یخواهد به فق  مىمت طال در وقتى كه ج5ع كرده با وقتى كهی اگر ق ـ٤٦٥مسأله 
  .ر بدهد حساب كندیخواهد به فق  مىمت وقتى را كهید قیبدهد فرق كرده باشد با

هم در  و هم در قسمت دوم و  اگر كىس هم در قسمت اول ـ٤٦٦مسأله 
ك ی و روى هم ىس(د هر سه كفاره را یض با زن خود ج5ع كند بای حقسمت سوم

  .بدهد) شود مینخود و ن
كفاره آن را داد  و ض، ج5ع كردی اگر انسان بعد از آنكه در حال ح ـ٤٦٧مسأله 

  .د كفاره بدهدیدوباره ج5ع كند باز هم با
فاره ندهد ن آنها كیدر ب و  اگر با زن حائض چند مرتبه ج5ع كند ـ٤٦٨مسأله 

  .ك كفاره بدهدید براى هر ج5ع یبا
 از او جدا فوراًد ی اگر مرد در حال ج5ع بفهمد زن حائض شده با ـ٤٦٩مسأله 

  .د كفاره بدهدیاگر جدا نشود با و شود
ا با زن حائض نامحرمى به گ5ن ی ند اگر مرد با زن حائض زنا ك ـ٤٧٠مسأله 

  . كفاره بدهددید بایال خود او است ج5ع Aاینكه عیا
 ى كه در كتاب طالق گفتهبه طورض ی طالق دادن زن در حال ح ـ٤٧١مسأله 

  .شود باطل است مى
  .د حرف او را قبول كردی باام ض پاك شدهیا از حید حائضم ی اگر زن بگو ـ٤٧٢مسأله 
  .ن Aاز حائض شود، Aاز او باطل استی اگر زن در ب ـ٤٧٣مسأله 
ح است یا نه، Aاز او صحی Aاز شك كند كه حائض شده نی اگر زن در ب ـ٤٧٤مسأله 

  .ه باطل استاندن Aاز حائض شده، Aازى كه خویوىل اگر بعد از Aاز بفهمد كه در ب
 و ض پاك شد، واجب است براى Aازی بعد از آنكه زن از خون ح ـ٤٧٥مسأله 

 و سل كند آورده شود، غجا بهمم یا تیا غسل ی  وضود بایگر كه بایى دها عبادت
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 وىل اند Aاز بخواندتو  مىظاهرا با آن غسل و دستور آن مثل غسل جنابت است
  .ردی هم بگ وضوش از غسلیمستحب است براى Aاز پ

ض پاك شد اگر چه غسل نكرده باشد، ی بعد از آنكه زن از خون ح ـ٤٧٦مسأله 
گرى كه ی با او ج5ع كند اما كارهاى داندتو  مىشوهرش هم و ح استیطالق او صح
مس خط قرآن بنا بر  ض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد ویدر وقت ح

  .دهد اگر چه بعىض از آنها جائز استنانجام   تا غسل نكند،اطیاحت
 اندباشد كه بتوای  ازهاندبه  و غسل كاىف نباشد و  وضو اگر آب براى ـ٤٧٧مسأله 

  بدل از،ست قبل از غسلمستحب ا و د غسل كندیرد بای بگ وضوایا غسل كند ی
 عوض ،ازه غسل نباشداندبه  و  كاىف باشد وضواگر فقط براى و دیمم Aای توضو

مم كند، بدل یك تید یك از آنها آب ندارد بایچ یاگر براى ه و دیمم Aاید تیغسل با
  .انجام دهد  وضو بدل از،قبل از آنهم گرى یمم دیت  مستحب است واز غسل

ه، قضاء ندارد وىل اندض نخویكه زن در حال حای  هیومی Aازهاى  ـ٤٧٨مسأله 
  .دید قضاء Aایى واجب را باها روزه

ندازد یر بی كه اگر Aاز را تأخاندبد و  هر گاه وقت Aاز داخل شود ـ٤٧٩مسأله 
  .اند Aاز بخوفوراًد یشود با  مىحائض

ن اندازه خوانداز اول وقت به  و ندازدیر بی اگر زن حائض Aاز را تأخ ـ٤٨٠مسأله 
 و ناندحائض شود، قضاى آن Aاز بر او واجب است وىل در تند خو و ك Aاز بگذردی

 زe كه مسافر مثالًد مالحظه حال خود را بكند یگر بایزهاى دیچ و ناندكند خو
شود كه به مقدار   مى، قضاى آن در صور} واجباندست اگر در اول ظهر Aاز نخوین

 و حائض شود و تورى كه گفته شد از اول ظهر بگذردن چهار ركعت به دساندخو
  .ن دو ركعت كاىف استاند گذشت وقت به مقدار خو،براى كىس كه مسافر است

 و ازه غسلاندبه  و خون پاك شود  اگر زن در آخر وقت Aاز از ـ٤٨١مسأله 
ك ركعت ین اندخو و دن آنیا آب كشیه كردن لباس یگر Aاز مانند تهیمقدمات د
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د ی باانداگر نخو و اندد Aاز را بخویك ركعت وقت داشته باشد بایشرت از یا بیAاز 
  .قضاى آن را به جا آورد

 Aاز ،ممی با تاندتو  مى وىلازه غسل وقت نداردانداگر زن حائض به  ـ ٤٨٢مسأله 
ست، اما اگر گذشته از تنگى وقت ی آن Aاز بر او واجب ن،اندرا در وقت بخو

آن Aاز را  و مم كندید تیش رضر دارد، بایمثل آنكه آب برامم است، یفش تیتكل
  .اندبخو

د Aازش را ی باا نهی اگر زن حائض شك كند كه براى Aاز وقت دارد  ـ٤٨٣مسأله 
  .اندبخو

ك ین اندخو و ه مقدمات Aازیازه تهاندنكه به یال ای اگر به خ ـ٤٨٤مسأله 
 جا بهد قضاى آن Aاز را ی داشته بابعد بفهمد وقت و انددارد، Aاز نخونوقت ركعت 

  .آورد
 و دی مستحب است زن حائض در وقت Aاز، خود را از خون پاك Aا ـ٤٨٥مسأله 

 و دیمم Aایرد، تی بگ وضواندتو  Aىاگر رد ویوضو بگ و دست5ل را عوض كند و پنبه
  .صلوات شود و مشغول ذكر دعا و ندیدر جاى Aاز رو به قبله بنش

ن یى از بدن به مابین جااندرس و همراه داشv قرآن و ناند خو ـ٤٨٦مسأله 
مانند آن براى حائض مكروه  و ز خضاب كردن به حناین  وه آنیحاش و ى قرآنها خط

  .است
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  : ى حائض بر شش قسمندها  زن ـ٤٨٧مسأله 

 آن زe است كه دو ماه پشت رس هم در وقت و هیعدد و هیاول ـ صاحب وقت
ازه اندك یض او هم در هر دو ماه یش5ره روزهاى ح ند ویض ببین خون حیمع

  .ندیباشد، مثل آنكه دو ماه پشت رس هم از اول ماه تا هفتم خون بب
ست كه دو ماه پشت رس هم در وقت  ایآن زن هیدوم ـ صاحب عادت وقت

 نباشد، ازهاندك یض او در هر دو ماه یند وىل ش5ره روزهاى حیض ببین، خون حیمع
ماه  و ند وىل ماه اول روز هفتمی دو ماه پشت رس هم از روز اول ماه خون ببمثالً

  .دوم روز هشتم از خون پاك شود
ض او در دو ماه پشت یست كه ش5ره روزهاى ح ایآن زن هیسوم ـ صاحب عدد

z نباشد، مثل آنكه ماه اول یدن آن دو خون یازه باشد وىل وقت داندك یرس هم به 
  .ندیماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون بب و نجم تا دهماز پ

دا ینى پیده وىل عادت معیست كه چند ماه خون د ایآن زن چهارم ـ مضطربه
  .دا نكرده استیپای  عادت تازه و ا عادتش بهم خوردهینكرده 

  .دن او استیست كه دفعه اول خون د ایآن زن پنجم ـ مبتدئه
نها یهر كدام ا دت خود را فراموش كرده است وست كه عا ایآن زن هیششم ـ ناس

  .شود  مىنده گفتهیاحكامى دارند كه در مسائل آ

1S4� GW� a7h M �- � W=��-  
  : اند ه دارند سه دستهیعدد و هیى كه عادت وقتیها  زن ـ٤٨٨مسأله 

در وقت  و ندیض ببین خون حیاول ـ زe كه دو ماه پشت رس هم در وقت مع
روز هفتم  و ندی دو ماه پشت رسهم از روز اول ماه خون ببمثالً، ن هم پاك شودیمع

  .ن زن از اول ماه تا هفتم استیض ایپاك شود كه عادت ح
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 مثالًن یشود وىل دو ماه پشت رس هم چند روز مع  Aىدوم ـ زe كه از خون پاك
 اه ویس ظ ویعنى غلیض را دارد، یى حها ند نشانهیب  مىاز اول ماه تا هشتم خوe كه

ى استحاضه ها ى او نشانهها ه خونیبق د ویآ  مىرونیسوزش ب با فشار و و گرم است
  .شود  مىرا دارد كه عادت او از اول ماه تا هشتم

بعد از  ند ویض ببین خون حیسوم ـ زe كه دو ماه پشت رس هم در وقت مع
 و ندیببدوباره خون  و شرت پاك شودیا بیك روز ید یشرت خون دیا بیآنكه سه روز 

شرت یى كه در وسط پاك بوده از ده روز بیده با روزهایى كه خون دیnام روزها
در وسط پاك بوده روى هم  و دهیى كه خون دیدر هر دو ماه همه روزها و نشود

در وسط  و دهیى است كه خون دیازه nام روزهااندازه باشد كه عادت او به اندك ی
ك یه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به ى كیست روزهایالزم ن و پاك بوده است

سه روز پاك  و ندی اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببمثالًازه باشد، اند
د، سه یدر ماه دوم بعد از آنكه سه روز خون د و ندیدوباره سه روز خون بب و شود
شرت نشود، ی بهم از نه روز یرو ند ویدوباره خون بب و شرت پاك شودیا بیا كمرت یروز 

  .شود  مىن زن نه روزیعادت ا و ض استیهمه ح
 سه ،ا دویه دارد، اگر در وقت عادت یعدد و هی زe كه عادت وقت ـ٤٨٩مسأله 
ا یض را جلو یند حیى كه بگوبه طورند یتر خون بب  سه روز عقب،ا دویروز جلوتر 

د به احكامى كه یض را نداشته باشد بایى حها اخته اگر چه آن خون، نشانهاندعقب 
نكه یض نبوده مثل ایچنانچه بعد بفهمد ح و براى زن حائض گفته شد عمل كند

  .دیاورده قضاء Aای نجا بهى را كه یها د عبادتیش از سه روز پاك شود بایپ
ش از عادت با یه دارد اگر چند روز پیعدد و هی زe كه عادت وقت ـ٤٩٠مسأله 

چند روز بعد از  و همه روزهاى عادت و افتادهند عادت اوجلو ی بگوفرض آنكه عرفاً
اگر از ده  و ض استیشرت نشود، همه حیهم از ده روز ب یرو ند ویعادت خون بب

خوe  و ض استیده، حیشرت شود فقط خوe را كه در روزهاى عادت خود دیروز ب
ى را كه در یها د عبادتیبا و باشد  مىده استحاضهیبعد از آن د و ش از آنیكه ب
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اگر همه روزهاى  و دیاورده قضاء Aای نجا بهبعد از عادت  و ش از عادتیزهاى پرو
شرت نشود، یروى هم از ده روز ب و ندیش از عادت خون ببیعادت را با چند روز پ

 ض است ویشرت شود فقط روزهاى عادت او حیاگر از ده روز ب و ض استیهمه ح
چنانچه در آن روزها عبادت نكرده  باشد و  مى استحاضه،دهیخوe كه جلوتر از آن د

 ند ویاگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون بب و دید قضا Aایبا
شرت شود فقط روزهاى یاگر ب و ض استیشرت نشود، همه حیروى هم از ده روز ب

  .باقى استحاضه است ض ویعادت ح
 از روزهاى عادت را ه دارد اگر مقدارىیعدد و هی زe كه عادت وقت ـ٤٩١مسأله 

ض ی همه ح،شرت نشودیروى هم از ده روز ب ند ویش از عادت خون ببیبا چند روز پ
ش یده با چند روز پیى كه در عادت خون دیشرت شود روزهایاگر از ده روز ب و است

 روزهاى اول را استحاضه قرار و ضیاز آن كه روى هم به مقدار عادت او شود، ح
 و ندیز روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون بباگر مقدارى ا و دهد مى

ى كه ید روزهای باشرت شودیاگر ب و ض استیشرت نشود، همه حیروى هم از ده روز ب
ده با چند روز بعد از آن كه روى هم به مقدار عادت او شود، یدر عادت، خون د

  .ه را استحاضه قرار دهدیبق و ضیح
 پاك ،دیشرت خون دیا بی اگر بعد از آنكه سه روز  زe كه عادت دارد ـ٤٩٢مسأله 

همه  و ن دو خون كمرت از ده روز باشدیفاصله ب و ندیدوباره خون بب و شود
شرت باشد، یى كه در وسط پاك بوده از ده روز بیده با روزهایى كه خون دیروزها

د، چند نیدوباره پنج روز خون بب و پنج روز پاك شود و ندیمثل آنكه پنج روز خون بب
  :صورت دارد

 و ا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشدیده ی ـ آنكه nام خوe كه دفعه اول د١
د همه خون یند در روزهاى عادت نباشد كه بایب  مىخون دوم كه بعد از پاك شدن

  .خون دوم را استحاضه قرار دهد و ضیاول را ح



 85  3\ 2�$D- j7�� <��    � 

ا مقدارى از آن در یم nام خون دو و  ـ آنكه خون اول در روزهاى عادت نباشد٢
  .خون اول را استحاضه قرار دهد و ضید همه خون دوم را حیروزهاى عادت باشد كه با

خون اوىل كه در  و دوم در روزهاى عادت باشد و  ـ آنكه مقدارى از خون اول٣
مقدارى از خون دوم كه  و با پا¤ وسط و روزهاى عادت بوده از سه روز كمرت نباشد

ن صورت همه آنها یشرت نباشد كه در ای عادت بوده از ده روز بآن هم در روزهاى
مقدارى از  و ش از روزهاى عادت بودهیمقدارى از خون اول كه پ و ض استیح

 اگر عادتش از سوم مثالًخون دوم كه بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است، 
 دو روز پاك شود و ندیك ماه از اول تا ششم خون ببیماه تا دهم بوده در صور} كه 

ن یهمچن و از اول تا سوم و ض استیند از سوم تا دهم حیبعد تا پانزدهم خون ببو 
  .باشد  مىاز دهم تا پانزدهم استحاضه

ىل كه در دوم در روزهاى عادت باشد وىل خون او و  ـ آنكه مقدارى از خون اول٤
ى یپا¤ وسط كارهاو  د در nام دو خونی از سه روز كمرت باشد كه باروزهاى عادت بوده

 آورد، جا بهى استحاضه را ها سابقا گفته شد ترك كند و كار و را كه بر حائض حرام است
  .ى خود را انجام دهدها عنى به دستورى كه براى زن مستحاضه گفته شد عبادتی

، خون  خوده دارد، اگر در وقت عادتیعدد و هی ـ زe كه عادت وقت٤٩٣مسأله 
ض ید ه5ن را حیند بایضش خون ببیوقت به ش5ره روزهاى حر آن یدر غ و ندینب

  .ده باشد چه بعد از آنیش از وقت عادت دیقرار دهد چه پ
 اگر در وقت عادت خود خون ه داردیعدد و هی ـ زe كه عادت وقت٤٩٤مسأله 

بعد از پاك  و شرت از روزهاى عادت او باشدیا بی روزهاى آن كمرت ۀند وىل ش5ریبب
ض ید خون اول را حیند بای روزهاى عاد} كه داشته خون ببه به ش5رۀشدن دوبار

  .دومى را استحاضه و قرار دهد
ند یشرت از ده روز خون ببیه دارد اگر بیعدد و هی زe كه عادت وقت ـ٤٩٥مسأله 

ض یض را نداشته باشد، حیى حها ده اگر چه نشانهیخوe كه در روزهاى عادت د
ض را داشته باشد یى حها ده اگر چه نشانهیزهاى عادت دخوe كه بعد از رو و است
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ض او از اول ماه تا هفتم است اگر از اول تا ی زe كه عادت حمثالًاستحاضه است 
  .باشد  مىپنج روز بعد استحاضه ض ویند، هفت روز اول آن حیدوازدهم خون بب
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اول زe كه دو ماه : اند دستهه دارند سه یى كه عادت وقتیها  زن ـ٤٩٦مسأله 
بعد از چند روز پاك شود وىل  و ندیض ببین خون حیپشت رس هم در وقت مع

 دو ماه پشت رس هم روز مثالًازه نباشد، اندك یش5ره روزهاى آن در هر دو ماه 
 روز هشتم از خون پاك شود ،ماه دوم و  روز هفتم،ند وىل ماه اولیاول ماه خون بب

 دوم زe كه از خون پاك. ض خود قرار دهدیروز اول ماه را عادت حد ین زن بایكه ا
ض را دارد یى حها ن خون او نشانهیشود وىل دو ماه پشت رسهم در وقت مع Aى

ى ها ه خونیبق و دیآ  مىرونیسوزش ب و با فشار و گرم است و اهیس و ظیعنى غلی
 در هر دو ض داردیه حى كه خون او نشانیش5ره روزها و او نشانه استحاضه را دارد

در ماه دوم از اول ماه  و  در ماه اول از اول ماه تا هفتممثالً. ستیازه ناندك یماه 
ن زن یه نشانه استحاضه را داشته باشد كه ایبق و ضیى حها  خون او نشانه،تا هشتم

سوم زe كه دو ماه . ض خود قرار دهدید روز اول ماه را روز اول عادت حیهم با
 و بعد پاك شود و ندیض ببیشرت خون حیا بین سه روز ی در وقت معپشت رس هم

ى كه در وسط پاك یده با روزهایى كه خون دیnام روزها و ندیدو مرتبه خون بب
 در ماه مثالًشرت از ماه اول باشد، یا بیشرت نشود وىل ماه دوم كمرت یبوده از ده روز ب

د روز اول ماه را روز یزن هم بان یدر ماه دوم نه روز باشد كه ا و اول هشت روز
  .ض خود قرار دهدیاول عادت ح
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ا دو سه روز یه دارد اگر در وقت عادت خود ی زe كه عادت وقت ـ٤٩٧مسأله 
ند عادت را یى كه بگوبه طورند یا دو سه روز بعد از عادت خون ببیش از عادت یپ

د به یباشد باض را نداشته یى حها اخته اگر چه آن خون نشانهاندا عقب یجلو 
ض نبوده، یاگر بعد بفهمد ح و دیى حائض گفته شد، رفتار Aاها احكامى كه براى زن

  .دیاورده قضاء Aای نجا بهى را كه یها د عبادتیش از سه روز پاك شود بایمثل آنكه پ
 اندنتو و ندیشرت از ده روز خون ببیه دارد اگر بی ـ زe كه عادت وقت٤٩٨مسأله 

شان خود را ید ش5ره عادت خوی باص دهدیى آن تشخها  نشانهبه واسطهض را یح
 اندتو  مىا مرده وىل در صور}یض قرار دهد، چه پدرى باشند چه مادرى، زنده باشند یح

ازه باشد، اندك یض همه آنان یض خود قرار دهد كه ش5ره روزهاى حیعادت آنان را ح
 و اندگران را با او ندیه روزهاى دمخالفت ش5ر و اندا آنكه ش5ره روزهاى بعىض را بدی

عادت بعض  و  عادت بعىض پنج روزمثالًازه نباشد، اندك یض آنان یاگر ش5ره روزهاى ح
ض خود قرار دهد، مگر آنكه كساe كه ی عادت آنان را حاندتو  Aىگر هفت روز باشدید

ب شوند چ حسایگران فرق دارد به قدرى كم باشند كه در مقابل آنان هیعادتشان با د
  .ض خود قرار دهدیشرت آنان را حید عادت بین صورت بایكه در ا

ض یشان خود را حیش5ره عادت خو و ه داردی زe كه عادت وقت ـ٤٩٩مسأله 
ض خود قرار ید روزى را كه در هر ماه اول عادت او بوده، اول حیدهد با  مىقرار

گاهى  و اهى روز هفتمگ و دهید  مى زe كه هر ماه، روز اول ماه خونمثالًدهد، 
شانش یعادت خو و ندیك ماه دوازده روز خون ببیشده، چنانچه   مىروز هشتم پاك

  .باقى را استحاضه قرار دهد و ضید هفت روز اول ماه را حیهفت روز باشد با
ض قرار دهد، چنانچه یشان خون را حید ش5ره عادت خوی زe كه با ـ٥٠٠مسأله 

ر است در هر ماه از یعادات آنان مثل هم نباشد، مخا ش5ره یش نداشته باشد یخو
ه را استحاضه یبق و ضیا هفت روز را حیا شش روز یند سه روز یب  مىروزى كه خون

د ی باشرت باشدیض بیى حها ا آخر نشانهی وىل اگر در خون روزهاى وسط قرار دهد
  .شرت است قرار دهدیض بیى حها ض را در آن روزها كه نشانهیح
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  : اند ه دارند سه دستهیى كه عادت عددیها  زن ـ٥٠١مسأله 
ازه باشد اندك یض او در دو ماه پشت رس هم یاول ـ زe كه ش5ره روزهاى ح

ده ین صورت هر چند روزى كه خون دیz نباشد كه در ایدن او یوىل وقت خون د
ازدهم تا یماه دوم از و   اگر ماه اول از روز اول تا پنجممثالًشود،   مىعادت او

   .شود  مىند، عادت او پنج روزیپانزدهم خون بب
 شود وىل دو ماه پشت رس هم چند روز از خوe كه  Aىدوم ـ زe كه از خون پاك

ى كه خون یش5ره روزها و ه نشانه استحاضه را داردیبق و ضیند نشانه حیب مى
ن یست كه در ایz نیقت آن ازه است اما واندك یض دارد در هر دو ماه ینشانه ح

ك ی اگر مثالًشود   مىض را دارد، عادت اویصورت هر چند روزى كه خون او نشانه ح
ه یبق و ضیازدهم تا پانزدهم خون او نشانه حیماه بعد از  و ماه از اول ماه تا پنجم

  .شود  مىنشانه استحاضه را داشته باشد، ش5ره روزهاى عادت او پنج روز
ا یك روز ی و ندیشرت خون ببیا بی سه روز ،دو ماه پشت رس همسوم ـ زe كه 

دن خون در ماه اول با ماه دوم یوقت د و ندیدو مرتبه خون بب و شرت پاك شودیب
ى كه در وسط پاك یروزها و دهیى كه خون دیفرق داشته باشد كه اگر nام روزها

زه باشد، nام ااندك یش5ره روزهاى آن هم به  و شرت نشودیبوده از ده روز ب
الزم  و شود  مىض اویده با روزهاى وسط كه پاك بوده عادت حیى كه خون دیروزها

 اگر ماه مثالًازه باشد اندك یى كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به یست روزهاین
دوباره سه روز خون  و دو روز پاك شود و ندیاول از روز اول ماه تا سوم خون بب

ا كمرت پاك یشرت یا بیدو روز  و ندیزدهم خون ببیازدهم تا سیماه دوم از  و ندیبب
شرت نشود، عادت او هشت یروى هم از هشت روز ب و ندیدوباره خون بب و شود
  .شود  مىروز
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شرت از ش5ره عادت خود خون یه دارد اگر بی زe كه عادت عدد ـ٥٠٢مسأله 
د یك جور باشد بایده یى كه دیها شرت شود، چنانچه همه خونیاز ده روز ب و ندیبب

 و ه را استحاضه قرار دهدیبق و ضیدن خون به ش5ره روزهاى عادتش حیاز موقع د
چند  و ضیكجور نباشد، بلكه چند روز از آن، نشانه حیده یى كه دیها اگر همه خون

ض را دارد یى كه خون نشانه حیگر نشانه استحاضه را داشته باشد اگر روزهایروز د
ه را یبق و ضید ه5ن روزها را حی باازه استاندك ی عادت او با ش5ره روزهاى

 از روزهاى عادت او  وض داردیى كه خون نشانه حیاگر روزها و استحاضه قرار دهد
اگر  و ه استحاضه استیبق و ضیازه روزهاى عادت او حاندشرت است، فقط به یب

د آن روزها را یبا ارد، از روزهاى عادت او كمرت استض دیى كه خون نشانه حیروزها
ه را یبق و ضیازه روزهاى عادتش شود، حاندگر كه روى هم به یبا چند روز د

  .استحاضه قرار دهد
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دا ینى پیده وىل عادت معیعنى زe كه چند ماه خون دی مضطربه  ـ٥٠٣مسأله 
شرت از ده روز یدا نكرده است اگر بیگرى پیعادت د و ا عادتش بهم خوردهینكرده 

شان او یك جور باشد چنانچه عادت خویده یى كه دیها همه خون ند ویون ببخ
اگر كمرت  ه را استحاضه قرار دهد ویبق و ضید هفت روز را حیهفت روز است با

اط واجب، در یبنا بر احت و ض قرار دهدید ه5ن را حی پنج روز است بامثالًاست 
ى را كه بر حائض یست كارهاهفت روز كه دو روز ا ن ش5ره عادت آنان ویتفاوت ب

عنى به دستورى كه براى زن ی آورد، جا بهكارهاى استحاضه را  د ویحرام است ترك Aا
شرت از یشانش بیاگر عادت خو ى خود را انجام دهد وها مستحاضه گفته شد عبادت

اط واجب یبنابر احت ض قرار دهد وید هفت روز را حی نه روز است بامثالًهفت روز 
 جا بهادت آنان كه دو روز است، كارهاى استحاضه را  عن هفت روز ویبدر تفاوت 

  .دیى را كه بر حائض حرام است ترك Aایكارها آورد و
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ند كه چند روز آن نشانه یشرت از ده روز خوe ببی مضطربه اگر ب ـ٥٠٤مسأله 
ض دارد یگر نشانه استحاضه دارد، چنانچه خوe كه نشانه حیچند روز د و ضیح

د به دستورى كه در مسأله قبل گفته شد یشرت از ده روز باشد بایا بیاز سه روز كمرت 
شرت از ده روز یب و ض دارد كمرت از سه روزیاگر خوe كه نشانه ح و دیرفتار Aا

ض یش از گذشv ده روز از خوe كه نشانه حیض است وىل اگر پینباشد، همه آن ح
ض را داشته باشد، مثل آنكه پنج روز یحند كه آن هم نشانه یدارد دوباره خوe بب

د به دستورى كه یند بایاه ببیدوباره پنج روز خون س و نه روز خون زرد و اهیخون س
  .دیدر مسأله قبل گفته شد رفتار Aا

5-�=SR( M   

شرت از ده یدن اوست، اگر بیعنى زe كه دفعه اول خون دی مبتدئه  ـ٥٠٥مسأله 
شان خود ید عادت خوی باك جور باشدیده ی كه دىیها همه خون و ندیروز خون بب

  .ه را استحاضه قرار دهدیبق و ضی ح)ه گفته شدیى كه در وقتبه طور(را 
ند كه چند روز آن نشانه یشرت از ده روز خوe ببی مبتدئه اگر ب ـ٥٠٦مسأله 

گر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خوe كه نشانه یچند روز د و ضیح
ض است وىل اگر یشرت از ده روز نباشد، همه آن حیب و مرت از سه روزض دارد كیح
ند كه آن هم یض دارد دوباره خوe ببیش از گذشv ده روز از خوe كه نشانه حیپ

نه روز خون زرد و  و اهیض داشته باشد، مثل آنكه پنج روز خون سینشانه خون ح
ه را یبق و ضی را حشان خونید عادت خویند بایاه ببیدوباره پنج روز خون س

  .استحاضه قرار دهد
ند كه چند روز آن نشانه یشرت از ده روز خون ببی مبتدئه اگر ب ـ٥٠٧مسأله 

گر آن نشانه استحاضه داشته باشد، چنانچه خوe كه نشانه یچند روز د و ضیح
شان خود را ید عادت خویشرت باشد بایا از ده روز بیض دارد از سه روز كمرت یح
  . را استحاضه قرار دهدهیبق و ضیح
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شرت از یعنى زe كه عادت خود را فراموش كرده است، اگر بیه ی ناس ـ٥٠٨مسأله 
 و ض قرار دهدیض را دارد، حیى كه خون او نشانه حید روزهایند بایده روز خون بب

د یاط واجب بایص دهد بنابر احتیى آن تشخها  نشانهبه واسطهض را ی حانداگر نتو
  .ه را استحاضه قرار دهدیبق و ضیروز اول را حهفت 

7 -4$iS( ���(�g  
ه دارد، اگر خوe یزe كه عادت عدد و هیناس مضطربه،  مبتدئه، ـ٥٠٩مسأله 

چنانچه بعد  و د عبادت را ترك كنندیكشد با  مىن كنند كه سه روز طولیقی و ندیبب
ن یقیند وىل اگر یقضاء Aا اند اوردهی نجا بهى را كه ها د عبادتیض نبوده بایبفهمند ح

د تا سه روز كارهاى یاط واجب بایكشد، بنابر احت  مىنكنند كه تا سه روز طول
چنانچه  و ندیى را كه بر حائض حرام است ترك Aایكارها و  آورندجا بهاستحاضه را 

ست ین حكم فرقى نیدر ا و ض قرار دهندید آن را حیش از سه روز پاك نشدند بایپ
  .ا نهیض را داشته باشد یى حها  خون نشانهن آنكهیب

ض عادت داشته باشد یض عادت دارد، چه در وقت حی زe كه در ح ـ٥١٠مسأله 
هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت رس هم بر  و ا هم در وقتیض یچه در عدد ح

ا هم وقت و هم یند كه وقت آن با ش5ره روزهاى آن یخالف عادت خود خوe بب
ده است ین دو ماه دیگردد به آنچه در ا z باشد، عادتش برمىیآن ش5ره روزهاى 

شده چنانچه دو ماه از   مىپاك و دهید  مى اگر از روز اول ماه تا هفتم خونمثالً
  .شود  مىپاك شود از دهم تا هفدهم عادت او و ندیدهم تا هفدهم ماه خون بب

تا ىس روز، نه از روز دن است یك ماه، از ابتداى خون دی مقصود از  ـ٥١١مسأله 
  .اول ماه تا آخر ماه
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ك5ه دو یند اگر در یب  مىك مرتبه خونی زe كه معموال ماهى  ـ٥١٢مسأله 
ى كه در یض را داشته باشد، چنانچه روزهایى حها آن خون نشانه و ندیمرتبه خون بب

  .ض قرار دهدید هر دو را حیوسط پاك بوده از ده روز كمرت نباشد با
ض را دارد بعد ده یند كه نشانه حیشرت خوe ببیا بی اگر سه روز ـ ٥١٣مسأله 

دوباره سه روز خوe به  و ند كه نشانه استحاضه را داردیشرت خوe ببیا بیروز 
ض داشته یى حها خون آخر را كه نشانه و د خون اولیند بایض ببیى حها نشانه

  .ض قرار دهدیح
ست ی كه در باطن خون ناندبد و دش از ده روز پاك شوی اگر زن پ ـ٥١٤مسأله 

ش از nام یى خود غسل كند، اگر چه گ5ن داشته باشد كه پها د براى عبادتیبا
ش از nام شدن ده ین داشته باشد كه پیقیند وىل اگر یب  مىشدن ده روز دوباره خون

  .د غسل كندیند نبایب  مىروز دوباره خون
احت5ل دهد كه در باطن خون   وش از ده روز پاك شود،ی اگر زن پ ـ٥١٥مسأله 

رون آورد، پس اگر پاك بود، یب كمى صرب كند و د وید قدرى پنبه داخل فرج Aایهست با
اگر پاك نبود اگر چه به آب زرد رنگى هم  و  آوردجا بهى خود را ها عبادت و غسل كند

 كه د صرب كندیا عادت او ده روز است بایض عادت ندارد یآلوده باشد، چنانچه در ح
ا خون او از ده یاگر رس ده روز پاك شد  و ش از ده روز پاك شد، غسل كندیاگر پ

 انداگر عادتش كمرت از ده روز است در صور} كه بد و دیگذشت، رس ده روز غسل Aا
اگر احت5ل دهد  و د غسل كندی نباشود  مىا رس ده روز پاكیش از nام شدن ده روز یپ

نكه قبل از آن ید تا روز دهم عبادت را ترك كند مگر ایاگذرد ب  مىخون او از ده روز
وس از انقطاع خون شود كارهاى یاگر مأ و وس از انقطاع خون تا روز دهم بشودیمأ

ش از ید پس اگر پیى را كه بر حائض حرام است ترك Aایكارها و  آوردجا بهاستحاضه را 
اگر از ده روز  و ض استیا رس ده روز از خون پاك شد، nامش حیnام شدن ده روز 

ى را كه بعد یها عبادت و ه را استحاضه قرار دهدیبق و ضید عادت خود را حیگذشت با
  .دیاورده قضاء Aای نجا بهاز روزهاى عادت 
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ض یعبادت نكند، بعد بفهمد ح و ض قرار دهدی اگر چند روز را ح ـ٥١٦مسأله 
اگر  و دیاورده قضاء Aای نجا بهرا كه در آن روزها ای  روزه و د Aازینبوده است با

ض بوده چنانچه یست عبادت كند، بعد بفهمد حیض نینكه حیچند روز را به گ5ن ا
  .دید قضاء Aایآن روزها را روزه گرفته با

ji%  
د، هر خوe یآ  مىرونین جزء بچه از شكم مادر بی از وقتى كه اول ـ٥١٧مسأله 

زن  و  ده روز قطع شود خون نفاس استا رسیش از ده روز یند، اگر پیب  مىكه زن
  .ندیگو  مىرا در حال نفاس، نفساء

ند نفاس یب  مىن جزء بچهیرون آمدن اولیش از بی خوe كه زن پ ـ٥١٨مسأله 
  .ستین

هم از ای  ست كه خلقت بچه nام باشد، بلكه اگر خون بستهی الزم ن ـ٥١٩مسأله 
 ند كه اگر در رحمیابله بگوا چهار نفر قی اندخود زن بد و رحم زن خارج شود

  .ند خون نفاس استیشد خوe كه تا ده روز بب  مى انساناندم مى
 شرت از ده روزید وىل بیایشرت نیك آن بی ممكن است خون نفاس  ـ٥٢٠مسأله 

  .شود Aى
زى كه سقط شده یا چی ا نهیزى سقط شده ی هر گاه شك كند كه چ ـ٥٢١مسأله 

 خوe كه از او خارج و ست وارىس كندیه، الزم نا نیشد   مى انساناندم  مىاگر
  .ستی خون نفاس نرشعاًشود  مى

كارهاى  و ى از بدن به خط قرآنین جااندرس و  توقف در مسجد ـ٥٢٢مسأله 
 و آنچه بر حائض واجب و  حرام است، بر نفساء هم حرام استگرى كه بر حائضید

  .باشد  مىوهمكر و مستحب ،مكروه است، بر نفساء هم واجب و مستحب
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 z با او حرامینزد و  طالق دادن زe كه در حال نفاس است باطل ـ٥٢٣مسأله 
  .z كند كفاره نداردیباشد وىل اگر شوهرش با او نزد مى

ى خود ها عبادت و د غسل كندی وقتى زن از خون نفاس پاك شد با ـ٥٢٤مسأله 
ى كه یده با روزهایه خون دى كیند، چنانچه روزهایاگر دوباره خون بب و  آوردجا بهرا 

 و ا كمرت از ده روز باشد، nام آن نفاس استیدر وسط پاك بوده روى هم ده روز 
  .دید قضاء Aایى كه پاك بوده روزه گرفته باشد بایاگر روزها

احت5ل دهد كه در باطن خون  و  اگر زن از خون نفاس پاك شود ـ٥٢٥مسأله 
 براى كمى صرب كند كه اگر پاك است و دید مقدارى پنبه داخل فرج Aایهست با

  .ى خود غسل كندها عبادت
ض عادت دارد، ی اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در ح ـ٥٢٦مسأله 

اگر عادت ندارد تا ده  و ه استحاضه استیبق و ازه روزهاى عادت او نفاساندبه 
دارد از روز بعد از بهرت است كىس كه عادت  و باشد  مىه استحاضهیبق و روز نفاس

5ن، كارهاى یجدهم زایكىس كه عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز ه و عادت
  .ى را كه بر نفساء حرام است ترك كندیكارها و  آوردجا بهاستحاضه را 
شرت از روزهاى یضش كمرت از ده روز است، اگر بی زe كه عادت ح ـ٥٢٧مسأله 

بعد از آن  و هاى عادت خود نفاس قرار دهدازه روزاندد به یند بایعادتش خون بب
 و وس از انقطاع خون بشودید تا ده روز nام شود عبادت را ترك كند مگر آنكه مأیبا

ى را كه بر نفساء حرام است یكارها و  آوردجا بهوس شد كارهاى استحاضه را یاگر مأ
ز عادت تا روز د روزهاى بعد ایبا و اگر از ده روز بگذرد، استحاضه است و دیترك Aا

اورده قضاء ی نجا بهى را كه در آن روزها یها عبادت دهم را استحاضه قرار دهد و
د یند بایشرت از شش روز خون ببی زe كه عادت او شش روز بوده اگر بمثالًد یAا

هشتم عبادت را  و اط واجب در روز هفتمیبنا بر احت و شش روز را نفاس قرار دهد
ى را كه بر یكارها و  آوردجا بهدهم كارهاى استحاضه را و  در روز نهم و ترك كند
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د، از روز بعد از عادت او یشرت از ده روز خون دیاگر ب و دینفساء حرام است ترك Aا
  .باشد  مىاستحاضه

شرت یا بیك ماه یدن، تا یض عادت دارد، اگر بعد از زائی زe كه در ح ـ٥٢٨مسأله 
ازه روزهاى عادت او نفاس است و ده روز از اند ند، بهیك ماه پى در پى خون ببیاز 

باشد، استحاضه  اش ند اگر چه در روزهاى عادت ماهانهیب  مىخوe كه بعد از نفاس
هفتم آن است، اگر  و ستیستم هر ماه تا بیض او از بی زe كه عادت حمثالًاست، 

 و دهم نفاسد، تا روز هفیشرت پى در پى خون دیا بیك5ه یتا  و دیروز دهم ماه زائ
ستم تا یاز روز هفدهم تا ده روز حتى خوe كه در روزهاى عادت خود كه از ب

بعد از گذشv ده روز اگر خوe  و باشد  مىند، استحاضهیب  مىهفتم است و ستیب
ض را داشته یى حها ض است چه نشانهیند در روزهاى عادتش باشد، حیب  مىرا كه
ى ها گر در روزهاى عادتش نباشد وىل نشانهن است ایهمچن و ا نداشته باشدیباشد 

ند، در یب  مىض را داشته باشد، اما اگر خوe كه بعد از گذشv ده روز از نفاسیح
ض را هم نداشته باشد استحاضه یى حها نشانه و ض او نباشدیروزهاى عادت ح

  .است
شرت یا بیك ماه ی5ن تا یض عادت ندارد، اگر بعد از زای زe كه در ح ـ٥٢٩مسأله 

 و ده روز دوم آن استحاضه است و ند، ده روز اول آن نفاسیك ماه خون ببیاز 
گرنه آن هم  و ضیض را داشته باشد حیند، اگر نشانه حیب  مىخوe كه بعد از آن

  .باشد  مىاستحاضه
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 اند غسلش نداده و را كه رسد شدهای   اگر كىس بدن انسان مرده ـ٥٣٠مسأله 
د، چه در یت Aاید غسل مس می بااندى از بدن خود را به آن برسی جاعنىیمس كند 

 و ار حتى اگر ناخنیاخت بی ایار مس كند یدارى با اختیخواب مس كند چه در ب
را ای  وان مردهید غسل كند، وىل اگر حیت برسد بایاستخوان م و استخوان او به ناخن

  .ستیمس كند غسل بر او واجب ن
ست یكه nام بدن او رسد نشده، غسل واجب نای   مرده براى مس ـ٥٣١مسأله 
  .دیى را كه رسد شده مس Aایاگر چه جا
ا موى یت یا بدن خود را به موى می اندت برسی اگر موى خود را به بدن م ـ٥٣٢مسأله 

  .د غسل كند مگر آنكه مس با رس موهاى بلند باشدی بااندت برسیخود را به موى م
كه چهار ماه او nام شده ای  رده حتى بچه سقط شده براى بچه م ـ٥٣٣مسأله 

  .ت واجب استیغسل مس م
د یایا بیرسد شدن بدنش به دن و كه بعد از مردن مادرای   بچه ـ٥٣٤مسأله 

  .ت كندید غسل مس مید وقتى بالغ شد بایچنانچه ظاهر بدن مادر را مس Aا
د، غسل یم شده مس Aاتى را كه سه غسل او كامال nای اگر انسان، م ـ٥٣٥مسأله 

  .شود  Aىبر او واجب
 ،وانهیت را مس كند بعد از آنكه آن دیا بچه نابالغى، میوانه ی اگر د ـ٥٣٦مسأله 

  .دیت Aاید غسل مس می بالغ شد با،ا بچهیعاقل 
 قسمتى كه داراى ،اند كه غسلش ندادهای  ا مردهی اگر از بدن زنده  ـ٥٣٧مسأله 

ش از آنكه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن یپ و استخوان است جدا شود
 وىل اگر قسمتى كه جدا شده، استخوان ت كندید غسل مس می بادیرا مس Aا
  .ستی براى مس آن غسل واجب نشدنداشته با
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 چه از ،اند آن را غسل نداده و  براى مس استخواe كه گوشت ندارد ـ٥٣٨مسأله 
ن براى مس یهمچن و ستی كردن الزم نمرده جدا شده باشد چه از زنده، غسل

ا یگوشت ندارد  و كه غسل نداده باشند جدا شدهای  ا مردهی و دنداe كه از زنده
  .ستیىل كم است، غسل واجب نیگوشت آن خ

د مثل غسل جنابت انجام دهند كىس كه یت را بای غسل مس م ـ٥٣٩مسأله 
  وضورد وىلی بگوضو ستی، الزم ناندت كرده اگر بخواهد Aاز بخویغسل مس م

  .گرفv قبل از غسل مستحب است
ك ید، یت را چند با مس Aایك میا یت را مس كند ی اگر چند م ـ٥٤٠مسأله 

  .غسل كاىف است
ت غسل نكرده است، توقف در ی براى كىس كه بعد از مس م ـ٥٤١مسأله 

اى ى كه سجده واجب دارد، مانعى ندارد وىل بریها ن سورهاندخو ج5ع و مسجد و
  .د غسل كندیAاز و مانند آن با
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باشد، مرد   مىعنى در حال جان دادنی مسلe5 را كه محترض است،  ـ٥٤٢مسأله 

ش یى كه كف پاهابه طورد به پشت بخوابانند یا كوچك بایا زن، بزرگ باشد یباشد 
ای  ازهنداست، تا ین طور ممكن نین او كامال به اانداگر خواب و به طرف قبله باشد
چ قسم ین او به هاندچنانچه خواب ن دستور عمل كنند وید به ایكه ممكن است با

د او را به پهلوى ی بااگر آن هم نشود و د او را رو به قبله بنشانندیممكن نباشد، با
  .ا به پهلوى چپ رو به قبله بخوابانندیراست 

 رو به قبله  واجب است كه بعد از موت تا مدت مخترصى، او را ـ٥٤٣مسأله 
 بخوابانند وىل بعد از آنكه غسلش nام شد، بهرت است او را مثل حالتى كه بر او Aاز

  .خوانند بخوابانند مى
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اجازه گرفv  و  هر مسل5ن واجب استر رو به قبله كردن محترض ب ـ٥٤٤مسأله 
  .ستی او الزم نّاز وىل

 قائد حقه رار عیسا و :اقرار به دوازده امام و نی شهادت ـ٥٤٥مسأله 
 و ن كنند كه بفهمدی به كىس كه در حال جان دادن است، طورى تلقمستحب است

  .ى را كه گفته شد تا وقت مرگ تكرار كنندیزهایز مستحب است چین
ن كنند كه ین دعاها را طورى به محترض تلقی مستحب است ا ـ٥٤٦مسأله 

َاللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک، وا«: بفهمد َ ِّ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َقبْل منی الیسیرْ َِ ِِّ ْمن طاعتک، یا من  ْ َ َْ ِ ِ
َیْقبُل الیسیر ویعُفو عن الکثیر، اقبْل َ َْ ِ ِ ِ َ ْ َ ُّمنی الیسیر واعُف عنی الکثیر، إنک اَنت العُفو ِ َ ِّ َِّ ْ َّ َ َِ ِ َِ ْ َ 

ٌالغُفور، اللهم ارحمنی فانک رحیم َ ْ َّ ُِ َّ َِ َ ِ ْ َ.«  
 گر ناراحتدهد، ا  مى ـ مستحب است كىس را كه سخت جان٥٤٧مسأله 

  .ه بربنداندخو  مىى كه Aازیشود به جا Aى
ه کن او سوره مباری مستحب است براى راحت شدن محترض، بر بال ـ٥٤٨مسأله 

ه آخر یسه آ ،چهارم از سوره اعراف و ه پنجاهیآ ،ة الكرىسیآ ،احزاب ،الصافات ،سی
  . هر چه از قرآن ممكن است بخوانندوسوره بقره 
ن یهمچن و حائض نزد او و بودن جنب و ذاشv محترض تنها گ ـ٥٤٩مسأله 

  . نزد او، مكروه استها تنها گذاشv زن و ه كردنیگر ،ادیحرف زدن ز
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 ت را ببندندیچانه م و ها لب و ها  بعد از مرگ مستحب است، چشم ـ٥٥٠مسأله 

 شب مرده است، در اگر و ندازندیروى او بای  پارچه و پاى او را دراز كنند و دستو 
در دفن  و ن را خرب كنندیع جنازه او مؤمنییبراى تش و ى كه مرده، چراغ روشن كنندیجا

ز اگر ین و د صرب كنند تا معلوم شودین به مردن او ندارند، بایقیند وىل اگر یاو عجله Aا
 ندازند كهید به قدرى دفن را عقب بیبچه در شكم او زنده باشد با و ت حامله باشدیم

  .پهلو را بدوزند و رون آورندیطفل را ب و پهلوى چپ او را بشكافند
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دفن مسل5ن اگر چه دوازده امامى نباشد، بر  و Aاز كفن،  غسل، ـ٥٥١مسأله 

چنانچه  شود و  مىگران ساقطیاگر بعىض انجام دهند از د و هر مكلفى واجب است
  .اندت كرده یهمه معصچكس انجام ندهد، یه

ست اقدام یگران واجب نیت شود بر دی اگر كىس مشغول كارهاى م ـ٥٥٢مسأله 
  .گران nام كنندید دیمه كاره بگذارد بایند وىل اگر او عمل را نیAا

ت شده واجب یگرى مشغول كارهاى مین كند كه دیقی اگر انسان  ـ٥٥٣مسأله 
  .دید اقدام Aایا گ5ن دارد بایك ت اقدام كند وىل اگر شیست به كارهاى مین

ت را باطل انجام یا دفن میا Aاز یا كفن ی غسل اند اگر كىس بد ـ٥٥٤مسأله 
ا شك دارد كه ید دوباره انجام دهد وىل اگر گ5ن دارد كه باطل بوده، یبا اند داده

  .دیست اقدام Aای الزم ن،ا نهیدرست بوده 
ّ د از وىلیاط واجب بایت بنابر احتین مدف و Aاز ، براى غسل، كفن ـ٥٥٥مسأله 
  .رندیاو اجازه بگ
 ت ارثیى كه از میبعد از او مردها و  شوهر اوست، زنّ وىل ـ٥٥٦مسأله 

  .شانندیى اها برند مقدم بر زن مى
ت به من اجازه داده ی مّا وىلی تمی مّا وىلی ّد من وىصی اگر كىس بگو ـ٥٥٧مسأله 

 و نان دارندیام دهم، چنانچه به حرف او اطمت را انجیدفن م و كفن و كه غسل
ت به من اجازه داده است، انجام ی مّا وىلیتم ی مّا وىصی ّد من وىلیگو  Aىگرى همید

ّ د من وىلیگو  مىگرىیا دی نان ندارندیاگر به حرف او اطم و ت با اوستیكارهاى م
نفر عادل به گفته كیت به من اجازه داده است، در صور} كه ی مّا وىلیتم ی مّا وىصی

  .د حرف او را قبول كردیاوىل شهادت دهد با
گرى ی، كس دّر از وىلیAاز خود غ دفن و ،كفن ،ت براى غسلی اگر م ـ٥٥٨مسأله 

  .ستین او نافذ نییتع ت وین كند وصیرا مع
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اول ـ به آ� كه با سدر : ت را سه غسل بدهندی واجب است م ـ٥٥٩مسأله 
  . سوم ـ با آب خالص، دوم ـ به آ� كه با كافور مخلوط باشد،دمخلوط باش
 و اد نباشد كه آب را مضاف كندیزای  ازهاندد به یكافور با و  سدر ـ٥٦٠مسأله 

  . استكافور غسل داده و ند با آب سدریهم كم نباشد كه نگوای  ازهاندبه 
ست ینشود، الزم ندا یكه الزم است پای  ازهاندكافور به  و  اگر سدر ـ٥٦١مسأله 

  .زندیمقدارى كه به آن دسرتىس دارند در آب بر
ش از nام كردن یا عمره احرام بسته است اگر پی كىس كه براى حج  ـ٥٦٢مسأله 
د با آب یجاى آن باه ب و د او را با آب كافور غسل دهندیرد نبایا عمره ²یطواف حج 

  .خالص غسلش بدهند
 و بالغ ،د مسل5ن دوازده امامىیدهد با ى مت را غسلی كىس كه م ـ٥٦٣مسأله 
  .اندمسائل غسل را هم بد و عاقل باشد
عنى ید قصد قربت داشته باشد یدهد با  مىت را غسلی كىس كه م ـ٥٦٤مسأله 

 qآوردجا بهغسل رابراى انجام فرمان خداوند عا .  
 كفن و غسل و  غسل بچه مسل5ن اگر چه از زنا باشد، واجب است ـ٥٦٥مسأله 

حال ه ب و وانه بودهیكىس كه از بچگى د و ستیز نیاوالد او، جا و دفن كافرو 
د او را ی باz از آنان مسل5ن باشندیا یمادر او  و وانگى بالغ شده، چنانچه پدرید

  .ستیز نیچكدام آنان مسل5ن نباشند، غسل دادن او جایاگر ه و غسل داد
ا خلقت او كامل باشد یشرت دارد ی بایشده را اگر چهار ماه   بچه سقط ـ٥٦٦مسأله 

  .بدون غسل دفن كنند و چندیبپای  د در پارچهیاگر چهار ماه ندارد با و د غسل بدهندیبا
 اندتو  مىزن، مرد را غسل بدهد وىل زن  حرام است مرد، زن را و ـ٥٦٧مسأله 

  . زن خود را غسل دهداندتو  مىشوهر هم و شوهر خود را غسل دهد
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ست، یشرت نیرا كه سن او از سه سال بای   دخرت بچهاندتو  مىرد م ـ٥٦٨مسأله 
  .شرت ندارد، غسل دهدیرا كه سه سال بای   پرس بچهاندتو  مىزن هم. غسل دهد
دا نشود، زناe كه با یتى كه مرد است مرد پی اگر براى غسل دادن م ـ٥٦٩مسأله 

ر خوردن ی شبه واسطها یخاله  عمه و ،خواهر ،محرمند، مثل مادر و دناو نسبت دار
ت زن، زن یز اگر براى غسل مین و توانند غسلش بدهند  مى،اند با او محرم شده

ر خوردن با ی شبه واسطها ی محرمند و ى كه با او نسبت دارندیگرى نباشد، مردهاید
  .توانند او را غسل دهند  مى،اند او محرم شده

ا هر دو زن ی دو مرد دهد هر  مىكىس كه او را غسل و تی اگر م ـ٥٧٠مسأله 
  .ت برهنه باشدیگر میر از عورت، جاهاى دیباشند، بهرت آن است كه غ

 كىس كه او را غسل و ت حرام استی نگاه كردن به عورت م ـ٥٧١مسأله 
  .شود  Aىت كرده وىل غسل باطلیدهد اگر نگاه كند معص مى

نجا را غسل ش از آنكه آید پیت نجس باشد بایبدن م ى ازی اگر جا ـ٥٧٢مسأله 
  .ش از رشوع به غسل پاك باشدی پتیست كه nام بدن میالزم ن و بدهند، آب بكشند

بى ممكن ید تا غسل ترتیبا و ت مثل غسل جنابت استی غسل م ـ٥٧٣مسأله 
ك از ین آنكه هر یرند بیبى مخیدر غسل ترت و ت را غسل ارnاىس ندهندیاست، م

  .زندیوى آن برا آب ریسه قسمت بدن را در آب فرو برند 
ست غسل یا در حال جنابت مرده الزم نیض ی كىس را كه در حال ح ـ٥٧٤مسأله 

  .ت براى او كاىف استیا غسل جنابت بدهند، بلكه ه5ن غسل میض یح
، وىل مزد مزد گرفته نشودبنابر احتیاط  تی براى غسل دادن م ـ٥٧٥مسأله 

  .ستی حرام ن،گرفv براى كارهاى مقدما} غسل
د عوض هر یا استع5ل آن مانعى داشته باشد بایدا نشود ی اگر آب پ ـ٥٧٦ مسأله
 و مم بدهندیك تی ،بهرت است عوض هر غسل و مم بدهندیك تیت را ی م،سه غسل

مم یدهد در ت  مىممیاگر كىس كه ت و گر هم عوض هر سه غسل بدهندیمم دیك تی
ف عمل ی براى آنكه به تكلمم راین تیت كند كه ایعنى نید یسوم قصد ماىف الذمه Aا

  .ستیمم چهارم مستحب نیدهم، ت  مىشده باشد، انجام
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 و ن بزندیت را به زمید دست می بادهد  مىممیت را تی كىس كه م ـ٥٧٧مسأله 
ن یاگر ممكن نباشد، دست خود را به زم و ى او بكشدها پشت دست و به صورت

  .ت بكشدیى مها پشت دست و به صورت و بزند

 8iL 'F7�(�3  
 و راهنیپ ، لنگنها راد با سه پارچه كه آیت مسل5ن را بای م ـ٥٧٨مسأله 

  .ندیند كفن Aایگو رستارسى
بهرت آن است كه  و اندد از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشی لنگ با ـ٥٧٩مسأله 

د از رس شانه تا نصف ساق پا، nام بدن را یراهن بای و پنه تا روى پا برسدیاز س
اط واجب درازى رستارسى یبنابر احت و بهرت آن است كه تا روى پا برسدو  اندبپوش

ای  ازهاندد به یپهناى آن با و د به قدرى باشد كه بسv دو رس آن ممكن باشدیبا
  .دیایگر بیك طرف آن روى دیباشد كه 

مقدارى از  و اندپوش  مى كه از ناف تا زانو را مقدارى از لنگ ـ٥٨٠مسأله 
آنچه  ، مقدار واجب كفن است واندپوش  مىشانه تا نصف ساق راراهن كه از یپ
  .باشد  مىمسأله قبل گفته شد، مقدار مستحب كفن ن مقدار دریشرت از ایب

شرت از مقدار واجب كفن یاجازه دهند كه ب و  اگر ورثه بالغ باشند ـ٥٨١مسأله 
اط واجب آن یاحت و مسأله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشكال ندارد  كه دررا

  .شرت از مقدار واجب كفن را از سهم وارÉ كه بالغ نشده بر ندارندیاست كه ب
ت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را كه در دو ی اگر كىس وص ـ٥٨٢مسأله 

ت كرده باشد ثلث مال را به یا وصیمسأله قبل گفته شد، از ثلث مال او بردارند 
ا فقط مرصف مقدارى ین نكرده باشد ی را معمرصف خود او برسانند وىل مرصف آن

  .توانند مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند  مىن كرده باشد،یاز آن را مع
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بخواهند  و ت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارندیت وصی اگر م ـ٥٨٣مسأله 
متى كه ین قیه ارزانرتاط واجب آن است كه مقدار واجب كفن را بیاز اصل مال بردارند، احت

ند وىل اگر كساe از ورثه كه بالغ هستند اجازه بدهند كه از سهم آنان یه Aایممكن است ته
  .شود برداشت  مى از سهم آنان،اند بردارند، مقدارى را كه اجازه داده

 و  كفن زن بر شوهر است، اگر چه زن خود مال داشته باشد ـ٥٨٤مسأله 
 شود، طالق رجعى بدهند  مىى كه در كتاب طالق گفتهن اگر زن را به رشحیهمچن

چنانچه شوهر بالغ  و د كفن او را بدهدیرد شوهرش بایش از nام شدن عده ²یپو 
  .د از مال او كفن زن را بدهدی شوهر باّوانه باشد وىلیا دینباشد 

ست، اگر چه مخارج او در حال یشان او واجب نیت بر خوی كفن م ـ٥٨٥مسأله 
  .ر آنان واجب باشدزندگى ب

ت یم باشد كه بدن میك از سه پارچه كفن ضخیست كه هر ی الزم ن ـ٥٨٦مسأله 
  .واجب است ،ت ولو به مجموع سه پارچهیىل مستور شدن مبدا نباشد، یر آن پیاز ز

گرى هم یدچیز ز غصبى، اگر چه یچ و  كفن كردن با پوست مردار ـ٥٨٧مسأله 
صاحب آن راىض نباشد  و ت غصبى باشدیكفن مچنانچه  و ستیز نیدا نشود، جایپ
  .رون آورند، اگر چه او را دفن كرده باشندید از تنش بیبا

ا ی شمى خالصیا پارچه ابری و ز نجسیت با چی كفن كردن م ـ٥٨٨مسأله 
  . وىل در حال ناچارى اشكال نداردستیز نیكه با طال بافته شده جاای  پارچه

ه یوان حرام گوشت تهیا موى حیكه از پشم ای   كفن كردن با پارچه ـ٥٨٩مسأله 
وان حالل یبا پوست ح و ستیز نیاط واجب جایار بنابر احتیشده، در حال اخت

ت را كفن بكنند وىل اگر یمجایز نیست  گوشتى هم كه به دستور رشع كشته شده
  .وان حالل گوشت باشد اشكال نداردیپشم ح و كفن از مو
گرى نجس شود، یا به نجاست دیجاست خود او ت به نی اگر كفن م ـ٥٩٠مسأله 

ا بربند، اگر چه بعد از یند ید مقدار نجس را بشویشود با  Aىعیچنانچه كفن ضا
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ست، در صور} كه عوض یدن آن ممكن نیا بریاگر شسv  و گذاشv در قرب باشد
  .ندید عوض Aایكردن آن ممكن باشد با

گران ید مثل دیرد بای بسته اگر ²ا عمره احرامی كىس كه براى حج  ـ٥٩١مسأله 
  .صورتش اشكال ندارد و ن رساندپوش و كفن شود

كافور خود را  سدر و  و مستحب است انسان در حال سالمتى، كفن ـ٥٩٢مسأله 
  .ه كندیته

l��7 'F7�  
 و شاeیعنى به پیت را حنوط كنند، ی بعد از غسل واجب است م ـ٥٩٣مسأله 
مستحب  و  دو انگشت بزرگ پاهاى او كافور ²الندرس و رس زانوها  وها كف دست

به اگر  تازه باشد و ده وید كافور، سائیبا ت هم كافور ²الند وینى میاست به رس ب
  .ستین رفته باشد كاىف نی كهنه بودن، عطر او از بواسطه

  .ستیب الزم نیدن كافور به مواضع ذكر شده ترتی در مال ـ٥٩٤مسأله 
ند اگر چه یش از كفن كردن، حنوط Aایت را پیاست كه م بهرت آن  ـ٥٩٥مسأله 

  .بعد از آن هم مانعى ندارد و ن كفن كردنیدر ب
ش از nام كردن یا عمره احرام بسته است اگر پی كىس كه براى حج  ـ٥٩٦مسأله 

  .ستیز نیرد، حنوط كردن او جایطواف ²
، اگر چه حرام nام نشده اش هنوز عده و  زe كه شوهر او مرده ـ٥٩٧مسأله 

  .رد حنوط او واجب استیاست خود را خوشبو كند وىل چنانچه ²
گر خوشبو یعطرهاى د عود و ،عنرب ،ت را با مشكی مكروه است م ـ٥٩٨مسأله 

  .ندینها را با كافور مخلوط بن5یا بكنند و
 با كافور مخلوط 7دالشهداءی مستحب است، قدرى تربت حرضت س ـ٥٩٩مسأله 
د تربت به یز باین و شود نرسانند  مىاحرتامى بی ى كهی از آن كافور به جاهادیكنند وىل با

  .ندیاد نباشد كه وقتى با كافور مخلوط شد، آن را كافور نگویقدرى ز



 105  ��� \�(! 2�_�- � 

ازه غسل باشد، حنوط الزم اندا فقط به یدا نشود ی اگر كافور پ ـ٦٠٠مسأله 
چنانچه از غسل  و ون آن دیر است بیا حنوط باشد مخیاگر به قدر غسل  و ستین
  .ر است به هر عضو بخواهد ²الدید وىل به همه هفت عضو نرسد مخیایاد بیز

  .ت بگذارندیتازه در قرب همراه م و تر  مستحب است دو چوب ـ٦٠١مسأله 

( `�% 'F7��3  
ت مسل5ن، اگر چه بچه باشد واجب است وىل ین بر ماند Aاز خو ـ٦٠٢مسأله 

  .شش سال بچه nام شده باشد و z از آنان مسل5ن باشندیا ی مادر آن بچه و د پدریبا
كه شش سال او nام نشده، مستحب است ای  ن بر بچهاند Aاز خو ـ٦٠٣مسأله 
  .ستیا آمده مستحب نیكه مرده بدنای  ن بر بچهاندوىل Aاز خو
 و ه شوداندكفن كردن او خو و حنوط ،د بعد از غسلیت بای Aاز م ـ٦٠٤مسأله 

ا ندانسv مسأله ینها بخوانند، اگر چه از روى فراموىش ین ایا در بینها یش از ایپاگر 
  .ستیباشد كاىف ن
ا یا غسل ی  وضوست بای، الزم ناندت بخویخواهد Aاز م  مى كىس كه ـ٦٠٥مسأله 

  .اگر لباس او غصبى هم باشد اشكال ندارد و لباسش پاك باشد و بدن و مم باشدیت
ز واجب ین و د رو به قبله باشدی بااندخو  مىت Aازی به م كىس كه ـ٦٠٦مسأله 

 ى كه رس او بطرف راست Aازگزاربه طورت را مقابل او به پشت بخوابانند یاست م
  .پاى او بطرف چپ Aازگزار باشدو 

 ا بلندتر نباشد وىل پستىیتر  ت پستید از جاى می مكان Aازگزار با ـ٦٠٧مسأله 
  .ردبلندى مخترص اشكال نداو 

ت را به یت دور نباشد وىل كىس كه Aاز مید از می Aازگزار با ـ٦٠٨مسأله 
گر متصل باشند یكدی به ها ت دور باشد، چنانچه صفی، اگر از ماندخو  مىج5عت

  .اشكال ندارد
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ه اندستد وىل اگر Aاز به ج5عت خویت باید مقابل می Aازگزار با ـ٦٠٩مسأله 
ستند یت نیت بگذرد، Aاز كساe كه مقابل میصف ج5عت از دو طرف م شود و

  .اشكال ندارد
نها نباشد یزى مانند ایا چیوار ید و د پردهی باAازگزار و تین می ب ـ٦١٠مسأله 
  .مانند آن باشد اشكال ندارد و ت در تابوتیوىل اگر م

اگر كفن  و ده باشدیت پوشید عورت مین Aاز بااند در وقت خو ـ٦١١مسأله 
نها باشد یمانند ا و آجر و د عورتش را اگر چه با تختهیست باین نكردن او ممك

  .بپوشانند
ت یدر موقع ن و اندبا قصد قربت بخو و ستادهید ایت را بای Aاز م ـ٦١٢مسأله 

  .ت قربة اىل هللاین میخوانم بر ا  مىت كند Aازی نمثالًن كند یت را معیم
شود   مى،اندستاده بخویت را ای Aاز ماند اگر كىس نباشد كه بتو ـ٦١٣مسأله 

  .اندنشسته بر او Aاز خو
 اندنى بر او Aاز بخویت كرده باشد كه شخص معیت وصی اگر م ـ٦١٤مسأله 

  .اند Aاز بخواندتو  Aىبدون اذن او و ردیت اجازه بگی مّد آن شخص از وىلیبا
هل ت ای وىل اگر مت چند مرتبه Aاز بخوانندی مكروه است بر م ـ٦١٥مسأله 

  .ستیتقوى باشد مكروه ن و علم
 به جهت عذرى بدون Aاز ایا از روى فراموىش ی عمداًت را ی اگر م ـ٦١٦مسأله 
ه شده باطل بوده است تا اندا بعد از دفن معلوم شود Aازى كه بر او خوی دفن كنند

ت گفته شد یى كه براى Aاز میها ده واجب است با رشطیوقتى جسد او از هم نپاش
  ش Aاز بخوانندبه قرب
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ب ین ترتیر به ایاگر Aازگزار پنج تكب و ر داردیت پنج تكبی Aاز م ـ٦١٧مسأله 

َاَْشهد اَْن ال اله إالّ هللا و اَن : دیر اول بگویگفv تكب و تیبعد از ن: د كاىف استیبگو ِ ُ َ
ً رسول هللا ُمحمدا ُ َّ ََ َّهمّلال: دیر دوم بگویبعد از تكب و ،ُ ٍ صّل علی محمد وآل محمدُ ٍَّ َ ّ َُ َ ُ َِ  و ، َ

ِاللهم اغفر للمؤمنین واملؤمنات: دیر سوم بگویبعد از تكب ِِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ َُّ ْ ْ ر چهارم اگر یبعد از تكب و ، ْ
ِاللهم اغفر لهذا املیت: دیت مرد است بگویم َ َ ِ ِْ ْ ِاللهم اغفر لهذه د یاگر زن است بگو و ،َّ ِ ِ ِْ ْ َّ

ِاملیتة َ ُاَْشهد اَْن ال  :دیر اول بگویبهرت است بعد از تكب و د،ینجم را بگور پیبعد تكب و ،َ َ
ُاله إالّ هللا وحده ال رشیک له واَْشهد اَْن ُ ََ َ َُ ِ َ ََ ْ ِ ً ً عبده ورسوله، اَرسله بِالحق بشیرا ِمحمدا َ ْ َ َ ُِّ ََ َ ُ َّ َُ َُ ُ ُ ُ ْ 

ِونذیراً بین یدی الساعة َِ َّ َ َ ِاللهم صل: دیر دوم بگویبعد از تكب و ،ََ َ ٍ علی محمد وآل محمد، َّ ٍَّ َ َّ َُ َ ُِ َ
ٍوبارِک علی محمد وآل َّ َ ُ ً وآل محمد کاَفضل ما صلیت ََ َمحمد وارحم محمدا ّ ِ ْ ََ ُ َ ُ ْ ْ َ َُ ٍ ٍَّ َ َّ َ َ َّ َوبارکت  َ َ

ٌوترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید َِ ِ َِ ْ ََّّ َ ْ َ َ ْ َِ َ َ ِمجید، وصّل علی جمیع األنبِیاء  َ ْ ِ ََ َ َ ٌَ ِ
َواملرسلین وا َ ِ َ ْ هداءُ ِلشُّ َوالصدیقین وجمیع عباد هللا الصالحین َ ِ َِ ِ ِ ِ ِّ َ ّ َِ َ : دیر سوم بگویبعد از تكب و ،ّ

َاللهم اغفر للمؤمنین واملؤمنات، واملسلمین ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُُ َُ َ َِّ ِ ْ ْ ْواملسل5ت، االَحیاء منهم واالَموات، تابِع  ْ ُ ِْ ِْ َ ْ َِ ِِ ْ ْ ُ
َبیننا ُوبینهم بِالخیرات، إنک مجیب ا َ ِ ُ ْ َ ََّ َِ ٍلدعوات، إنک علی کّل َشیءَ َ ََّ ِ ٌقدیر َّ ِ ر یبعد از تكب و ،َ

َاللهم إن هذا عبدک وابن عبدک وابن اَمتک نزل بِک: دیت مرد است بگویچهارم اگر م َ َ ِ َِ ْ َ َ َ َُّ َ ُ َْ ُْ 
ُواَنت خیر منزول بِه، اللهم إنا ال نعلم منه إالّ َ ّ َ ْْ ْ ِْ ُِ َّ َ ََ ٍ ُ ُ ً واَنت اَعلم بِه منا، َ ّخیرا ِ ِ ُ ََ ْ َ ْ َّ اللهم إن کاَن َ

ْمحسناً فزد ِ َ ِ ْ ِفی احسانه و  ُ ِ ْ ِ ُ کاَن مسیئاً فتجاوز عنه واغفر له،نإِ َُ َْ ِ ِْ َْ َ ُْ ِاللهم اجعله عندک فی  ََ َ ْ َِ ُ ْ ْ َّ
ِاَعلی علیین واخلْف علی اَهله فی ِ ِ ِْ َ َ ْْ َ َالغابِرین، وارحمه بِرحمتک یا اَرحم الراحمین ّ َِ ِِ ّ ََ ْ ْ ََ َ ْ ْ َُ  و ،ِ

َّاللهم إنَّ : دیر چهارم بگویت زن است بعد از تكبیاگر م و دیا بگور پنجم ریبعد تكب
ْهذه اَمتک وابنة عبدک وابنة اَمتک نزلت َ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َُ َُ َ ُْ ُبِک واَنت خیر منزول بِه، اللهم إنا ال نعلم  َ َّ َ ََ ْ َْ ّ َ ِْ ٍ ُ ُ َ

ْمنها إالّ ً واَنت اَعلم بِها منا، اللهم إن کانت محس ِ ِخیرا ِْ ُ َّ ُ َْ ََ ْ َّ َ ْنة فزدْ ِ َ ً ْفی إحسانها و إن کانت  َ َ ِ ْ ِ
َمسیئة فتجاوز عنها واغفر لها، َْ ِ ِْ َْ َ ُْ ََ ً ِاللهم اجعلها عندک فی اَعلی علیین، واخلْف علی اَهلها َ ِ ِْ ََ َ ُْ ّ ْْ َ َِّ ْ َ ْ 

َفی الغابِرین، وارحمها بِرحمتک یا اَرحم الراحمین َِ ِِ ّ ََ ْ ْ ََ َ ْ ْ َ ِ ِ.  
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 كه Aاز از اندطورى پشت رس هم بخودعاها را  و رهاید تكبی با ـ٦١٨مسأله 
  .صورت خود خارج نشود

دعاهاى  و رهاید تكبی بااندخو  مىت را به ج5عتی كىس كه Aاز م ـ٦١٩مسأله 
  .اندآن را بخو

( `�% GR>S�(�3  
  : ت مستحب استیز در Aاز می چند چ ـ٦٢٠مسأله 

   .مم باشدیا تیا غسل ی  وضو بااندخو  مىتی كىس كه Aاز م:اول
، اندخو  مىا كىس كه فرادى به او Aازیت مرد است، امام ج5عت ی اگر م:دوم

  . ستدیبا اش نهیت زن است مقابل سیاگر م و ستدیمقابل وسط قامت او با
  . اند پابرهنه Aاز بخو:سوم

  .  را بلند كندها ر دستی در هر تكب:چهارم
اسش را حركت دهد به ت به قدرى كم باشد، كه اگر باد لبی فاصله او با م:پنجم

  .جنازه برسد
  . اندت را به ج5عت بخوی Aاز م:ششم
 كساe كه با او Aاز  وانددعاها را بلند بخو ر وی امام ج5عت تكب:هفتم

  . خوانند، آهسته بخوانند مى
  .ستدیباك نفر باشد، عقب امام ی در ج5عت اگر چه مأموم :هشتم

  .ا كنداد دعین زی مؤمنت وی Aازگزار به م:نهم
  . ةالصال: دیش از Aاز سه مرتبه بگوی پ:دهم

  . روند  مىشرت به آنجایت بیى بخوانند كه مردم براى Aاز می Aاز را در جا:ازدهمی
  .ستدی، در صفى تنها بااندخو  مىت را به ج5عتی زن حائض اگر Aاز م:دوازدهم
د الحرام ت در مساجد مكروه است وىل در مسجین Aاز ماند خو ـ٦٢١مسأله 

  .ستیمكروه ن
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رون ین دفن كنند كه بوى او بیت را طورى در زمی واجب است م ـ٦٢٢مسأله 

اگر ترس آن باشد كه جانور  و رون آورندیدرندگان هم نتوانند بدنش را ب و د،یاین
  مانند آن محكم كنند و د قرب را با آجری بارون آوردیبدن او را ب
توانند به جاى دفن، او را   مىن ممكن نباشد،یت در زمی اگر دفن م ـ٦٢٣مسأله 

  ا تابوت بگذارندیدر بنا 
د در قرب به پهلوى راست طورى بخوابانند كه جلوى بدن یت را بای م ـ٦٢٤مسأله 

  .قبله باشده او رو ب
بودن او   وشود  Aىرد، چنانچه جسد او فاسدی اگر كىس در كشتى ² ـ٦٢٥مسأله 

 ن دفن كنندیاو را در زم و د صرب كنند تا به خشz برسندی بارددر كشتى مانعى ندا
ن Aاز اندپس از خو و كفن كنند و حنوط و د در كشتى غسلش بدهندیگرنه باو 
 و ا او را در خمره بگذارندیندازند یا بیبه در و ش ببندندینى به پایز سنگیت چیم

ندازند كه یى بی او را در جادیاگر ممكن است با و ندازندیا بیبه در و درش را ببندند
  .وانات نشودی طعمه حفوراً

 رون آوردیبدن او را ب و ت را بشكافدی قرب م، اگر برتسند كه دشمن ـ٦٢٦مسأله 
ى كه در به طورد یگر او را بربد، چنانچه ممكن باشد بایا اعضاى دینى یا بیگوش و 

  .ندازندیا بیش گفته شد او را به دریمسأله پ
ت را در یمخارج محكم كردن قرب م و ایاخv در دراندخارج  م ـ٦٢٧مسأله 

  .ت بردارندید از اصل مال می باصور} كه الزم باشد
ا هنوز روح به یبچه در شكم او مرده باشد  و ردی اگر زن كافره ² ـ٦٢٨مسأله 

د زن را در قرب به پهلوى ی باباشد چنانچه پدر بچه مسل5ن باشدبدن او داخل نشده 
  .به قبله بخوابانند كه روى بچه به طرف قبله باشدچپ پشت 
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دفن كافر، در قربستان مسل5نان  و  دفن مسل5ن، در قربستان كفار ـ٦٢٩مسأله 
  .ستیز نیجا

ى كه یاحرتامى به او باشد، مانند جا بی ى كهی دفن مسل5ن در جا ـ٦٣٠مسأله 
  .ستیز نیزند، جایر  مىكثافت و خاكروبه

ر ینى كه مثل مسجد براى غیدر زم و ت در جاى غصبىی دفن م ـ٦٣١مسأله 
  .ستیز نیدفن كردن وقف شده، جا

 ست، مگر آنكه قرب، كهنه شدهیز نیگر جایت در قرب مرده دی دفن م ـ٦٣٢مسأله 
  .ن رفته باشدیت اوىل از بیمو 

 ،اطیبنابر احت و د با او دفن شودی باشود  مىت جدایزى كه ازمی چ ـ٦٣٣مسأله 
دنداe كه در حال زندگى از  و دفن ناخن و دندان هم با او دفن شود و ناخن و مو

  .شود، مستحب است  مىانسان جدا
د در چاه یرون آوردنش ممكن نباشد بایب و ردی اگر كىس در چاه ² ـ٦٣٤مسأله 

  .ه5ن چاه را قرب او قرار دهند و را ببندند
 رحم براى مادر خطر درنش اندم و ردی اگر بچه در رحم مادر ² ـ٦٣٥مسأله 

چنانچه ناچار شوند كه او را  و رون آورندین راه او را بید به آسانرتی باداشته باشد
ا زe یله شوهرش اگر اهل فن است ید به وسیقطعه قطعه كنند اشكال ندارد وىل با

ست، مرد محرمى كه اهل فن یاگر ممكن ن و اورندیرون بیكه اهل فن باشد، او را ب
 اوردیرون بینهم ممكن نباشد، مرد نا محرمى كه اهل فن باشد بچه را باگر آ و باشد

  .رون آوردی بچه را باندتو  مىدا نشود كىس كه اهل فن نباشدیدر صور} كه آنهم پو 
د زنده یبچه در شكمش زنده باشد اگر چه ام رد وی هر گاه مادر ² ـ٦٣٦مسأله 

ش گفته شد، ی كه در مسأله پله كساeید به وسی بان طفل را نداشته باشنداندم
  .دوباره بدوزند و رون آورندیبچه را ب و پهلوى چپ او را بشكافند
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ا گلوى او گود تازه قد انسان متوسط اند مستحب است قرب را به  ـ٦٣٧مسأله 

ند، مگر آنكه قربستان دورتر از جهتى ین قربستان دفن Aایكرتیت را در نزدیم و كنند
ا مردم براى فاتحه اهل ی ردمان خوب در آنجا دفن شده باشندد، مثل آنكه مبهرت باش

ن یز مستحب است جنازه را در چند ذرعى قرب، زمین و روند  مىشرت به آنجایقبور ب
 بردارند و ن بگذارند ویدر هر مرتبه زم ك بربند ویتا سه مرتبه كم كم نزد بگذارند و

ن یت مرد است در دفعه سوم طورى زمیاگر م  ودر نوبت چهارم وارد قرب كنند
 ندیدر دفعه چهارم از طرف رس وارد قرب Aا ن قرب باشد ویبگذارند كه رس او طرف پائ

در  و به پهنا وارد قرب كنند  واگر زن است در دفعه سوم طرف قبله قرب بگذارندو 
امى از ز مستحب است جنازه را به آرین و رندیروى قرب بگای  موقع وارد كردن، پارچه

موقع  و ش از دفنیى كه دستور داده شده، پیدعاها وارد قرب كنند و رند ویتابوت بگ
 و ى كفن را باز كنندها ت را در لحد گذاشتند، گرهیبعد از آنكه م و دفن بخوانند

ت یپشت م و بسازند ر رس اویبالىش از خاك ز  وت را روى خاك بگذارندیصورت م
ش از آنكه لحد را بپوشانند، یپ و به پشت نگرددا كلوخى بگذارند كه یخشت خام 

دست چپ را به قوت بر شانه چپ  و ت بزنندیدست راست را به شانه راست م
سه مرتبه  به شدت حركتش دهند و و ك گوش او بربندیدهان را نزد و ت بگذارندیم

ْاسمع افهم : ندیبگو َ ْْ ِ َِ ٍا فالَن بن فالنیْ ُ َُ پدرش را  و تیجاى فالن بن فالن اسم مه ب و ْ
اسمع افهم : ندیاسم پدرش عىل است سه مرتبه بگو و  اگر اسم او محمدمثالًند یبگو

َّهْل اَنت عَىل العهد الذى: ندیا محمد بن عىل پس از آن بگوی ِْ ْ َ َ َ َفارقتنا عل َْ َْ َ ْه من َشیَ ِ ِهادة ِ َ
ُاَْن ال اله اال هللا ِ َ وحده ال رشَِ ُ َ ْ ًیَ َّك له و اَنَّ محمدا َ ُ َ ُ َ ُصىلَّ هللا َ َ علَ َه و آله عبده و رسوله و یَ َ َُ ُ ُ ُ ُ ْ َ ِ ِ ِ

ِّد النبیَس َ َن و خاتم المرسلییُ ُْ ْ ُ ََ َن و اَنَّیَ ِعل َ ِر المؤمنیاً اَمیَ ْ ُ ْ َن و سیُ َ ِد الوصیَ َ ْ َن و امام افرتض ییُ َ َ ْ ٌ َِ َ
َ طاعته عَىلُهللا َُ َالعالم َ َن و اَنَّ الحسن والحسیْ ُ َ َْ َْ ََ َن و عىل بنیَ َ َْ ََّ َ الحسِ ُ ِن و محمد بن علیْ َ َ ْ ُ ََ َّ َ  یِ
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ِجعَفر بن محمد و موىس بن جعَفر و عىل بن موىس و محمد بن عل َو ٍَ َ َ َ َ َْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َْ َّ َ َ َ َّ َ ََّ َِ ٍ ْ َّ و عىلیْ ِ َ َبن  َ ْ
ُمحمد والحسن بن عىل والقآئم الحجة المهدى صلوات  َ ْ ْ َْ َّ َ َ ْ َ ُِ ِ ٍْ َ َّ ُ َ َ َّ ََ ٍّ ِ َ َ َ علهللاَ ُهم اØََّةیَ ِ ْ ِمؤمنْال ِ ْ َن و یُ َ

ُحجج  َ َ عَىل الخلق اَجمعهللاُ ْ ِ َْ ْ ٌن و اØََّتك اØََّة هدى اَبرار یَ ْ ً ََ ُ ُ ِ َِ ُ ٍبن فالن ُا فالَنیَ ُ َ ى فالن جا به ،ْ
ِاذا اَتاك الملكان المَقربان : دیبعد بگو ند ویت وپدرش را بگویبن فالن اسم م ْ ِ َ ْ ََّ ُ َ ِ

َرسول ُ ِن من عندیَ ِ ِْ ْ َ تبارك و تعاىلهللاِ ََ َسئالك عن ربك و عن نبِ َ وَ ْ َ ْ ََ ِّ ََ َ َ ْك و عن دیَ َ َ ْنك و عن یَ َ َ َ ِ
ْكتابِك و عن قبلتك و عن َ ْ ََ ََ َ َِ ِ ِاØََّتك فال تخْف و قْل ىف جوابِه5 ِْ ََ ُ َ ََ َ ِ ُ جلَّ جاللهُهللا ِ ُ َ َ ر� و َ ّ َ

ُمحمد صىلَّ هللا َ ٌُ َّ َعل َ َه و آله نِبیَ ِ ِ ُى واْالسالم دیَِ َْ ِ ْنى و الُقرآیّ ْ َُن كتا� والَكعبه قبلتى وَ ََ ْْ َِ ُِ ْ 
ِرالمؤمنیاَم ْ ُ ْ ُن عىل بن اَبیُ َ َْ ُّ ِطالب امامى والحسن بن علیِ َِ ُ ُْ ََ َ ْ ِ َ المجتبى امامى ویٍ ِ َ ْ ُ َالحس ْ ُ ُن بن یْ ُْ
ِعل هیَ َد بَِكربالء امامى و عىل زی الشَّ ٌ َ ِْ َ َ َِ ْن العابِدیُ َن امامى ویُ ِ َّمحمد باقر علم النبِ َ ِ ْ ِ ُِ ٌ َّ َ  َنییُ

ُامامى و جعَفر الصادُق امامى و موىس الكاظم ُ َ ّ َِ ْ َ َِ ِِ ٌ ٌامامى و عىل الرضا امامى و محمد  ْ َّ َ ُ َ َِ ِِّ ٌ َ
َالجواد امامى و عىل الهادى امامى و َِ ِْ ٌْ ِ َ ُ ِالحسن العسَكرى امامى والحجة المنتظر امامى  َ ُِ َ َُ ْ َُ َّ ُ ْ َ َْ ْ ْ َْ ُّ ُ

ُهؤالء صلوات  َ َ ِ َ علهللاُ ْهمیَ َاَجمع ِ َیْ Øَّْتى و ساد} وقاد} و ُشَفعآÙ بِهم اَتوّىل و منَن ا ِ َ ْ َ َ ََ َ ِ َ َ ِ 
ْاَعدآئهم اَتربء ىف الدن ُّ ِ ُ َّ َ َ ِْ ِ ِا واالْخرةیْ َ ِ ْثم اعلم  َ ََّ ٍا فالَن بن فالنیُْ ُ َُ ى فالن بن فالن اسم جا به ،ْ

َ تبارك وَاَنَّ هللا: دیبعد بگو د ویپدرش را بگو ت ویم ََ ُّتعاىل نعم الرب َ َّ َ ْ ِ َّ و اَنَّ محمداً َ َ ُ َ
َ علَصىلَّ هللا َه و آله نعم الرسول و اَنَّ اَمیَ َ َُ ُ َّ ْ ِ ِ ِ ِالمؤمن َریِ ْ ُ َن عىل بن اَ� طالب و اَوالده اْالØَّة یْ ِ ُِ َ ْ َ ٍْ ِ َ َ ََّ

َاْالَحد عرش نعم اْالØََّة و اَنَّ ما َُ ِ ْ ِ َ َ َ َ ُجآء بِه محمد صىلَّ هللا َ َ ٌُ َّ َ ِ َ علَ َه و آله حق ویَ َُّ َ ِ ِ َ اَنَّ الموت ِ ْ َ ْ
َحق و سؤال منَكر و ُ ٍَ ْ َ ُ ُّر ىف الَقرب حق والبعَث حق والنُشور حق و الرصاط حق یَنك َُّ ُّ ُّ َُّ َ َ ََ ِّ َ َ َ َُّ ْ َ ْ ِ ْ ِْ ٍ

ْوالم ُّزاَن حقیَ ِو تطائر الكُتب حق والجنة حق و النار حق و اَنَّ الساعة آت َ َ ََ ُّ ُّ ُّّ َ َ َ ََ َ َ َ َّ َّ ُْ ِْ ََ َة الریُ َب یٌ
ُبعُث من ىف الُقبوِرُی َ هللاَنَّ َها ویف ْْ ِ ْ َ َاَفهمت : دیپس بگو َ ْ ِ ى فالن اسم جا به و ،ُا فالُنیَ
ُثبتك هللاد ید پس از آن بگویت را بگویم َ ََ ُالَقول الثابِت هداك هللا بَِّ َ َْ ِ ّ ِ َرصاط مستق ِ اىلْ ْ ُ ٍ ٍم یِ

ُعرف هللا َ َّ َنك و بَی بَ َ َ ِن اَولیَ ْ ْائك ىف مستقر من رحیَ َْ ُْ ِ ٍِّ َ ِمتهَ ِ ْاَللهم جاف اْالَرض عن د یپس بگو َ َ َ ْ َِّ ُ
َجنب ْ َه واصعد بِروحه الیَ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ْ ًیَ ه منك برهانا ْك ولقِّ ُ ََ َ َْ ِ َاَللهم عْفوك عْفوك ِ ََ ََ َ َّ ُ.  

رس  و گذارد با طهارت  مىت را در قربی مستحب است كىس كه م ـ٦٣٨مسأله 
شان یر از خویغ و دیایون بریت از قرب بیاز طرف پاى م و پا برهنه باشد و برهنه
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ِه یإنّا 0 وإنّا إل: ندیبگو و زندیت كساe كه حارضند، با پشت دست خاك بر قرب بریم
ُراجعون اگر  و باشد او را در قرب بگذارد  مىت زن است كىس كه با او محرمیاگر م .َ

  .شانش او را در قرب بگذارندیمحرمى نباشد خو
ازه اندبه  و ل بسازندیا مربع مستطیبع  مستحب است قرب را مر ـ٦٣٩مسأله 

روى  و روى آن بگذارند كه اشتباه نشودای  نشانه و ن بلند كنندیچهار انگشت از زم
 و  را بر قرب بگذارندها  كساe كه حارضند دست،دن آبیبعد از پاش و قرب آب بپاشند

نزلناه هفت مرتبه سوره مباركه انا ا و  را باز كرده در خاك فرو برندها انگشت
ْاللهم جاف اْألرض عن : ن دعا را بخوانندیا و ت طلب آمرزش كنندیبراى م و بخوانند َ َ ْ َِّ ُ َّ

ْجن َه و اصعد الیک روحه وبیَ ُ ْ َُ ََ ْ َ ْ ِ ه منک رِضواناً و اسکن قربه من رحمتک ما ِ َلقِّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َْ ُْ َ ْ َ ِتغنیه بِه  َْ ِ ِ ْ ُ
َعن رحمة من سواک ِ ِْ ْ ََ ََ ْ.  

ّ  مستحب است وىل،اند ع جنازه كردهییرفv كساe كه تش پس از  ـ٦٤٠مسأله 
ت یى را كه دستور داده شده به میها اجازه دارد، دعاّا كىس كه از طرف وىلیت یم

  .ن كندیتلق
 بعد از دفن، مستحب است صاحبان عزا را رس سالمتى دهند وىل  ـ٦٤١مسأله 

د، ترك یآ  مىادشانی تبی رس سالمتى دادن، مصبه واسطهاگر مد} گذشته است كه 
 و ت غذا بفرستندیز مستحب است تا سه روز براى اهل خانه مین و آن بهرت است

  .در منزلشان مكروه است و غذا خوردن نزد آنان
شان، مخصوصا در مرگ فرزند ی مستحب است انسان در مرگ خو ـ٦٤٢مسأله 

َه راجیإنّا 0 وإنّا إلكند،   مىادیت را یهر وقت م و صرب كند ت یبراى م و دیبگوُعون ِ
قرب را محكم بسازد  و مادر از خداوند حاجت بخواهد و رس قرب پدر و اندقرآن بخو

  .كه زود خراب نشود
بدن را  و د انسان در مرگ كىس صورتیر لزومى نبایاط غی بنابر احت ـ٦٤٣مسأله 

  .به خود لطمه بزند و بخراشد
  .اط استیبرادر خالف احت و ر پدریبان در مرگ غی پاره كردن گر ـ٦٤٤مسأله 
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ا موى خود را بكند، یت صورت خود را بخراشد ی اگر زن در عزاى م ـ٦٤٥مسأله 
ا آنها را ی و ر را طعام دهدیا ده فقی ك بنده آزاد كندیر واجب یاط غیبنا بر احت

ن است اگر مرد در مرگ یهمچن و ردیاپى روزه بگیاگر عاجز بود سه روز پ و اندبپوش
  .قه لباس خود را پاره كندیند ا فرزیزن 

ىل بلند یت صدا را خیه بر میر لزومى آن است كه در گریاط غی احت ـ٦٤٦مسأله 
  .نكنند

3�7� `�%  
ت ی مستحب است در شب اول قرب، دو ركعت Aاز وحشت براى م ـ٦٤٧مسأله 

 ة الكرىسیك مرتبه آیدر ركعت اول بعد از حمد : ن است كهیدستور آن ا و بخوانند
بعد از سالم Aاز  و در ركعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره انا انزلناه بخوانند و

جاى ه ب و  اىل قرب فالنها ابعث ثواب و اللهم صل عىل محمد وآل محمد: ندیبگو
ا آنكه در ركعت اول بعد از حمد دو مرتبه سوره ی و ندیت را بگویكلمه فالن اسم م

اگر هر دو را  و ه مرتبه سوره تكاثر را بخواننددر ركعت دوم بعد از حمد د و دیتوح
  .بخوانند بهرت است

 وىل اندشود خو  مى Aاز وحشت را در هر موقع از شب اول قرب ـ٦٤٨مسأله 
  .ه شوداندبهرت است در اول شب، بعد از Aاز عشاء خو

گر دفن او یا به جهت دی ت را به شهر دورى بربندی اگر بخواهند م ـ٦٤٩مسأله 
  .ندازندیر بید Aاز وحشت را تا شب اول قرب او تأخیفتد بایبر یتأخ
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وانه باشد یا دیعنى شكافv قرب او اگر چه طفل ی نبش قرب مسل5ن،  ـ٦٥٠مسأله 

  .خاك شده باشد اشكال ندارد و ن رفتهیحرام است وىل اگر بدنش از ب
 بر آن ها گر چه سالصلحاء ا و عل5ء ،شهداء ،ها  نبش قرب امامزاده ـ٦٥١مسأله 

  .گذشته باشد حرام است
ن یت در زمیاول آنكه م: ستی شكافv قرب در چند مورد حرام ن ـ٦٥٢مسأله 

ا یدوم آنكه كفن . اندن راىض نشود كه در آنجا ²یمالك زم و غصبى دفن شده باشد
صاحب آن راىض نشود كه در قرب  و ت دفن شده غصبى باشدیگرى كه با میز دیچ
ده با او دفن یت كه به ورثه او رسیزى ازمال خود مین است اگر چیهمچن  واند²

ت كرده باشد كه ی وىل اگر وصاندز در قرب ²یورثه راىض نشوند كه آن چ و شده باشد
توانند قرب را   Aىنهایرون آوردن ایا انگشرتى را با او دفن كنند براى بیا قرآن یدعا 

سوم .  راىض نشوندبه ماندن آن در قرب ورثه  وبشكافند مگر آنكه زائد بر ثلث باشد
ر یا به غیا بفهمد غسلش باطل بوده یكفن دفن شده باشد  بی ایغسل  بی تیآنكه م

چهارم آنكه براى . اند ا در قرب او را رو به قبله نگذاشتهیدستور رشع كفن شده 
ز یه جاى كیت را در جایپنجم آنكه م. نندیت را ببیثابت شدن حقى بخواهند بدن م

 خاكروبه و ى كه كثافتیا جایاحرتامى به اوست مثل قربستان كفار  بی ایست ین
ت آن از یك مطلب رشعى كه اهمیششم آنكه براى . زند دفن كرده باشندیر مى

 بخواهند بچه زنده را از شكم زن مثالًشرت است قرب را بشكافند یشكافv قرب ب
ت را یبدن مای  هفتم آنكه برتسند درنده. رون آورندیب اند كه دفنش كردهای  حامله

ت را یهشتم آنكه قسمتى از بدن م. رون آوردیا دشمن بیل او را بربد یا سیپاره كند 
اط واجب آن است كه آن قسمت از یكه با او دفن نشده بخواهند دفن كنند وىل احت

  .ده نشودیت دیبدن را طورى در قرب بگذارند كه بدن م
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  :از آن جمله است و اریى مستحب در رشع مقدس اسالم بسها  غسل ـ٦٥٣مسأله 

ك ظهر یبهرت است نزد و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر : ـ غسل جمعه١
قضاء تا  و ت اداءیاگر تا ظهر انجام ندهد بهرت است كه بدون ن و  آورده شودجا به

ست از صبح شنبه اگر در روز جمعه غسل نكند مستحب ا و  آوردجا بهعرص جمعه 
 دا نكندیترسد در روز جمعه آب پ  مىكىس كه و  آوردجا بهتا غروب قضاى آن را 

مستحب است انسان در  و ا شب جمعه غسل را انجام دهدی روز پنجشنبه اندتو مى
ُأْشهد أْن ال إله إالَّ هللا وحده ال: دیموقع غسل جمعه بگو َ ُْ َ ُ َ ِ َرشیک له و َ ُ َّأنَّ محمداً  ََ َ ُ

ْعب َده وَ ُرسوله ُ ُ َاَللهم صلِّ علی محمد و. َ ُ َ ََّّ َ َ ُ َآل محمد و ّ َُّ َ َاجعلنی من التوابین و ِ َ ََّ َّ َِ ْ ْاجعلنی  ْ ِ ْ
ِّمن المتطهرین ََ ُ ْ َ ِ.  

 و پنجم و ى طاق مثل شب سومها nام شب و  ـ غسل شب اول ماه رمضان٢
 براى غسل و كم مستحب است همه شب غسل كندی و ستیهفتم وىل از شب ب

 هفتم و ستیب ،پنجم و ستیب ،كمی و ستیب ،نوزدهم ،هفدهم ،پانزدهم ،شب اول
ى ماه رمضان nام ها وقت غسل شب و شرت سفارش شده استینهم ب و ستیبو 

 آورده شود وىل از شب جا بهك آن یا نزدیبهرت است مقارن غروب  و شب است
ز ین و  آوردجا بهعشا  و ن Aاز مغربیكم تا آخر ماه بهرت است غسل را بی و ستیب

ك غسل در آخر شب یر از غسل اول شب، یسوم غ و ستیمستحب است در شب ب
  .انجام دهد

 و وقت آن از اذان صبح است تا غروب که د قربانیع و د فطری ـ غسل روز ع٣
  . آوردجا بهد یش از Aاز عیبهرت است آن را پ

بهرت  و ان صبحوقت آن از اول مغرب است تا اذ که د فطری ـ غسل شب ع٤
  . آورده شودجا بهاست در اول شب 
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ـ غسل روز هشتم٥   . آوردجا بهك ظهر یدر روز نهم بهرت است آن را نزد و حجهینهم ذ و  
  .آخر ماه رجب و هفتم و ستیب و پانزدهم و  ـ غسل روز اول٦
  .ش از ظهر آن را انجام دهندیبهرت است پ و رید غدی ـ غسل روز ع٧
  .حجهیچهارم ذ و تسی ـ غسل روز ب٨
روز  و ع االولیهفدهم رب و نهم و پانزدهم شعبان و د نوروزی ـ غسل روز ع٩

  .پنجم ذى قعده و ستیب
  .ا آمدهیكه تازه بدنای   ـ غسل دادن بچه١٠
  .ر شوهرش بوى خوش استع5ل كرده استی ـ غسل زe كه براى غ١١
  .دهی ـ غسل كىس كه در حال مستى خواب١٢
  .هاندرس اند تى كه غسل دادهیى از بدنش را به بدن میه جا ـ غسل كىس ك١٣
ه، اند نخوعمداًات را ی Aاز آ،ماه  ودی ـ غسل كىس كه در موقع گرفv خورش١٤

  .د گرفته باشدیخورش و در صور} كه nام ماه
ده باشد وىل اگر یآن را د و خته رفتهی ـ غسل كىس كه براى nاشاى دار آو١٥
 براى شهادت دادن رفته باشد، غسل مثالًا یفتد یاچارى نگاهش با از روى نیاتفاقا 

  .ستیمستحب ن
ش از داخل شدن در حرم مكه، شهر مكه، مسجد الحرام، خانه كعبه، ی پ ـ٦٥٤مسأله 

مستحب است انسان غسل  :حرم امامان و غمربینه، مسجد پینه، شهر مدیحرم مد
خواهد   مىكىس كه و  كاىف استك غسلیكروز چند مرتبه مرشف شود، یاگر در  و كند
ك یت همه یخانه كعبه شود، اگر به ن و مسجد الحرام و ك روز داخل حرم مكهیدر 

 و نهیشهر مد و نهیك روز بخواهد داخل حرم مدیز اگر در ین و غسل كند كاىف است

 و غمربیارت پیبراى ز و كند  مىتیك غسل براى همه كفای شود، 9غمربیمسجد پ
 و ن براى توبهیهمچن و براى حاجت خواسv از خداوند عاq و كیا نزدیامامان از دور 

 7د الشهداءیارت حرضت سیبراى سفر رفv خصوصا سفر ز و نشاط به جهت عبادت
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ن مسأله گفته شد یى را كه در ایها z از غسلیاگر  و مستحب است انسان غسل كند
 شود  مى بخوابد، غسل او باطلثالًمد یAا  مى را باطل وضوبعد كارى كند كه و  آوردجا به
  . آوردجا بهمستحب است دوباره غسل را و 

 الزم  وضو با غسل مستحبى، كارى كه مانند Aاز،اندتو  مى انسان ـ٦٥٥مسأله 
  .دارد انجام دهد به رشطى كه استحباب آن ثابت باشد مثل غسل جمعه

ك غسل ی ت همهیبه ن و  اگر چند غسل بر كىس مستحب باشد ـ٦٥٦مسأله 
  . آورد كاىف استجا به


���  
  :مم كردید تیغسل با و  وضوىجا بهدر هفت مورد 

  .ا غسل ممكن نباشدی  وضوقدره  ب،ه آبیاول آنكه ته
قدرى ه غسل ب و  وضوه آبید براى تهی اگر انسان در آبادى باشد با ـ٦٥٧مسأله 

ن آن ید، چنانچه زمابان باشیاگر در ب و د شودیدا شدن آن ناامیجستجو كند كه از پ
مى كه یر قدیك تیازه پرتاب اندك از چهار طرف به ید در هر یبلند است با و پست

ه، یحرضه الفقیـ مجلىس قدس رسه در كتاب رشح من ال  كردند میبا ك5ن پرتاب 
ر یازه پرتاب دو تاندبه ـ  ن فرموده استیست گام معیر را دویمقدار پرتاب ت

  .دیجستجو Aا
بلند باشد  و گر پستیبعىض د و  اگر بعىض از چهار طرف هموار ـ٦٥٨مسأله 

ست، یدر طرىف كه هموار ن و ریازه پرتاب دو تاندد در طرىف كه هموار است به یبا
  .ر جستجو كندیك تیازه اندبه 

  .ستیست، در آن طرف جستجو الزم نین دارد آب نیقی در هر طرىف كه ـ ٦٥٩مسأله 



 119  C(�: � 

ه آب وقت دارد، اگر یبراى ته و ستیاز او تنگ ن كىس كه وقت A ـ٦٦٠سأله م
د براى ید جستجو كند آب هست باین دارد، در محىل دورتر از مقدارى كه بایقی

ست وىل اگر گ5ن یاگر گ5ن دارد آب هست رفv به آن محل الزم ن و ه آب برودیته
  .ه آب به آن محل برودید براى تهیاط واجب بایاو قوى باشد، بنابر احت

 كىس اندتو  مىست خود انسان در جستجوى آب برود، بلكهی الزم ن ـ٦٦١له مسأ
نفر از طرف چند  كین صورت اگر یدر ا و نان دارد بفرستدیرا كه به گفته او اطم

  .نفر برود كاىف است
ا در قافله آب یا در منزل ی اگر احت5ل دهد كه داخل بار سفر خود  ـ٦٦٢مسأله 
دا كردن آن یا از پین كند یقید كه به نبودن آب ید بقدرى جستجو Aایهست با

  .ف مثل حرج محقق شودیz از روافع تكلیا ید شود یناام
تا وقت Aاز  و دا نكندیآب پ و دیش از وقت Aاز جستجو Aای اگر پ ـ٦٦٣مسأله 
 دایست دوباره در جستجوى آب برود ولو احت5ل دهد كه آب پی، الزم نانده5نجا ²

  .كند مى
تا  و دا نكندیآب پ و  اگر بعد از داخل شدن وقت Aاز جستجو كند ـ٦٦٤ه مسأل

ست كه دوباره در جستجوى آب برود ولو ی، الزم ناندگر در ه5نجا ²یوقت Aاز د
  .دا شودیاحت5ل دهد آب پ

ا جستجوى آب ی درنده برتسد و ا از دزدی اگر وقت Aاز تنگ باشد  ـ٦٦٥مسأله 
  .ستی تحمل كند، جستجو الزم ناندتوقدرى سخت باشد كه نه ب

 اگر در جستجوى آب نرود تا وقت Aاز تنگ شود خطا كرده وىل  ـ٦٦٦مسأله 
  .ح استیمم صحیAازش با ت

با  و كند، چنانچه دنبال آب نرود  Aىداین دارد آب پیقی كىس كه  ـ٦٦٧مسأله 
شد Aازش   مىدایپكرد آب   مىبعد از Aاز بفهمد كه اگر جستجو و اندمم Aاز بخویت

  .باطل است
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بعد از  و اندمم Aاز بخویدا نكند و با تی اگر بعد از جستجو آب پ ـ٦٦٨مسأله 
  .ح استیى كه جستجو كرده آب بوده Aاز او صحیAاز بفهمد، در جا

مم ین دارد وقت Aاز تنگ است، اگر بدون جستجو با تیقی كىس كه  ـ٦٦٩مسأله 
اط واجب آن یبفهمد كه براى جستجو وقت داشته، احتبعد از Aاز  و اندAاز بخو

 اگر اندد مگر آنكه بدیاگر وقت گذشته قضاء Aا و انداست كه دوباره Aازش را بخو
  .ح استین صورت Aازش صحیكرد كه در ا  Aىدایكرد آب پ  مىجستجو

 كه اگر اندبد و  داشته باشد وضو اگر بعد از داخل شدن وقت Aاز، ـ٦٧٠مسأله 
رد ی بگ وضواندتو  Aىایست یه آب براى او ممكن نیوى خود را باطل كند تهوض

  .دید آن را باطل Aای نبا وضوى خود را نگهدارداندچنانچه بتو
 كه اگر وضوى اندبد و  داشته باشد وضوش از وقت Aاز،ی اگر پ ـ٦٧١مسأله 

 را ست وضوى خودیست، الزم نیه آب براى او ممكن نیخود را باطل كند، ته
  .باطل نكند و نگهدارد

 اندد  مى وا به مقدار غسل آب داردی  وضو كىس كه فقط به مقدار ـ٦٧٢مسأله 
خv آن یكند، چنانچه وقت Aاز داخل شده باشد، ر  Aىدایزد آب پیكه اگر آن را بر

  .خv آن اشكال نداردیش از وقت Aاز ری وىل پحرام است
ن وقت Aاز كند، اگر بعد از داخل شد  Aىدای آب پاندد  مى كىس كه ـ٦٧٣مسأله 

مم یت كرده وىل Aازش با تی معص،زدیا آ� كه دارد بری وضوى خود را باطل كند
  .ح استیصح
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ا نداشv ینها، یمانند ا و جانور و ا ترس از دزدیرى ی پبه واسطه اگر  ـ٦٧٤مسأله 
 و مم كندید تی با نداشته باشد بكشد، دسرتىس به آبكه آب از چاهای  لهیوس

قدرى مشقت داشته باشد كه ه ا استع5ل آن بیه كردن آب ین است اگر تهیهمچن
  .مردم تحمل آن را نكنند
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 و نها الزم داردیمانند ا س5ن ویر ،دن آب از چاه، دلوی اگر براى كش ـ٦٧٥مسأله 
ه ید تهیول باشد بامت آن چند برابر معمید، اگر چه قیه Aایا كرایمجبور است بخرد 

متش بفروشند، در صور} كه ین برابر قین است اگر آب را به چندیهمچن و كند
اط واجب آن یاگر كمرت از آن باشد احت و مكان ه5ن باشد و مت آب در آن زمانیق

خواهد كه نسبت بحال او آن   مىقدرى پوله ه آن بی وىل اگر تهه كندیاست كه ته
  .دیه Aایت تهسیمقدار رضر دارد، واجب ن

 د وىل كىس كهید قرض Aای باه آب قرض كندی اگر ناچار شود كه براى ته ـ٦٧٦مسأله 
  .ست قرض كندی قرض خود را بدهد، واجب ناندتو  Aىا گ5ن دارد كهی اندد مى

  . چاه بكند،ه آبید براى تهی با اگر كندن چاه مشقت ندارد ـ٦٧٧مسأله 
  .د قبول كندیمنت به او ببخشد با یب  اگر كىس مقدارى آب ـ٦٧٨مسأله 
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 به واسطها برتسد كه ی اگر از استع5ل آب بر جان خود برتسد  ـ٦٧٩مسأله 
ا به یا شدت كند یا مرضش طول بكشد ی دا شودیبى در او پیا عی مرض ،استع5ل آن

د با آب ی باد وىل اگر آب گرم براى او رضر نداردیمم Aاید تی باسختى معالجه شود
  .ا غسل كندیرد ی بگ وضوگرم

ن كند كه آب براى او رضر دارد، بلكه اگر احت5ل یقیست ی الزم ن ـ٦٨٠مسأله 
از آن احت5ل، ترس براى او  و  باشدجا بهرضر بدهد، چنانچه احت5ل او در نظر مردم 

  .مم كندید تی بادا شودیپ
مم ید تیبراى او رضر دارد باآب  و  كىس كه مبتال به درد چشم است ـ٦٨١مسأله 

  .دیAا
ش از Aاز بفهمد یپ و مم كندیا ترس رضر، تین یقی به واسطه اگر  ـ٦٨٢مسأله 
ح یاگر بعد از Aاز بفهمد، Aازش صح و مم او باطل استیش رضر ندارد، تیكه آب برا

  .ا غسل كندیرد ی بگ وضودیاست وىل براى Aازهاى بعد با
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  وضوایش رضر ندارد، چنانچه غسل كند ی آب برااندد  مى كىس كه ـ٦٨٣مسأله 
  .ح استیغسل او صح و  وضوبعد بفهمد كه آب براى او رضر داشته، و ردیبگ
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، خود او اندا غسل برسی  وضو هر گاه برتسد كه اگر آب را به مرصف ـ٦٨٤مسأله 

كلفت از  و  مانند نوكركساe كه با او مربوطند قش ویا رفیاوالد او  و الیا عی
د یقدرى تشنه شوند كه تحمل آن مشقت دارد باه ا بی ض شوندیا مریرند یتشنگى ²

ه مال خود اوست از واe كیز اگر برتسد حین و دیمم Aایغسل ت و  وضوىجا به
ن است اگر كىس كه یهمچن و دیمم Aایت و د آب را به آن بدهدی باتشنگى تلف شود

ى تشنه باشد كه اگر انسان آب را به او ندهد به طورت حفظ جان او واجب اس
  .تلف شود

ا غسل دارد آب نجىس هم به ی  وضور از آب پا¤ كه براىی اگر غ ـ٦٨٥مسأله 
د آب پاك را براى یكساe كه با او مربوطند داشته باشد با و دن خودیمقدار آشام

د یوانش بخواهد بایبراى ح وىل چنانچه آب را اندمم Aاز بخویبا ت دن بگذارد ویآشام
  . غسل انجام دهد  و وضوبا آب پاك آب نجس را به آن بدهد و
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 كمى آب دارد كه اگر با آن و ا لباسش نجس استی كىس كه بدن  ـ٦٨٦مسأله 
ا لباس ید بدن ی بااندم  Aىا لباس اویدن بدن یا غسل كند، براى آب كشیرد ی بگوضو

مم كند یزى نداشته باشد كه بر آن تی وىل اگر چاندمم Aاز بخویا تب و را آب بكشد
  .اندا لباس نجس Aاز بخویبا بدن  و اندا غسل برسی  وضود آب را به مرصفیبا
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ا ظرف یا ظرىف كه استع5ل آن حرام است آب یر از آب ی اگر غ ـ٦٨٧مسأله 
گرى ندارد یظرف د و ر از آن، آبیغ و ا ظرفش غصبى استی آب مثالً ،گرى نداردید
  .مم كندیغسل ت و  وضوىجا بهد یبا
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ا غسل كند یرد ی بگ وضو هر گاه وقت به قدرى تنگ باشد كه اگر ـ٦٨٨مسأله 
  ومم كندیز است تیشود جا  مىهاندا مقدارى از آن بعد از وقت خوی nام Aاز

  .اند خارج وقت بخوAاز را در و ردی بگ وضواندتو مى
ا غسل ی  وضوندازد كه وقتیر بی Aاز را به قدرى تأخعمداً اگر  ـ٦٨٩مسأله 

  .ح استیمم صحیت كرده وىل Aاز او با تینداشته باشد معص
ا غسل كند وقت براى Aاز یرد، ی بگ وضو كىس كه شك دارد كه اگر ـ٦٩٠مسأله 

  .د آورجا بها غسل را ی  وضودیا نه بای اندم  مىاو
مم كرده، چنانچه بعد از Aاز آ� ی تنگى وقت تبه واسطه كىس كه  ـ٦٩١مسأله 

مم خود را نشكسته باشد در صور} كه یكه داشته از دستش برود، اگر چه ت
  .دیمم Aاید دوباره تیمم باشد بایت اش فهیوظ

مم مشغول Aاز ی تنگى وقت با تبه واسطه كىس كه آب دارد، اگر  ـ٦٩٢مسأله 
د یمم باشد بایت اش فهین Aاز آ� كه داشته از دستش برود، چنانچه وظیدر بو  شود

  .مم كندیبراى Aاز بعد دوباره ت
 ا غسل كندی ردی بگ وضواندتو  مى اگر انسان به قدرى وقت دارد كه ـ٦٩٣مسأله 

  وضواید غسل كند ی بااندقنوت بخو Aاز را بدون كارهاى مستحبى آن مثل اقامه وو 
ازه سوره هم اند آورد، بلكه اگر به جا بهAاز را بدون كارهاى مستحبى آن  و ردیبگ

  .اندAاز را بدون سوره بخو رد وی بگ وضواید غسل كند یوقت ندارد با
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  .ح استیسنگ صح و كلوخ ،گیر ،مم به خاكی ت ـ٦٩٤مسأله 
مم به ین تیهمچن و ح استی صحسنگ آهك و مم بر سنگ گچی ت ـ٦٩٥مسأله 

  .ق باطل استیمم به سنگ معدن مثل سنگ عقیت و آهك پخته و گچ
د به گرد غبارى كه در یدا نشود بایسنگ پ و كلوخ ،گیر ، اگر خاك ـ٦٩٦مسأله 

 مم كندیل تِد به گیدا نشود بایچنانچه گرد پ و دیمم Aاینهاست تیمانند ا و لباس و فرش
  .ستیAاز هم بر او واجب ن و مم از او ساقط استیود، تدا نشیل هم پِاگر گو 

رد َمم به گیه كند، تیمانند آن خاك ته ن فرش واند با تكاند اگر بتو ـ٦٩٧مسأله 
ل باطل ِمم به گید، تیه Aایاز آن خاك ته ل را خشك كند وِ گانداگر بتو و باطل است

  .است
 باشد، چنانچه ممكن است خ داشتهیا ی كىس كه آب ندارد اگر برف  ـ٦٩٨مسأله 

 خ را به مواضعی و ا آنكه برفی و دیا غسل Aایرد ی بگ وضوبا آن و د آن را آب كندیبا
اگر ممكن  و دا كند در صور} كه حرج نباشدیان پی ²الد به نحوى كه آب جروضو

مم از او یت و ف Aازیح است ندارد، تكلیمم به آن صحیزى هم كه تیچ و ستین
  .ساقط است

مم به آن باطل است، یزى مانند كاه كه تیگ، چیا ری اگر با خاك  ـ٦٩٩أله مس
ز بقدرى كم باشد كه در خاك یمم كند وىل اگر آن چیبه آن ت اندتو  Aىمخلوط شود،

  .ح استیگ صحیر و مم به آن خاكین رفته حساب شود، تیگ از بیا ری
د به یمكن است بامم كند چنانچه میزى ندارد كه بر آن تی اگر چ ـ٧٠٠مسأله 

  .د در صور} كه مرض به حال او نباشدیه Aایمانند آن ته و دنیخر
ز پا¤ كه یاگر چ و د پاك باشدیكند با  مىممیزى كه بر آن تی چ ـ٧٠١مسأله 

  .ستیح است ندارد، Aاز بر او واجب نیمم به آن صحیت
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مم یبه آن ت ح است ویزى صحیمم به چین داشته باشد كه تیقی اگر  ـ٧٠٢مسأله 
د یه بااندمم خویى را كه با آن تیمم به آن باطل بوده، Aازهاید، بعد بفهمد تیAا

  .انددوباره بخو
د غصبى نباشد، یز بایمكان آن چ و كند  مىممیزى كه بر آن تی چ ـ٧٠٣مسأله 

اجازه در ملك  بی ا خا¤ را كه مال خود اوستی مم كندیپس اگر بر خاك غصبى ت
  .مم او باطل استیمم كند تیبر آن تو  گرى بگذاردید

 ها  پس اگر در ملك خود، دستح استیمم در فضاى غصبى صحی ت ـ٧٠٤مسأله 
شاe بكشد، ی را به پها دست و گرى شودیاجازه داخل ملك د بی  ون بزندیرا به زم

  . استصحیحمم او یت
ور} زى كه در ملك غصبى است، در صیا بر چیز غصبى یمم به چی ت ـ٧٠٥مسأله 

ح یمم او صحیچنانچه فراموش كرده باشد، ت و مم كندی تعمداًباطل است كه انسان 
  .است

خاك او غصبى  و  كىس كه در جاى غصبى حبس است، اگر آب ـ٧٠٦مسأله 
  .اندمم Aاز بخوید با تیاست با

كنند، گردى داشته باشد كه   مىممیزى كه بر آن تی مستحب است چ ـ٧٠٧مسأله 
بعد از زدن دست بر آن مستحب است دست را بتكانند كه گرد آن  و اندبدست ²

  .زندیبر
زار كه Aك روى آن را  ن شورهیزم و خاك جاده ،ن گودیمم به زمی ت ـ٧٠٨مسأله 

  .اگر Aك روى آن را گرفته باشد باطل است و نگرفته مكروه است
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  :  واجب استزی چهار چ وضومم بدل ازی در ت ـ٧٠٩مسأله 
  ت یاول ـ ن

  ح استیمم به آن صحیزى كه تیدوم ـ زدن كف دو دست با هم بر چ
 ى كه موى رسیدو طرف آن از جا و شاeیدن دو دست به nام پیسوم ـ كش

 روى ابروها هم ها د دستیاط واجب بایبنابر احت و نىیباالى ب و  تا ابروهادیرو مى
  .ده شودیكش

بعد از آن  و ت چپ به nام پشت دست راستدن nام كف دسیچهارم ـ كش
  .دن nام كف دست راست به nام پشت دست چپیكش
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بهرت است بعد از  و  است وضومم بدل ازیمم بدل از غسل، مثل تی ت ـ٧١٠مسأله 

به  و ن زدی را به زمها ش گفته شد، دستیبه دستورى كه در مسأله پ و ت كردیآنكه ن
  . بكشدها به پشت دست و ن بزندی را به زمها گر دستیك مرتبه دید، ی كششاeیپ
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مم باطل ی را هم مسح نكند تها پشت دست و شاeی اگر مخترصى از پ ـ٧١١مسأله 
اد هم یا فراموش كرده باشد وىل دقت زی اندا مسأله را ندی  مسح نكندعمداًاست، چه 

  .پشت دست مسح شده كاىف است و شاeیnام پند یقدر كه بگو نیهم و ستیالزم ن
د مقدارى باالتر ین كند nام پشت دست را مسح كرده بایقی براى آنكه  ـ٧١٢مسأله 

 و شاeیست پیز الزم نین و ستین انگشتان الزم نی وىل مسح بدیاز مچ را هم مسح Aا
  .اال مسح كردن به بییتوان از پا  مى ودین مسح Aایی را از باال به پاها پشت دست
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ن آنها بقدرى یاگر ب و  آوردجا بهد پشت رس هم یمم را بای كارهاى ت ـ٧١٣مسأله 
  .كند باطل است  مىممیند تیفاصله دهد كه نگو

ا بدل ی مم اوبدل از غسل استین كند كه تید معیت بای در موقع ن ـ٧١٤مسأله 
اگر بدل از  و ندك  مىتیست قصد امر كفایش نیz بیىل اگر در ذمه او و  وضواز

، بدل  وضوى بدل ازجا بهچنانچه اشتباها  و دین Aاید آن غسل را معی باغسل باشد
مم بدل از غسل ی در تمثالًا یت كند ی ن وضوى بدل از غسل، بدل ازجا بها یاز غسل 
  .مم او باطل استید، تیت Aایمم بدل از غسل مس میت تیجنابت، ن

  .پشت دستها پاك باشد و كف دستها و شاeیپمم یست در تی الزم ن ـ٧١٥مسأله 
اگر در  و رون آوردیمم انگشرت را از دست بیبراى ت دی انسان با ـ٧١٦مسأله 

ده یزى به آنها چسبی چمثالًا در كف دستها مانعى باشد، یا پشت دستها یشاe یپ
  .دید بر طرف Aای باباشد

گرى را كه یز دیا چیچه پار و ا پشت دستها زخم استیشاe ی اگر پ ـ٧١٧مسأله 
مم به آن یزى كه تید دست را با ه5ن پارچه به چی باز كند بااندبر آن بسته نتو

  .پشت دستها بكشد و شاeیبه پ و ح است بزندیصح
پشت دستها مو داشته باشد اشكال ندارد وىل اگر موى  و شاeی اگر پ ـ٧١٨مسأله 
  .د آن را عقب بزندی باشاe آمده باشدیرس روى پ

ا پشت دستها مانعى یكف دستها  و شاeی اگر احت5ل دهد كه در پ ـ٧١٩مسأله 
ا ین یقید تا ید جستجو Aای باشد باجا بههست چنانچه احت5ل او در نظر مردم 

  .ستیگ5ن كند كه مانعى ن
 و ردید نائب بگی بامم كندی تاندتو  Aى ومم استیفه او تی اگر وظ ـ٧٢٠مسأله 

عنى نائب دستهاى او یمم دهد ید او را با دست خود او تی باشود  مىكىس كه نائب
اگر ممكن نباشد  و دیش را بن5یدستها و شاeیبا او مسح پ و ن بگذاردیرا به زم

  .Aاز هم ساقط است و ستیزى بر او واجب نیچ
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ا نه یمم شك كند كه قسمتى از آن را فراموش كرده ین تی اگر در ب ـ٧٢١مسأله 
 آورد مگر آنكه داخل در جزء بعد جا به را با آنچه بعد از آن است د آن قسمتیبا

  .دین صورت اعتنا به شك نن5یشده باشد در ا
ا نه، یمم كرده ی اگر بعد از مسح دست چپ شك كند كه درست ت ـ٧٢٢مسأله 

  .ح استیمم او صحیت
از ش از وقت Aاز براى Aی پاندتو  Aىمم استیت اش فهی كىس كه وظ ـ٧٢٣مسأله 

تا وقت Aاز عذر او  و مم كندیا مستحبى تیگر یمم كند وىل اگر براى كار واجب دیت
  .اندمم Aاز بخوی با ه5ن تاندتو  مىباقى باشد،
  عذر او باقى، تا آخر وقتاندمم است، اگر بدیت اش فهی كىس كه وظ ـ٧٢٤مسأله 

 كه تا آخر وقت انداگر بد و اندمم Aاز بخوی با تاندتو  مى، در وسعت وقتاندم مى
د یز اگر امین و اندا غسل Aاز بخوی  وضوبا و د صرب كندی باشود می عذر او برطرف

ا در ی اندا غسل Aاز بخوی  وضوبا و د صرب كندیشود با میدارد كه عذرش برطرف 
  . آوردجا بهمم Aاز را یتنگى وقت با ت

 جراحتى در مثالًد یAامم یتو ای  رهید غسل جبیاطا بای كىس كه احت ـ٧٢٥مسأله 
بعد از Aاز حدث اصغرى از  و اندمم Aاز بخویت و پشت او است، اگر بعد از غسل

  .ردی بگ وضودی با بول كند، براى Aازهاى بعدمثالًاو رس زند 
مم كند، بعد از بر طرف یگرى تیا عذر دی نداشv آب ۀ اگر به واسط ـ٧٢٦مسأله 
  .شود  مىمم او باطلی ت،شدن عذر

  را هم باطل وضومم بدل ازیكند، ت  مى را باطل وضوى كهیزهای چ ـ٧٢٧سأله م
 مم بدل از غسل را هم باطلید، تیAا  مىى كه غسل را باطلیزهایچ و كند مى
  .كند مى

ك ی غسل كند، اگر چند غسل بر او واجب باشد، اندتو  Aى كىس كه ـ٧٢٨مسأله 
  .د بدل از همه اغسالیمم Aایت
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 براى آن غسل  غسل كند، اگر بخواهد عمىل را كهاندتو  Aى كىس كه ـ٧٢٩مسأله 
بخواهد  و ردی بگ وضوانداگر نتو و دیمم Aای ت،د بدل از غسلی باواجب است انجام دهد

  .دیمم Aای ت وضود بدل ازی با واجب است انجام دهد وضوعمىل را كه براى آن
 و ردی بگ وضود براى Aازیمم كند نبای اگر بدل از غسل جنابت ت ـ٧٣٠مسأله 

  .ردی بگ وضوستیمم كند، الزم نیگر تین اگر بدل از غسلهاى دیهمچن
كند   مى را باطل وضوبعد كارى كه و مم كندی اگر بدل از غسل ت ـ٧٣١مسأله 

 اگر و ردی بگ وضودی غسل كند بااندد، چنانچه براى Aازهاى بعد نتویش آیبراى او پ
  . وضومم كند بدل ازی تدیرد، بای بگ وضواندتو Aى

 و ممی تا تم كندمیمم است اگر براى كارى تیت اش فهی كىس كه وظ ـ٧٣٢مسأله 
 جا به اندتو  مىا غسل انجام داد،ی  وضود بایى را كه بایعذر او باقى است، كارها

دن، یا خوابیت یا با داشv آب براى Aاز می ت بودهآورد وىل اگر عذرش تنگى وق
  . انجام دهداندتو  مىمم Aوده،یكارى را كه براى آن تمم كرده، فقط یت

ه اندمم خویى را كه انسان با تی در چند مورد مستحب است Aازها ـ٧٣٣مسأله 
ه اندمم خویبا ت و جنب بوده و اول آنكه از استع5ل آب ترس داشته: انددوباره بخو

ً و كند  Aىدایا گ5ن داشته كه آب پیدانسته   مىدوم آنكه. است  خود را جنب عمدا
  در جستجوى آب نرودعمداًسوم آنكه تا آخر وقت، . ه استاندمم Aاز خویبا ت كرده و

چهارم . شد  مىدایكرد، آب پ  مىبعد بفهمد كه اگر جستجو  واندمم Aاز بخویبا تو 
 پنجم آنكه. ه استاندمم Aاز خویدر آخر وقت با ت اخته واندر ی Aاز را تأخعمداًآنكه 

  .خته استیآ� را كه داشته ر شود و  Aىدایا گ5ن داشته كه آب پینسته دا مى
  



 130  :7�$(,- 8�946 � 

`�% 'F7�  
 عبادتهاى ،نى است كه اگر قبول درگاه خداوند عاq شودین اع5ل دیAاز مهمرت

 و شود  Aىگر هم قبولی اع5ل د،رفته نشودیاگر پذ و شود  مىگر هم قبولید
  نوبت در نهر آ� شستشو كند، چرك در بدنشروزى پنج  ه5نطور كه اگر انسان شبانه

سزاوار است كه انسان  و كند  مى، Aازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاكاندم Aى
سبك ش5رد، مانند كىس است كه  و كىس كه Aاز را پست و اندAاز را در اول وقت بخو

آن را سبك  و  ندهدتیكىس كه به Aاز اهم: ند فرمود9غمرب اكرمی پ.اندخو  AىAاز
ف داشتند، مردى ی روزى حرضت در مسجد ترش.ش5رد، سزاوار عذاب آخرت است

 اگر :اورد، حرضت فرمودندی نجا بهسجودش را كامال  و ركوع و مشغول Aاز شد و وارد
ا نرفته است ین من از دنیده ا برود، بینطور است از دنی اشن مرد در حاىل كه Aازیا

در حال Aاز به  و اندشتابزدگى Aاز نخو و ظب باشد كه به عجلهد موایپس انسان با
 متوجه باشد كه با چه كىس سخن وقار باشد و خشوع و با خضوع و و اد خدای

 ندیز ببیناچ ار پست ویبزرگى خداوند عاq بس و خود را در مقابل عظمت و دیگو مى
شود،   مىخرب بی خود از ن مطلب توجه كندیاگر انسان در موقع Aاز كامال به او 

آن  دند ویرون كشی ب7نیر املؤمنیر را از پاى مبارك امیچنانچه در حال Aاز ت
گناهاe كه مانع قبول  د ویاستغفار Aا د Aازگزار توبه ویز باین  وحرضت متوجه نشدند

ندادن  دن مسكرات،یبت، خوردن حرام، آشامی حسد، كرب، غ:شدن Aاز است، مانند
ى كه ثواب ین سزاوار است كارهایهمچن و تى را ترك كندیهر معص و زکات خمس و

خوددارى از بول به Aاز  و  در حال خواب آلودگىمثالًاورد، ی نجا بهكند   مىAاز را كم
 ادیى كه ثواب Aاز را زیز كارهاین و در موقع Aاز به آس5ن نگاه نكند و ستدینا

  وهشان زه بپوشد،یلباس پاك ،دست كنده ق بی انگشرتى عقمثالً آورد، جا بهكند  مى
  .دیخود را خوشبو Aا  ومسواك كند



 131  \�(! 2�_�- � 

aC�� N0`�%  
سوم ـ Aاز . اتیدوم ـ Aاز آ. هیومیاول ـ Aاز :  است موردAازهاى واجب شش

مادر كه بر  و پنجم ـ Aاز قضاى پدر. چهارم ـ Aاز طواف واجب خانه كعبه. تیم
 عهد واجب و قسم ،نذر ، اجارهبه واسطهزى كه ششم ـ Aا. پرس بزرگرت واجب است

  .شود مى

 aC�� N0`�%�(��-  
 مغرب سه ،عرص هر كدام چهار ركعت و ظهر:  است تاه پنجیومیAازهاى واجب 

  .ركعت، عشا چهار ركعت، صبح دو ركعت
شود   مىطى كه گفتهید Aازهاى چهار ركعتى را با رشای در سفر با ـ٧٣٤مسأله 

  .انددو ركعت خو
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ن هموار فرو برند ی راست در زمزى مانند آن رایا چی اگر چوب  ـ٧٣٥مسأله 
 هر چه آفتاب باال و افتد  مىه آن به طرف مغربید سایآ  مىرونید بیصبح كه خورش

ن درجه ی در اول ظهر رشعى به آخردر شهرهاى ما و شود  مىه كمین ساید، ایآ مى
هر چه  و گردد  مىه آن به طرف مرشق بریشت ساظهر كه گذ و رسد  مىكمى

ن یه به آخرین وقتى سایابر بنا؛شود  مىادتریه زیرود، سا  مىد رو به مغربیخورش
شود ظهر رشعى   مىاد شدن گذاشت، معلومیدو مرتبه رو به ز و دیدرجه كمى رس

 گاهى ش از ساعت دوازده ویقه پیظهر رشعى در بعىض از مواقع سال، چند دق[ .شده است

  ]قه بعد از ساعت دوازده استیچند دق
 ن فروین كردن ظهر به زمیگرى را كه براى معیز دیا چی چوب  ـ٧٣٦مسأله 

  .ندیبرند شاخص گو مى
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عرص بعد از زوال تا غروب آفتاب است وىل  و  وقت Aاز ظهر ـ٧٣٧مسأله 
كه از آخر نی باطل است، مگر ااند قبل از Aاز ظهر بخوعمداًچنانچه Aاز عرص را 

ن موقع ین فرض اگر كىس تا ایك Aاز مجال نباشد كه در ای آوردن جا بهش از یوقت ب
 بعدا Aاز ظهر را و اندد Aاز عرص را قبل از Aاز ظهر بخویه بااندAاز ظهر را نخو

ش از Aاز ظهر ین وقت، اشتباها nام Aاز عرص را پیش از ایاگر كىس پ و دیقضاء Aا
 را Aاز ظهر قرار  اولاط واجب آن است كه Aازیاحت و ح استی صح، Aازشاندبخو
  .اند الذمه بخویAاز دوم را به قصد ما ف و دهد

ً ن Aاز ظهر،اندش از خوی اگر پ ـ٧٣٨مسأله  در  و  مشغول Aاز عرص شودسهوا
ت كند یعنى نی اندت را به Aاز ظهر برگردید نی بان Aاز بفهمد اشتباه كرده استیب

خوانم همه Aاز ظهر   مىآنچه بعد و آنچه را مشغوq و ه اماندنچه تا حال خوكه آ
  .اندبعد از آنكه Aاز را nام كرد، Aاز عرص را بخو و باشد

ى جا به واجب است، انسان در روز جمعه 7 در زمان حضور امام ـ٧٣٩مسأله 
، اندز جمعه بخون زمان اگر كىس Aای وىل در ااند دو ركعت Aاز جمعه بخو،Aاز ظهر

  .انداط واجب آن است كه Aاز ظهر را هم بخویاحت
ه شاخص به ی وقت Aاز جمعه از اول ظهر است تا وقتى كه سا ـ٧٤٠مسأله 

  .ازه خود شاخص شوداند
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 و  ظهر Aازری پس تأخ،د غروب كندی مغرب موقعى است كه خورش ـ٧٤١مسأله 
ر مغرب تا رسخى طرف یاط ترك نشود به تأخیت وىل احتسیز نیعرص از آن وقت جا

  .مرشق از باالى رس بگذرد
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مه شب، یعشاء بعد از غروب آفتاب است تا ن و  وقت Aاز مغرب ـ٧٤٢مسأله 
ه شود باطل است، اندعمد قبل از Aاز مغرب خو و وىل چنانچه Aاز عشاء با التفات

ن یه باشد كه اگر كىس تا ااندشاء Aش از مقدار اداء Aاز عینكه از وقت بیمگر ا
 Aاز مغرب را ،بعد از آن و اندد اول Aاز عشاء را بخویه بااندموقع Aاز مغرب را نخو

  .دیقضاء Aا
ه شود اندد Aاز مغرب قبل از عشاء خوی اگر كىس در وقتى كه با ـ٧٤٣مسأله 

ح یشود، Aازش صحبعد از Aاز ملتفت  و اندش از مغرب بخویاشتباها Aاز عشاء را پ
  . آوردجا بهد Aاز مغرب را بعد از آن یبا و است

ً ن Aاز مغرب،اندش از خوی اگر پ ـ٧٤٤مسأله  در  و  مشغول Aاز عشاء شودسهوا
ت ید نین Aاز بفهمد كه اشتباه كرده چنانچه به ركوع ركعت چهارم نرفته است بایب

اگر به ركوع  و اندعد Aاز عشا را بخوب و Aاز را nام كند و اندرا به Aاز مغرب برگرد
  .اندعشا را بخو و بعد از آن مغرب و د Aاز را بهم بزندیركعت چهارم رفته با

د از اول غروب یشب را با و  آخر وقت Aاز عشا نصف شب است ـ٧٤٥مسأله 
ك ربع بعد از ی ازده ساعت ویبا ین تقریبنابرا[ .تا اذان صبح حساب كرد، نه تا اول آفتاب

  ]عشاء است ظهر رشعى، آخر وقت Aاز مغرب و
ا Aاز عشاء را تا نصف شب یت، Aاز مغرب ی اگر از روى معص ـ٧٤٦مسأله 

ر یض تاخیا حیا فراموىش ی خواب به واسطهاگر  و ت قضاء بكندید نی بااندنخو
ر ین سه عذر تأخیر ایگر غی عذر دبه واسطهاگر  و ت اداء بكندید نیاخته بااند
قضاء  و ت اداءینكه نید تا قبل از اذان صبح، بدون ایاط واجب بایبنابر احتاخته اند

  . آوردجا بهكند 
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كند   مىرو به باال حركتای  دهیپك اذان صبح از طرف مرشق، سی نزد ـ٧٤٧مسأله 
اول وقت  و »فجر دوم«ده پهن شد، یپ موقعى كه آن س.ندی گو»فجر اول«كه آن را 

  .دیآ  مىرونی موقعى است كه آفتاب ب،آخر وقت Aاز صبحو  Aاز صبح است

`�% 34� 'F7�  
ن كند وقت داخل یقی مشغول Aاز شود كه اندتو  مى موقعى انسان ـ٧٤٨مسأله 

وقت شناس به داخل شدن  و نانی شخص مورد اطموك مرد عادل یا یشده است 
  .وقت خرب دهد

 در اندا بودن در زندان، نتوی و ىینایابا نیا غبار ی ابر به واسطه اگر  ـ٧٤٩مسأله 
ن كند چنانچه گ5ن داشته باشد كه وقت یقیاول وقت Aاز، به داخل شدن وقت 

  صرب كند،اندتو  Aىاگر و  اكتفاء به گ5ن نكند، صرب كنداندتو  مى وداخل شده
  . مشغول Aاز شوداندتو مى

  دخول وقتگریاز راه دا ین كند كه وقت Aاز شده یقی اگر انسان  ـ٧٥٠مسأله 
ن Aاز بفهمد كه هنوز وقت داخل نشده، Aاز یدر ب و مشغول Aاز شودو ثابت شود 

ش از وقت ین است اگر بعد از Aاز بفهمد كه nام Aاز را پیهمچن و او باطل است
ن یا بعد از Aاز بفهمد كه در بی ن Aاز بفهمد وقت داخل شدهیه وىل اگر در باندخو

  .ح استیاخل شده، Aاز او صحAاز وقت د
ن به داخل شدن وقت، یقید با ی اگر انسان ملتفت نباشد كه با ـ٧٥١مسأله 

ه Aاز او اندمشغول Aاز شود، چنانچه بعد از Aاز بفهمد كه nام Aاز را در وقت خو
ا نفهمد كه در وقت یه اندش از وقت خویاگر بفهمد nام Aاز را پ و ح استیصح
ن ی بلكه اگر بعد از Aاز بفهمد كه در ب،ش از وقت، Aازش باطل استیا پیه اندخو

  .اندد دوباره آن Aاز را بخویAاز وقت داخل شده است، با
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ن Aاز یدر ب و مشغول Aاز شود و ن كند وقت داخل شدهیقی اگر  ـ٧٥٢مسأله 
ن یقین Aاز یا نه، Aاز او باطل است وىل اگر در بیشك كند كه وقت داخل شده 

 ،ا نهیه در وقت بوده اندشك كند كه آنچه از Aاز خو و داشته باشد كه وقت شده
  .ح استیAازش صح
 آوردن بعىض از جا به به واسطه كه  اگر وقت Aاز بقدرى تنگ است ـ٧٥٣مسأله 

د آن مستحب یشود با  مىهاندكارهاى مستحب Aاز، مقدارى از آن بعد از وقت خو
ن قنوت، مقدارى از Aاز بعد از وقت اند خوبه واسطه اگر مثالًاورد، ی نجا بهرا 
  .اندد قنوت نخوی باشود  مىهاندخو

د Aاز را به ی باك ركعت Aاز وقت داردین اندازه خواند كىس كه به  ـ٧٥٤مسأله 
  .ندازدیر بین وقت تأخی Aاز را تا اعمداًد ی، وىل نبااندت اداء بخوین

ن پنج ركعت اندازه خواند اگر تا مغرب به ست،ی كىس كه مسافر ن ـ٧٥٥مسأله 
د یاگر كمرت وقت دارد با و اندعرص هر دو را بخو و د Aاز ظهری با داردAاز وقت

ن اگر تا نصف شب یهمچن و  Aاز ظهر را قضاء كندبعدا و اندفقط Aاز عرص را بخو
 و اندوعشاء را بخ و د Aاز مغربی بان چهار ركعت Aاز وقت دارداندازه خواندبه 

  .دی مغرب را قضاء Aابعدا و اندد فقط عشاء را بخوی بااگر كمرت وقت دارد
ن سه ركعت Aاز اندازه خواند كىس كه مسافر است اگر تا مغرب به  ـ٧٥٦مسأله 
د فقط عرص را ی بااگر كمرت وقت دارد و اندعرص را بخو و د ظهری باوقت دارد

ن چهار اندازه خواندر تا نصف شب به اگ و  Aاز ظهر را قضاء كندبعدا و اندبخو
د فقط ی بااگر كمرت وقت دارد و اندعشا را بخو و د Aاز مغربیركعت وقت دارد با

ن عشاء معلوم اندچنانچه بعد از خو د ویمغرب را قضاء Aا بعدا  واندعشاء را بخو
 Aاز فوراًد ی باه استاندشرت وقت به نصف شب میا بیك ركعت یشود كه به مقدار 

  . آوردجا بهت اداء یمغرب را به ن
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راجع به آن  و اند مستحب است انسان Aاز را در اول وقت آن بخو ـ٧٥٧مسأله 
كرت باشد بهرت است، مگر آنكه یهر چه به اول وقت نزد و ىل سفارش شده استیخ

  .اند صرب كند كه Aاز را به ج5عت بخومثالًر آن از جهتى باشد، یتأخ
 اندنسان عذرى دارد كه اگر بخواهد در اول وقت، Aاز بخو هرگاه ا ـ٧٥٨مسأله 

 اندتو  مى عذر او تا آخر وقت باقى است،اند، چنانچه بداندمم بخویناچار است با ت
د صرب كند ی بارود  مىنیاگر احت5ل دهد كه عذر او از ب و انددر اول وقت، Aاز بخو
 و اندخر وقت Aاز بخوچنانچه عذر او برطرف نشد، در آ و تا عذرش برطرف شود

 كارهاى واجب Aاز را انجام دهد، بلكه اندست به قدرى صرب كند كه فقط بتویالزم ن
مم ی تاندتو  مىقنوت هم وقت دارد، و اقامه و اگر براى مستحبات Aاز مانند اذان

  . آوردجا بهAاز را با آن مستحبات  و كند
 احت5ل و اندد  Aىات رایسهو ات ویشّك  كىس كه مسائل Aاز و ـ٧٥٩مسأله 

نها Aاز را از اول وقت یاد گرفv اید براى ید بایش آینها در Aاز پیz از ایدهد كه  مى
 اندتو  مىكند،  مىح nامی صحبه طورنان دارد كه Aاز را یندازد، وىل اگر اطمیر بیتأخ

 اندد ى Aكه حكم آن راای  در اول وقت مشغول Aاز شود، پس اگر در Aاز مسأله
 ،دیش آی پاندد  Aىكه حكم آن راای  اگر مسأله و ح استید Aاز او صحیایش نیپ

Aاز را nام كند وىل  و دیدهد عمل Aا  مىz از دو طرىف كه احت5لیز است به یجا
اگر  و اندد مسأله را بپرسد كه اگر Aازش باطل بوده، دوباره بخویبعد از Aاز با

  .ستین الزم ناندح بوده، دوباره خویصح
 طلبكار هم طلب خود را مطالبه و  اگر وقت Aاز وسعت دارد ـ٧٦٠مسأله 

 و اندد اول قرض خود را بدهد، بعد Aاز بخوی در صور} كه ممكن است با،كند مى
ش آمد كند، ی آورد پجا به آن را فوراًد یگرى كه باین است اگر كار واجب دیهمچن

 و اندر كند، بعد Aاز بخوید اول مسجد را تطهیند مسجد نجس است كه بای ببمثالً
  .ح استیت كرده وىل Aاز او صحی، معصاندچنانچه اول Aاز بخو
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Aاز عشاء را بعد از Aاز  و د Aاز عرص را بعد از Aاز ظهری انسان با ـ٧٦١مسأله 
ش از Aاز یAاز عشاء را پ و از Aاز ظهرش ی Aاز عرص را پعمداًاگر  و اندمغرب بخو
  . باطل استاندمغرب بخو
د یایادش بین Aاز یدر ب و ت Aاز ظهر مشغول Aاز شودی اگر به ن ـ٧٦٢مسأله 

د Aاز را ی بلكه بااندت را به Aاز عرص برگردی ناندتو  Aى،ه استاندكه Aاز ظهر را خو
  .عشاء و  در Aاز مغربنطور استیهم و اندAاز عرص را بخو و بشكند

 و ه استاندن كند كه Aاز ظهر را نخویقین Aاز عرص ی اگر در ب ـ٧٦٣مسأله 
ه بوده اندد كه Aاز ظهر را خویایادش بی، چنانچه اندت را به Aاز ظهر برگردین

ح یاال صح و  آورده Aازش باطل استجا بها دو سجده با قصد ظهر یچنانچه ركوع 
 اندخو  مى،اوردهی نجا به قصد عرصه ى كه بیاز آنجا و به عرصكند   مىعدول و است

  .ستیاعاده الزم ن و
د یا نه، بایه اندن Aاز عرص شك كند كه Aاز ظهر را خوی اگر در ب ـ٧٦٤مسأله 

 وىل اگر وقت بقدرى كم است كه بعد از nام شدن ،اندت را به Aاز ظهر برگردین
اط واجب یبنا بر احت و  عرص، Aاز را nام كندت Aازید به نیشود با  مىAاز، مغرب

  . آوردجا بهقضاى ظهر را 
ش از ركوع ركعت چهارم شك كند كه Aاز ی اگر در Aاز عشاء پ ـ٧٦٥مسأله 

ا نه، چنانچه وقت بقدرى كم است كه بعد از nام شدن Aاز، یه اندمغرب را خو
اط واجب مغرب یبنابر احت و ت عشاء Aاز را nام كندید به نیشود با  مىنصف شب

Aاز را   واندت را به Aاز مغرب برگردید نیشرت وقت دارد بایاگر ب و اندبخو بعدا را
  .اندسه ركعتى nام كند، بعد Aاز عشاء را بخو

دن به ركوع ركعت چهارم، شك كند ی بعد از رس، اگر در Aاز عشاء ـ٧٦٦مسأله 
  .اندبعد عشاء را بخو و هم زند بعد Aاز مغرب Aاز را ب،ا نهیه اندكه Aاز مغرب را خو
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ن Aاز یدر ب و اند دوباره بخواطاًیه احتاند اگر انسان Aازى را كه خو ـ٧٦٧مسأله 
ت را به آن Aاز یه است، ناند نخواندش از آن بخوید پید Aازى را كه بایایادش بی

د Aاز ظهر را یایادش بی ، اگراندخو  مىاطاًی موقعى كه Aاز عرص را احتمثالً، اندبرگرد
كند اگر   مىن نحو كه قصدی به ااندت را به Aاز ظهر برگردی ناندتو  مىه استاندنخو

 و ن Aاز ظهر باشدیح است ظهر باشد واال همیه صحاندآن چهار ركعت كه قبال خو
  .اند بخوه الذمیك چهار ركعت به قصد ما فی بعد از nام كردن آن

از Aاز مستحب به Aاز  و ت از Aاز قضاء به Aاز اداءینن اند برگرد ـ٧٦٨مسأله 
  .ستیز نیواجب جا

ن Aاز ی در باندتو  مى اگر وقت Aاز اداء وسعت داشته باشد، انسان ـ٧٦٩مسأله 
ت به Aاز قضاء ممكن باشد، ین ناندد برگردی، وىل بااندت را به Aاز قضاء برگردین

 اندت را به قضاى صبح برگردی ناندتو  مىر} اگر مشغول Aاز ظهر است، در صومثالً
  كه داخل ركوع ركعت سوم نشده باشد

a>S�( N0`�%  
ن Aازهاى یب و ندی گو»نافله«آنها را  و اد استی Aازهاى مستحبى ز ـ٧٧٠مسأله 

ر روز یآنها در غ و شرت سفارش شدهیى شبانه روز بها ن نافلهاندمستحبى به خو
هشت ركعت آن نافله   هشت ركعت آن نافله ظهر،چهار ركعتند كه و جمعه ىس

 و ازده ركعت نافله شب،ی و دو ركعت نافله عشاء چهار ركعت نافله مغرب، عرص،
شود   مىهاندچون دو ركعت نافله عشاء نشسته خو و باشد  مىدو ركعت نافله صبح

عرص  و شود وىل در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر  مىك ركعت حسابی
  .شود  مىركعت اضافهچهار 

 ت نافله شبید به نیازده ركعت نافله شب، هشت ركعت آن بای از  ـ٧٧١مسأله 
 و ه شوداندت Aاز وتر خویك ركعت آن به نی و ت Aاز شفعیدو ركعت آن به نو 

  .هاى دعا گفته شده است دستور كامل نافله شب در كتاب
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، وىل بهرت است دو ركعت دانشود نشسته خو  مى Aازهاى نافله را ـ٧٧٢مسأله 
خواهد نافله ظهر را كه   مى كىس كهمثالًك ركعت حساب كند یAاز نافله نشسته را 

 اگر و اند، بهرت است شانزده ركعت بخواندهشت ركعت است نشسته بخو
  .اندك ركعتى نشسته بخوی، دو Aاز اندخواهد Aاز وتر را نشسته بخو مى

-@]% 34� 0 N�(��-  
وقت آن از اول  و ه شوداندش از Aاز ظهر خوی نافله Aاز ظهر پـ ٧٧٣مسأله 

شود، به   مىدایه شاخص كه بعد از ظهر پیظهر است تا موقعى كه آن مقدار از سا
 اگر درازى شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار مثالًازه دو هفتم آن شود، اند
  . نافله ظهر استد، آخر وقتیداشود به دو وجب رسیكه بعد از ظهر پای  هیسا

وقت آن تا موقعى  و شود  مىهاندش از Aاز عرص خوی نافله عرص پ ـ٧٧٤مسأله 
شود، به چهار هفتم آن   مىدایه شاخص كه بعد از ظهر پیاست كه آن مقدار از سا

د نافله ی بااندا نافله عرص را بعد از وقت آنها بخویچنانچه بخواهد نافله ظهر  و برسد
  .ت قضاء بكندین و اندنافله عرص را بعد از Aاز عرص بخو و ز ظهرظهر را بعد از Aا

 بعد از nام شدن Aاز مغرب است تا آخر وقت ، وقت نافله مغرب ـ٧٧٥مسأله 
  .مغرب

 و  بعد از nام شدن Aاز عشاء تا نصف شب است، وقت نافله عشاء ـ٧٧٦مسأله 
  .ه شوداندبهرت است بعد از Aاز عشاء بالفاصله خو

 م ششیک وقت آن و شود  مىهاندش از Aاز صبح خوی نافله صبح پ ـ٧٧٧له مسأ
 وقت ،م به فجر اولین و ك ساعتی اگر شب نه ساعت است مثالً شب است 5ندهیباق

نشانه فجر اول در وقت  و دا شودینافله صبح است تا وقتى كه رسخى طرف مرشق پ
  .اندافله شب بالفاصله خوتوان نافله صبح را بعد از ن  مى وAاز صبح گفته شد
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بهرت است  و  وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح ـ٧٧٨مسأله 
  .ه شوداندك اذان صبح خوینزد

ا بعد از نصف كىس كه براى او سخت است نافله شب ر و  مسافر ـ٧٧٩مسأله 
  . آورندجا به آن را در اول شب اندتو  مى،اندشب بخو

iV `�%�-@  
 و ن Aاز مغربیله است كه بیز Aازهاى مستحبى Aاز غفz ای  ـ٧٨٠مسأله 

در ركعت اول آن، بعد  وقت آن تا آخر وقت مغرب است و و شود  مىهاندعشاء خو
َو ذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أْن «: ه را بخوانندین آیجاى سوره اه د بیاز حمد با َّ َ َ َ ْ ِ َِ ُ ََ َ ِ ُّ
َلن نْقدر ِ َ ْ َعلیه فنادى َ َِ ْ ُّ فی الظ َ َل5ت أْن ال إله إالَّ أنت سبحانکِ َ ْ َْ ُ َ َ َِ ِ ِ َإنی کُنت من الظالمین  ُ َِ ِ َِّ ُ ْ ِّ ِ

َفاستجبنا له و نجیناه من ِ ُ ْ َّْ َ َْ َُ َ َالغم و کَذلک ننجی المومنین ََ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ ْْ ُ َ ََ در ركعت دوم بعد از   و»ِّ
َو عنده مفاتح الغیب ال ی«: ه را بخوانندین آیى سوره اجا بهحمد  َ َِ ْ َ ْ ُ ِ ُِ َ َعلمها إالَّ هو و ْ َ ُ ِ ُ َ ْ

ُیعلم ما ََ ُفی الرب و البحر و ما تسُقط من ورقة إالَّ یعلمها ْ ْ َْ َ ْ ْْ َ َ َ َ َِ ٍ ِْ ُ َ ِ َ ِّ َ ِو ال حبة فی ظل5ت اْألرض  ِ ِْ ََ ُ ُ ِ ٍ َّ َ
ِو ال رطب و ال یابِس إالَّ ٍ َ َ ٍَ ُفی کتاب م ْ ٍ ِ َاللهم إنی اسألک «: ندیدر قنوت آن بگو  و»ٍنبیِ ُِّ ََّ ْ ِ َّ ُ

²ِفات َ َح الغیب التى ال یعلمهاِ ُْ َ َّ َْ ِ ِ ْ َ َاالَّ انت اْن تصلی عَىل محمد و آل محمد و اْن ِ ُ َ ُ ٍَ ٍَّ َ َّ َِ َ َ ِّ ُ َ َتْفعَل  ْ  بیَ
: ندیبعد بگو ند ویهاى خود را بگو ى كلمه كذا وكذا حاجتجا به  و»َکَذا و کَذا

َاللهم انت وىل نعمتى و القادر عَىل طلبتى ت« ِ ِ ِ َِ َُّ َ ُ َ َ َِّ ْ ِ ََّ ْ َُ ُعلمْ َ ِحاجتى فأسألک بِحق محمد و آل  ْ َ ٍُ ِّ َ َ ْ َِّ َ ُ ََ
َمحمد علیه و ُِ ٍْ َ َ َّ ِعلیهم السالم ل5 قضیتها لی َ َ َ ْ َْ َ َ ََّ ُ َُّ ِ َ.«  
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د روبروى یبا و باشد قبله است  مى خانه كعبه كه در مكه معظمه ـ٧٨١مسأله 
  رو به قبله Aازندیستد كه بگویكىس كه دور است اگر طورى با و اندآن Aاز خو

وانات یدن حیگرى كه مانند رس برین است كارهاى دیهمچن و  كاىف استاندخو مى
  .ردید رو به قبله انجام گیبا

 معمول به طور اندتو  Aى، اگراندد نشسته Aاز بخوی كىس كه با ـ٧٨٢مسأله 
 ،ورتد در موقع Aاز صیگذارد با  مىنیدر موقع نشسv، كف پاها را به زم و ندیبنش

  .ساق پاى او رو به قبله باشد و شكم ،نهیس
د در حال Aاز به پهلوى ی، بااند نشسته Aاز بخواندتو  Aى كىس كه ـ٧٨٣مسأله 

د به یست بایاگر ممكن ن راست طورى بخوابد كه جلو بدن او رو به قبله باشد و
 اندم نتون را هیاگر ا قبله باشد وه پهلوى چپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو ب

  .ى كه كف پاهاى او رو به قبله باشدبه طورد به پشت بخوابد یبا
 جا بهقبله ه د رو بیتشهد فراموش شده را با سجده و ،اطی Aاز احت ـ٧٨٤مسأله 

  .د رو به قبله باشدیاط سجده سهو هم بایبنا بر احت و آورد
اگر  و اندسوارى خو و شود در حال راه رفv  مى Aاز مستحبى را ـ٧٨٥مسأله 
  .ست رو به قبله باشدی، الزم ناندن دو حال، Aاز مستحبى بخویانسان در ا
دا كردن قبله كوشش ید براى پی بااندخواهد Aاز بخو  مى كىس كه ـ٧٨٦مسأله 

د به گe5 كه ین كند بایقی انداگر نتو و ن كند كه قبله كدام طرف استیقید تا یAا
شود عمل   مىدایگر پیهاى د ا از راهیاى آنان ا قربهیاز محراب مسجد مسل5نان 

شناسد   مى قواعد علمى قبله رابه واسطها كافرى كه ید، حتى اگر از گفته فاسق یAا
  .ستی كاف،دا كندیگ5ن به قبله پ
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 دا كندیرتى پی گ5ن قواند كىس كه گ5ن به قبله دارد، اگر بتو ـ٧٨٧مسأله 
ه5ن از گفته صاحبخانه گ5ن به قبله ی اگر مالًمثد، ی به گ5ن خود عمل Aااندتو Aى

  .دید بحرف او عمل Aایدا كند نبایرتى پیگر گ5ن قوی از راه دانددا كند وىل بتویپ
نكه كوشش كرده، یا با ایندارد ای  لهیدا كردن قبله وسی اگر براى پ ـ٧٨٨مسأله 

  .كاىف است و اندخواهد بخو  مىك Aاز به هر طرىف كهیرود   Aىگ5نش به طرىف
د به یz از دو طرف است، بایا گ5ن كند كه قبله در ین یقی اگر  ـ٧٨٩مسأله 

  .اندهر دو طرف Aاز بخو
 ،اند، اگر بخواهد دو Aاز بخواندد به دو طرف Aاز بخوی كىس كه با ـ٧٩٠مسأله 

را  بهرت است كه Aاز اول ه شود واندگرى خویz بعد از دید یاعرص ب مثل Aاز ظهر و
 Aاز اندتو  مى، بعد Aاز دوم را رشوع كند واندبه هر دو طرف كه واجب است بخو

، بعد به اند5ن طرف بخو هبعد از آن Aاز عرص را به و اندك طرف بخویظهر را به 
  .اندعرص را بخو و گر Aاز ظهریطرف د

ند كه ر از Aاز، كارى كین به قبله ندارد، اگر بخواهد غیقی كىس كه  ـ٧٩١مسأله 
 و دید به گ5ن عمل Aایواe را بربد بای بخواهد رس حمثالًد رو به قبله انجام داد، یبا

  .ح استیست به هر طرف كه انجام دهد صحیاگر گ5ن ممكن ن
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ن خود را یند، عورتیب  Aىد در حال Aاز، اگر چه كىس او رای مرد با ـ٧٩٢مسأله 

  .اند از ناف تا زانو را هم بپوشبهرت است و اندبپوش
 و اندموى خود را بپوش و د در موقع Aاز، nام بدن حتى رسی زن با ـ٧٩٣مسأله 

ن یقی اما براى آنكه ،ستیپاها تا مچ پا الزم ن و )مچ (دستها تا بند ن صورت واندپوش
د مقدارى از اطراف صورت و قدرى ی باه استاندكند كه مقدار واجب را پوش

  .اندر از مچ را هم بپوشت نییپا
ا تشهد فراموش ی موقعى كه انسان قضاى سجده فراموش شده  ـ٧٩٤مسأله 

د خود را ی بااط واجب در موقع سجده سهو همیبنا بر احت  یاآورد و  مىجا بهشده را 
  .اندمثل موقع Aاز بپوش

  .، Aازش باطل استاند در Aاز عورتش را نپوشعمداً اگر انسان ـ ٧٩٥مسأله 
، چنانچه اند اگر كىس از روى ندانسv مسأله در Aاز عورتش را نپوش ـ٧٩٦مسأله 

  .ح است واال باطل استیدر ندانسv معذور باشد Aازش صح
دا است، Aازش باطل است وىل ین Aاز بفهمد كه عورتش پی اگر در ب ـ٧٩٧مسأله 

 و ح استی صحدا بوده Aازشیقبل از آن پ و ده باشدین توجه عورتش پوشیاگر ح
  .ح استیدا بوده، Aازش صحین اگر بعد از Aاز بفهمد كه در Aاز عورت او پیهمچن

 وىل ممكن اندپوش  مىستاده، لباسش عورت او رای اگر در حال ا ـ٧٩٨مسأله 
، چنانچه موقعى كه عورت اندسجود نپوش و  در حال ركوعمثالًگر یاست در حال د

  .ح استی، Aاز او صحاند را بپوشآنای  لهیشود، به وس  مىدایاو پ
  .اندبرگ درختان بپوش و  در Aاز خود را به علفاندتو  مى انسانـ ٧٩٩مسأله 
ن كند یقی، چنانچه اندزى ندارد كه در Aاز خود را با آن بپوشی اگر چ ـ٨٠٠مسأله 

دا نكرد، در آخر وقت یزى پیاگر چ و ندازدیر بید Aاز را به تأخی باكند  مىدایكه پ
  .اندAاز بخو اش فهیمطابق وظ
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ن خود حتى برگ اند، اگر براى پوشاندخواهد Aاز بخو  مى كىس كه ـ٨٠١مسأله 
زى ی كه تا آخر وقت چاحت5ل ندهد لجن نداشته باشد و ل وِگ علف و درخت و

 ، در صور} كه احت5ل بدهد كه نامحرم او راانددا كند كه خود را با آن بپوشیپ
اگر  و دیسجود با رس اشاره Aا و براى ركوع و اندته Aاز بخود نشسیند بایب مى
 و براى ركوع و اندستاده Aاز بخوید ایند بایب  Aىنان دارد كه نامحرم او رایاطم

ى جا بهگرى یسجود، د و z با ركوعی، اند دو Aاز بخو،اط واجبیسجود بنا بر احت
  .دیسجود با رس اشاره Aا ركوع و

��/,`�% jR�  
 دوم آنكه مباح ،اول آنكه پاك باشد:  لباس Aازگزار شش رشط دارد ـ٨٠٢أله مس

  وگوشت نباشد وان حرامی چهارم آنكه از ح، سوم آنكه از اجزاء مرده نباشد،باشد
 طالباف نباشد و شم خالص ویششم آنكه اگر Aازگزار مرد است، لباس او ابر پنجم و

  .دشو  مىنده گفتهینها در مسائل آیل ایتفص
ا لباس نجس ی با بدن عمداًاگر كىس  و  باشدد پاكی لباس Aازگزار با ـ٨٠٣مسأله 

  .، Aازش باطل استاندAاز بخو
ا یلباس نجس Aاز باطل است، اگر با بدن  و  با بدناندد  Aى كىس كه ـ٨٠٤مسأله 

  .، Aازش باطل است در صور} كه معذور در ندانسv نباشداندلباس نجس Aاز بخو
 مثالً نجس است، اندز نجىس را ندی ندانسv مسأله، چبه واسطهاگر  ـ ٨٠٥سأله م

 Aازش باطل است در اندبا آن Aاز بخو و  عرق شرت نجاستخوار نجس استاندند
  .ح استیاال صح و صور} كه معذور در جهل نباشد

بعد از Aاز بفهمد نجس  و ا لباسش نجس استی كه بدن اند اگر ند ـ٨٠٦مسأله 
  .ح استیبوده Aاز او صح
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ا ین Aاز یدر ب ا لباسش نجس است وی اگر فراموش كند كه بدن  ـ٨٠٧مسأله 
  .دیاگر وقت گذشته قضاء Aا  واندد Aاز را دوباره بخوی بادیایادش بیبعد از آن 
ا ین Aاز بدن ی اگر در ب، كىس كه در وسعت وقت مشغول Aاز است ـ٨٠٨مسأله 

، ملتفت شود اند بخواستزى از Aاز را با نجیش از آنكه چیپ و لباس او نجس شود
شك كند كه ه5ن وقت نجس  و ا لباس او نجس استیا بفهمد بدن ی كه نجس شده

ا عوض كردن یا لباس یدن بدن یش نجس بوده، در صور} كه آب كشیا از پیشده 
ا لباس را آب ی ن Aاز بدنید در بی بازند  Aىرون آوردن آن، Aاز را بهمیا بیلباس 
رون یه، لباس را باندگرى عورت او را پوشیز دیا اگر چی دیا لباس را عوض Aایبكشد 

ا لباس را عوض كند یا لباس را آب بكشد یآورد وىل چنانچه طورى باشد كه اگر بدن 
د Aاز را ی بااندم  مىرون آورد برهنهیاگر لباس را ب و خورد  مىرون آورد، Aاز بهمیا بی

  .اندلباس پاك Aاز بخو و با بدن و بشكند
ن Aاز لباس او ی كىس كه در تنگى وقت مشغول Aاز است، اگر در ب ـ٨٠٩مسأله 

ا ی بفهمد كه نجس شده اندزى از Aاز را با نجاست بخویش از آنكه چیپ نجس شود و
ش یا از پیشك كند كه ه5ن وقت نجس شده  و بفهمد كه لباس او نجس است

رون آوردن لباس، Aاز را یا بیا عوض كردن یدن یصور} كه آب كشنجس بوده، در 
ا یا عوض كند ید لباس را آب بكشد یرون آورد بای لباس را باندتو  مى وزند  Aىبهم

اما اگر  و رون آورد و Aاز را nام كندیه، لباس را باندگرى عورت او را پوشیز دیاگر چ
ا عوض كند، ی آب بكشد اندتو  Aىا هملباس ر ه واند را نپوش اوگرى عورتیز دیچ
به دستورى كه براى برهنگان گفته شد Aاز را nام كند،  و رون آوردید لباس را بیبا

خورد و   مى كند، Aاز بهما عوضیوىل چنانچه طورى است كه اگر لباس را آب بكشد 
ال Aاز را د با ه5ن حیرون آورد، بای لباس را باندتو  Aىمانند آن  رسما وبه واسطۀ
  .ح استیAازش صح nام كند و
ن Aاز بدن او ی كىس كه در تنگى وقت مشغول Aاز است، اگر در ب ـ٨١٠مسأله 
، ملتفت شود كه نجس اندزى از Aاز را با نجاست بخویش از آنكه چیپ و نجس شود
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ش یا از پیشك كند كه ه5ن وقت نجس شده  و ا بفهمد بدن او نجس استیشده، 
اگر  و د آب بكشدیزند با  Aىدن بدن Aاز را بهمی، در صور} كه آب كشنجس بوده
  .ح استیAاز او صح و د با ه5ن حال Aاز را nام كندی بازند  مىAاز را بهم
ا لباس خود شك دارد، چنانچه Aاز ی كىس كه در پاك بودن بدن  ـ٨١١مسأله 

  .ح استیده، Aاز او صحا لباسش نجس بویبعد از Aاز بفهمد كه بدن  و اندبخو
با آن Aاز  و ن كند كه پاك شده استیقی و  اگر لباس را آب بكشد ـ٨١٢مسأله 

ست Aاز را یالزم ن و ح استی Aازش صحهبعد از Aاز بفهمد پاك نشد و اندبخو
  .انددوباره بخو
ن كند كه از خونهاى یقی و ندیا لباس خود ببی اگر خوe در بدن  ـ٨١٣مسأله 

ن كند كه خون پشه است، چنانچه بعد از Aاز بفهمد از یقی مثالًت، سینجس ن
  .ح استی، Aاز او صحاندشود با آن Aاز خو  Aىى بوده كهیخونها

ا لباس اوست خون نجىس است كه ین كند خوe كه در بدن یقی اگر  ـ٨١٤مسأله 
 از Aاز دمل است، چنانچه بعد و ن كند خون زخمیقی مثالًح است، یAاز با آن صح

  .ح استیه صحاندبفهمد خوe بوده كه Aاز با آن باطل است، Aازى كه خو
ا لباسش با رطوبت یبدن  و زى را فراموش كندی اگر نجس بودن چ ـ٨١٥مسأله 
ح ید، Aاز او صحیایادش بیبعد از Aاز  و انددر حال فراموىش Aاز بخو و به آن برسد

 كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد وزى یاست وىل اگر بدنش با رطوبت به چ
 Aازش باطل است و و ، غسلاندAاز بخو و نكه خود را آب بكشد، غسل كندیبدون ا

زى كه نجس بودن آن را فراموش كرده ی با رطوبت به چ وضوى از اعضاءیز اگر جاین
Aازش   و وضو،اندAاز بخو رد وی بگ وضوش از آنكه آنجا را آب بكشد،یپ برسد و

  .باشد  مىباطل
ازه اندبه  و لباسش نجس شود و ك لباس دارد، اگر بدنی كىس كه  ـ٨١٦مسأله 

د ی بارون آوردی لباسش را باندz از آنها آب داشته باشد، چنانچه بتویدن یآب كش
اگر   آورد وجا بهAاز را به دستورى كه براى برهنگان گفته شد  و بدن را آب بكشد
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ا لباس را یرون آورد هر كدام از بدن ی لباس را باندگر نتویا عذر دی رسما به واسطه
z بول است كه اگر بخواهد ی نجاست مثالً آب بكشد وىل اگر اندتو  مىكه بخواهد،

ك یگرى خون است كه ید و زدید دو مرتبه آب روى آن بریل آب بكشد بایبا آب قل
  . شده آب بكشدد آن را كه به بول نجسیخv آب روى آن كاىف است بایمرتبه ر

د Aاز را به یگرى ندارد بایر از لباس نجس، لباس دی كىس كه غ ـ٨١٧مسأله 
 مانند آن و  رسمابه واسطه آورد، وىل اگر جا بهدستورى كه براى برهنگان گفته شد 

ح یAاز او صح و اندد با لباس نجس Aاز بخویرون آورد، بای لباسش را باندتو Aى
  .است

 اندند و z از آنها نجس استی انده دو لباس دارد اگر بد كىس ك ـ٨١٨مسأله 
  اگرمثالً اندد با هر دو لباس Aاز بخوی باك آنها است، چنانچه وقت داردیكدام 

ك Aاز عرص ی و ك Aاز ظهرید با هر كدام ی بااندعرص بخو و خواهد Aاز ظهر مى
كه براى برهنگان ر است Aاز را به دستورى ی مخ، وىل اگر وقت تنگ استاندبخو

  . آوردجا بهz از آن دو لباس یا در ی و  آوردجا بهگفته شد 
د مباح یه است بااند لباس Aازگزار كه عورت را با او پوش: رشط دوم ـ٨١٩مسأله 

ده باشد مباح بودن یه نشده است ولو پوشانداما لباىس كه عورت با آن پوش و باشد
  .ستیآن رشط صحت Aاز ن

 Aاز اندد  Aىدن لباس غصبى حرام است، وىلی پوشاندد  مىىس كه ك ـ٨٢٠مسأله 
 Aازش اند با لباس غصبى Aاز بخوعمداًجاهل مقرص باشد اگر  كند و  مىرا باطل

  .باطل است
با آن Aاز  و ا فراموش كند كه لباس او غصبى استی اند اگر ند ـ٨٢١مسأله 

  .ح استی Aازش صحاندبخو
ن Aاز یدر ب و ا فراموش كند كه لباس او غصبى استی اند اگر ند ـ٨٢٢مسأله 

نكه یا بدون ای فوراً اندتو  مى وه استاندگرى عورت او را پوشیز دیبفهمد، چنانچه چ
د آن را یرون آورد بایعنى پى در پى بودن Aاز بهم بخورد، لباس غصبى را بی ،مواالت
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 اندتو  Aىایه اندرا نپوشگرى عورت او یز دیاگر چ و ح استیAازش صح و رون آوردیب
خورد   مىرون آورد پى در پى بودن Aاز بهمیا اگر بیرون آورد ی بفوراًلباس غصبى را 

با  د Aاز را بشكند ویك ركعت هم وقت داشته باشد بایدر صور} كه به مقدار 
د در حال Aاز لباس ی بان مقدار وقت نداردیاگر به ا و اندر غصبى Aاز بخویلباس غ

  .دیدستور Aاز برهنگان Aاز را nام Aاه ب رون آورد ویرا ب
 براى مثالًا ی اند اگر كىس براى حفظ جانش با لباس غصبى Aاز بخو ـ٨٢٣مسأله 

 Aازش اند مالك او راىض است با آن Aاز بخواندبد و نكه دزد لباس غصبى را نربدیا
  .ح استیصح

ن اند آن را نداده لباس بخرد، Aاز خوزکاتا ین پوىل كه خمس ی اگر با ع ـ٨٢٤مسأله 
 و گرش بدهدی را از اموال دزکاتا یدر آن لباس باطل است مگر آنكه بنا داشته خمس 

  .ح استین صورت صحیكه در اخود قصد منتقل Aوده باشد او را بذمه این با 
  .وان مرده نباشدید از اجزاء حیلباس Aازگزار با:  رشط سوم ـ٨٢٥مسأله 
پوست آن كه روح داشته  و زى از مردار مانند گوشتی هرگاه چ ـ٨٢٦مسأله 

بش یىل اگر در جب لباس او نباشد Aازش باطل است همراه Aازگزار باشد اگر چه
  .ح استیباشد Aاز صح

ه روح ندارد همراه پشم ك و زى از مردار حالل گوشت مانند موی اگر چ ـ٨٢٧مسأله 
  .ح استی Aازش صحاند Aاز بخو،اند ه كردهینها تها با لباىس كه از آی Aازگزار باشد

اگر  و وان حرام گوشت نباشدید از حیلباس Aازگزار با:  رشط چهارم ـ٨٢٨مسأله 
  .ى از آن هم همراه Aازگزار باشد Aاز او باطل استیمو

وان حرام گوشت یگرى از حیا رطوبت دینى یا بی اگر آب دهان  ـ٨٢٩مسأله 
اگر خشك  و  Aاز باطل،ا لباس Aازگزار باشد، چنانچه تر باشدیمانند گربه بر بدن 

  .ح استین آن برطرف شده باشد، Aاز صحیع و شده
 ،ا لباس Aازگزار باشدیآب دهان كىس بر بدن  و عرق و  اگر مو ـ٨٣٠مسأله 

  .عسل همراه او باشد و موم و دین است اگر مرواریهمچن و اشكال ندارد
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ا حرام یوان حالل گوشت است یاشته باشد كه لباىس از ح اگر شك د ـ٨٣١مسأله 
  .ح استیصحن اندآن خو Aاز با ،ه شده باشد چه در خارجی ته چه در داخل،گوشت

وان حرام گوشت یمانند آن از ح و  كه تكمه صدىفاند اگر انسان ند ـ٨٣٢مسأله 
  .اندز است با آن Aاز بخوی جا،است

  .از اشكال ندارددن خز خالص در Aی پوش ـ٨٣٣مسأله 
وان حرام گوشت یا فراموش كرده كه از حی اندد  Aى اگر با لباىس كه ـ٨٣٤مسأله 

  .ح استی Aازش صحاند Aاز بخو،است
Aاز با آن باطل  و دن لباس طالباف براى مرد حرامیپوش:  رشط پنجم ـ٨٣٥مسأله 

  .ر Aاز اشكال نداردیغ و است، وىل براى زن در Aاز
انگشرت طال  و نهیر طال به سیخv زنجینت كردن به طال مثل آوی زـ ٨٣٦مسأله 

ن با اندAاز خو و  براى مرد حرامبسv ساعت مچى طال به دست و به دست كردن
نت ینك طال هم خوددارى كند، وىل زیواجب است كه از استع5ل ع آن باطل است و

  .ر Aاز اشكال نداردیغ و كردن به طال براى زن در Aاز
 از طال است شا لباسیا فراموش كند كه انگشرتى ی اند اگر مردى ند ـ٨٣٧أله مس

  .ح استی Aازش صحاندبا آن Aاز بخو و ا شك داشته باشدی
ر یدر غ شم خالص نباشد وید ابریلباس مرد Aازگزار با:  رشط ششم ـ٨٣٨مسأله 

ست مثل یر نى كه ساتیزهایىل Aاز در چبدن آن براى مرد حرام است یAاز هم پوش
  .شم خالص باشد مانعى نداردیبند شلوار اگر ابر ن ویعرقچ

شم خالص باشد ی ابر،ا آسرت مقدارى از آنی اگر آسرت nام لباس  ـ٨٣٩مسأله 
  .Aاز در آن باطل است و دن آن براى مرد حرامیپوش

دن یگر پوشیز دیا چیشم خالص است ی از ابراندد  Aى لباىس را كه ـ٨٤٠مسأله 
  .ح استیAاز با او هم صح و ر Aاز اشكال نداردیغ و ر Aازآن د

 ب مرد باشد اشكال نداردیمانند آن اگر در ج و شمىی دست5ل ابر ـ٨٤١مسأله 
  .كند  AىAاز را باطلو 
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  .ر Aاز اشكال نداردیغ و  در Aازشمى براى زنیدن لباس ابری پوش ـ٨٤٢مسأله 
لباىس كه از  و طالباف و شمى خالصیابر و دن لباس غصبىی پوش ـ٨٤٣مسأله 

ز كىس كه ناچار است لباس بپوشد ین ه شده در حال ناچارى مانعى ندارد ویمردار ته
 در صور} كه اندن لباسها Aاز بخوی با ااندتو  مىنها ندارد،یر از ایگرى غیلباس د و

  .ناچارى در nام وقت باشد
ست لباس یناچار ن و ى نداردگریر از لباس غصبى، لباس دی اگر غ ـ٨٤٤مسأله 

ر لباىس كه از یاگر غ و اندد به دستورى كه براى برهنگان گفته شد Aاز بخویبپوشد با
ن آنكه یر است بیست لباس بپوشد مخیناچار ن و گرى نداردیه شده لباس دیمردار ته

  .اندا به دستورى كه براى برهنگان گفته شد Aاز بخوی و اندبا آن لباس Aاز بخو
گرى یه شده لباس دیوان حرام گوشت تهیر از لباىس كه از حی اگر غ ـ٨٤٥أله مس

 و اند با ه5ن لباس Aاز بخواندتو  مىدن لباس ناچار باشد،یندارد چنانچه در پوش
ا با ی  آورد وجا بهد به دستورى كه براى برهنگان گفته شد Aاز را یاگر ناچار نباشد با

  .اند بخو Aازه5ن لباس
گرى یا طالباف لباس دیشمى خالص یر از لباس ابری اگر مرد غ ـ٨٤٦مسأله 

د به دستورى كه براى یدن لباس ناچار نباشد باینداشته باشد چنانچه در پوش
  .اندبرهنگان گفته شد Aاز بخو

، واجب است اندزى ندارد كه در Aاز عورت خود را با آن بپوشی اگر چ ـ٨٤٧مسأله 
ه آن بقدرى پول الزم دارد كه ید وىل اگر تهیه Aایرى باشد، تهدایا خریه یاگر چه به كرا
، به اندست كه اگر پول را به مرصف لباس برسیا طوری اد استیى او زینسبت به دارا

  .اندد به دستورى كه براى برهنگان گفته شد Aاز بخوی با او رضر داردحال
ه دهد، یا عاریشد گرى لباس به او ببخی كىس كه لباس ندارد اگر د ـ٨٤٨مسأله 

ه ید قبول كند بلكه اگر عاریچنانچه قبول كردن آن براى او مشقت نداشته باشد با
د از كىس كه لباس دارد، طلب ی باستیا طلب بخشش براى او سخت نیكردن 

  .دیه Aایا عاریبخشش 
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 ا دوخت آن براى كىس كهیا رنگ یدن لباىس كه پارچه ی پوش ـ٨٤٩مسأله 
 لباس نظامى بپوشد در ،ست، مثل آنكه اهل علمیبپوشد معلوم نخواهد آن را  مى

 انداگر با آن لباس Aاز بخو و ستیصور} كه موجب هتك حرمت نباشد حرام ن
  .اشكال ندارد
با آن  و ستیزن لباس مردانه، حرام ن دن مرد لباس زنانه وی پوش ـ٨٥٠مسأله 

  .ن اشكال ندارداندلباس Aاز خو
ا تشك یلحاف  و  اگر برهنه باشداندده Aاز بخوید خوابیبا كىس كه  ـ٨٥١مسأله 
 لی واندAاز بخو و توان آن را به روى خود بكشد  مىشم خالص باشدیا ابریاو نجس 

  .وان حرام گوشت باشد Aاز باطل استیاگر لحاف او اجزاء ح
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ا لباس یشود، اگر بدن   مىگفته بعدا ل آنهایه تفص در سه صورت ك ـ٨٥٢مسأله 

  : ح استیAازگزار نجس باشد، Aاز او صح
ا بدنش یا دمىل كه در بدن او است، لباس یا جراحت ی زخم به واسطهاول آنكه 

  . به خون آلوده شده باشد
بند ك یازه اندبا به یكه تقر(ا لباس او به مقدار كمرت از درهم یدوم آنكه بدن 

  . به خون آلوده باشد) شود  مىشتانگ
در دو صورت اگر فقط   واندا لباس نجس Aاز بخویسوم آنكه ناچار باشد با بدن 

  : ح استیلباس Aازگزار نجس باشد، Aاز او صح
  . ن نجس باشدیعرقچ و اول آنكه لباس كوچك او مانند جوراب

ن پنج ی ااحكام دوم آنكه لباس زe كه پرستار بچه است نجس شده باشد و
  .شود  مى در مسائل بعد گفتهصورت مفصالً
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ا دمل باشد تا یا جراحت یا لباس Aازگزار، خون زخم ی اگر در بدن  ـ٨٥٣مسأله 
  واند با آن خون Aاز بخواندتو  مىا دمل خوب نشده است،یوقتى كه زخم جراحت 

و  اند شتهى كه روى زخم گذایا دوایرون آمده ین است اگر چر¤ كه با خون بیهمچن
  .ا لباس او باشدینجس شده، در بدن 

شسv آن  و شود  مىزخمى كه به زودى خوب و دگىی اگر خون بر ـ٨٥٤مسأله 
  .ح استیا لباس Aازگزار باشد، Aاز او صحیآسان است، در بدن 

ا لباس كه با زخم فاصله دارد، به رطوبت زخم یى از بدن ی اگر جا ـ٨٥٥ مسأله
ا لباس كه معموال ی وىل اگر مقدارى از بدن اند با آن Aاز بخوستیز نی جا،نجس شود

ن با آن مانعى اندشود، به رطوبت آن نجس شود، Aاز خو  مىآلوده به رطوبت زخم
  .ندارد

نها است، خوe به یمانند ا و نىیب و  اگر از زخمى كه توى دهان ـ٨٥٦مسأله 
ن است یهمچن  وانداز نخواط واجب آن است كه با آن Aیا لباس برسد، احتیبدن 

رى كه یرون نباشد، وىل با خون بواسیش بیها ر در صور} كه دانهیخون بواس
  .اندشود Aاز خو  مىرون است،یى آن بها دانه

 و ندیا لباس خود خوe ببی كىس كه بدنش زخم است، اگر در بدن  ـ٨٥٧مسأله 
  .اندد با آن Aاز نخویگر بایا خون دی از زخم است اندند

ك یك هم باشند كه یى نزدبه طور و  اگر چند زخم در بدن باشد ـ٨٥٨سأله م
ن با خون آنها اشكال اند Aاز خو،اند زخم حساب شوند تا وقتى همه خوب نشده

 زخم حساب شود هر كدام كیندارد وىل اگر بقدرى از هم دور باشند كه هر كدام 
  .آب بكشدلباس را از خون آن  و د براى Aاز بدنی باكه خوب شد

وان یا حی خوك، كافر، مردار ،ض، خون سگی اگر رس سوزe خون ح ـ٨٥٩مسأله 
ن است بنابر یهمچن و ا لباس Aازگزار باشد Aاز او باطل استی حرام گوشت در بدن

ا خون یگر مثل خون بدن انسان یهاى د استحاضه، وىل خون و اط خون نفاسیاحت
لباس باشد در صور} كه روى هم  و دنوان حالل گوشت اگر چه در چند جاى بیح
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ن با آن اندAاز خو) شود  مىبند انگشتك یازه اندبا به یكه تقر(كمرت از درهم باشد 
  .اشكال ندارد

ك خون یبه پشت آن برسد،  و زدیآسرت بر بی  خوe كه به لباس نازك ـ٨٦٠مسأله 
ا حساب Aود، د هر كدام را جدیشود وىل اگر پشت آن، جدا خوe شود با  مىحساب

هم كمرت از درهم باشد Aاز با آن  یروى لباس است رو و پس اگر خوe كه در پشت
  .شرت باشد، Aاز با آن باطل استیب و اگر حیصح

ا به ی و به آسرت آن برسد و زدی اگر خون روى لباىس كه آسرت دارد بر ـ٨٦١مسأله 
حساب Aود پس اگر خون د هر كدام را جدا ی باروى لباس خوe شود و زدیآسرت بر

شرت باشد، Aاز با آن یاگر ب و حیآسرت، كمرت از درهم باشد، Aاز با آن صح و روى لباس
  .باطل است
رطوبتى به آن برسد  و ا لباس كمرت از درهم باشدی اگر خون بدن  ـ٨٦٢مسأله 

 و شرت شودیا بیازه درهم اندده به یرطوبتى كه به آن رس و در صور} كه خون
ازه درهم اندخون به  و اگر رطوبت و ف را آلوده كند، Aاز با آن باطل استاطرا

عنى تعدى از محل خون نكند Aاز یرطوبت اطراف را هم آلوده نكند،  و نشود
  .اگر رطوبت تعدى از محل خون بكند Aاز باطل است و ن با آن اشكال ندارداندخو

دن به خون نجس ی رساسطهبه وا لباس خوe نشود وىل ی اگر بدن  ـ٨٦٣مسأله 
  .اندشود با آن Aاز خو  Aىشود، اگر چه مقدارى كه نجس شده كمرت از درهم باشد،

نجاست  و ا لباس است كمرت از درهم باشدی اگر خوe كه در بدن  ـ٨٦٤مسأله 
  .ستیز نین با آن جااندزد، Aاز خویك قطره بول روى آن بری مثالًگرى به آن برسد، ید

ا بدن او است كمرت از درهم ی كه خوe كه در لباس اندد  مى اگر ـ٨٦٥مسأله 
ى باشد كه Aاز با آنها باطل است، جائز است با یاست وىل احت5ل دهد كه از خونها

  .اندآن خون Aاز بخو
شود با   Aىجوراب كه ن وی اگر لباسهاى كوچك Aازگزار مثل عرقچ ـ٨٦٦مسأله 

وان حرام گوشت درست یح  چنانچه از مردار ود نجس باشد،یآنها عورت را پوشان
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 اشكال اند Aاز بخو،ز اگر با انگشرتى نجسین ح است وینشده باشد Aاز با آنها صح
  .ندارد

چاقوى نجس همراه Aازگزار  و دیكل و ز نجس مانند دست5لی اگر چ ـ٨٦٧مسأله 
  .ح استی Aازش صحاندAاز بخو باشد و

 اندك لباس ندارد، چنانچه نتویشرت از یب و چه است زe كه پرستار ب ـ٨٦٨مسأله 
ك مرتبه لباس یروزى  د، هرگاه شبانهیه Aایا عاری و ه كندیا كرای گرى بخردیلباس د

 با اندتو  مىگر لباسش به بول بچه نجس شود،یخود را آب بكشد، اگر چه تا روز د
چار است كه همه آنها را ك لباس دارد وىل نایشرت از یز اگر بین و اندآن لباس Aاز بخو

  .ك مرتبه همه آنها را آب بكشد كاىف استیروزى  بپوشد، چنانچه شبانه
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ز در لباس Aازگزار مستحب است كه از آن جمله است ی چند چ ـ٨٦٩مسأله 

 و وى خوشاستع5ل ب ها، ن لباسیتر زهیپاك د،یلباس سف ،ع5مه با تحت الحنك، عبا
  .قیدست كردن انگشرتى عق
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: از آن جمله است و ز در لباس Aازگزار مكروه استی چند چ ـ٨٧٠مسأله 

 زیلباس كىس كه از نجاست پره لباس رشابخوار، تنگ، و چرك ،اهیدن لباس سیپوش
دست كردن  و  لباسىها باز بودن تكمه لباىس كه نقش صورت دارد، كند، Aى

  .انگشرتى كه نقش صورت دارد
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  . آنكه مباح باشد:رشط اول: مكان Aازگزار چند رشط دارد

 و تخت ، اگر چه روى فرشاندخو  مى كىس كه در ملك غصبى Aاز ـ٨٧١مسأله 
گذارد غصبى   مىشاe را در حال سجود بر آنی چنانچه جاÙ كه پ ونها باشدیمانند ا

ل در مسائل بعد جارى ین تفصیا و ح استی واال Aاز صح، Aاز او باطل است،شدبا
  .مه غصبى مانعى نداردیخ و ر سقف غصبىین در زاندAاز خو و است

گرى است، بدون اجازه ین در ملz كه منفعت آن مال داند Aاز خو ـ٨٧٢مسأله 
اگر ای   اجاره در خانهمثالًباشد باطل است،   مىكىس كه منفعت ملك، مال او

زش ، Aااندگرى بدون اجازه كىس كه آن خانه را اجاره كرده Aاز بخویا دیصاحبخانه 
، اندگرى در آن حقى دارد Aاز بخوین است اگر در ملz كه دیهمچن و باطل است

ت كرده باشد كه ثلث مال او را به مرصىف برسانند، تا وقتى ثلث یت وصی اگر ممثالً
  .اندشود در ملك او Aاز خو  Aى،را جدا نكنند

در  و گرى جاى او را غصب كندی كىس كه در مسجد نشسته، اگر د ـ٨٧٣مسأله 
  .ح استی Aازش صحاندآنجا Aاز بخو

بعد از Aاز  و اند غصبى است، Aاز بخواندد  Aىى كهی اگر در جا ـ٨٧٤مسأله 
بعد از Aاز  و دانى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده Aاز بخویا در جای بفهمد

  .ح استید، Aاز او صحیایادش بی
 كه در جاى غصبى Aاز اندى غصبى است، وىل ندی جااند اگر بد ـ٨٧٥مسأله 
 باشد Aاز او  نداشته ندانسvعذری برای چنانچه انددر آنجا Aاز بخو و باطل است

  .ح استیباشد واال صح  مىباطل
 ،وان سوارىی، چنانچه حانداره بخو كىس كه ناچار است Aاز را سو ـ٨٧٦مسأله 

  .ا نعل آن غصبى باشد Aاز او باطل استین یز
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ك است اگر سهم او جدا نباشد، یگرى رشی كىس كه در ملz با د ـ٨٧٧مسأله 
  .اندAاز بخو و  در آن ملك ترصف كنداندتو  Aىكشیبدون اجازه رش

ملz بخرد، ترصف  آن را نداده زکات و ن پوىل كه خمسی اگر با ع ـ٨٧٨مسأله 
Aازش در آن باطل است چنانچه بنا نداشته باشد از اموال  او در آن ملك حرام و

  .ح استیAاز صح  را بدهد، واال جائز وزکاتا یگر خمس ید
 اندانسان بد و ن بدهداند اگر صاحب ملك به زبان، اجازه Aاز خو ـ٨٧٩مسأله 

انسان  و اگر اجازه ندهد و طل استن در ملك او بااند Aاز خو،ستیكه قلبا راىض ن
  .ح استین كند كه قلبا راىض است Aاز صحیقی

Aاز   حرام و، بدهكار استزکاتا یتى كه خمس ی ترصف در ملك م ـ٨٨٠مسأله 
 ند، ترصفیا ضامن شوند كه اداء Aایدر آن باطل است، وىل اگر بدهى او را بدهند 

  .Aاز در ملك او اشكال نداردو 
Aاز در آن  و تى كه به مردم بدهكار است، حرامی ترصف در ملك مـ ٨٨١مسأله 

وىص  و نكه طلبكارهایا ای ه قرضهاى او را بپردازندباطل است، وىل اگر ضامن شوند ك
  .Aاز در ملك او مانعى ندارد و حاكم رشع اجازه بدهند، ترصف و ا طلبكارهایت یم

وانه یا دیر ی از ورثه او صغت قرض نداشته باشد، وىل بعىضی اگر م ـ٨٨٢مسأله 
  .Aاز در آن باطل است و ا غائب باشند، ترصف در ملك او حرامی

ن ینها كه براى واردیمانند ا و ح5م و ن در مسافرخانهاند Aاز خو ـ٨٨٣مسأله 
شود Aاز   مىها، در صور}  مکانل ین قبیر ایآماده است اشكال ندارد، وىل در غ

ن اذن اندا حرىف بزند كه معلوم شود براى Aاز خوی بدهد كه مالك آن اجازه اندخو
نها یبخوابد كه از ا و ندینكه به كىس اجازه دهد در ملك او بنشیداده است، مثل ا

  .ن هم اذن داده استاندشود براى Aاز خو  مىدهیفهم
شرت مردم مشكل است موقع Aاز یعى كه براى بیار وسین بسی در زم ـ٨٨٤مسأله 
  .اندشود Aاز خو  مىاجازه مالك بی گرى بروند،یجاى داز آنجا به 
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 تنگى به واسطهاگر  و حركت باشد بی دیمكان Aازگزار با: رشط دوم  ـ٨٨٥مسأله 
 و كشتى ،لیى كه حركت دارد، مانند اتومبیگر ناچار باشد در جایا جهت دیوقت 
اگر  و اندوزى نخید در حال حركت چی، به قدرى كه ممكن است بااند Aاز بخوقطار

  .طرف قبله برگردده گر حركت كنند، بیآنها از قبله به طرف د
نها وقتى یمانند ا و قطار ،كشتى ،لین در اتومباند Aاز خو ـ٨٨٦مسأله 

  .مانعى ندارد اند ستادهیا
، Aاز اندحركت م بی شود  Aىنها كهیمانند ا و جو ، روى خرمن گندم ـ٨٨٧مسأله 
  .باطل است

  .شاA eازگزار پاك باشدیجاى پ آنكه :رشط سوم
ر از محل سجده نجس باشد مانعى ندارد ی چنانچه مكان Aازگزار غ ـ٨٨٨مسأله 

  .ا لباس نجس شودیوىل مرشوط به آنكه رطوبت نداشته باشد كه بدن 
ش یرس انگشتان پاى او ب شاA eازگزار از جاى زانوها وی آنكه جاى پ:رشط چهارم

ن مسأله در احكام یل ایتفض ا بلندتر نباشد ویتر  از چهار انگشت بسته پست
  .شود  مىانیسجده ب

توان در آنجا راست   Aى وى كه سقف آن كوتاه استی آنكه در جا:رشط پنجم
اگر  و اندسجود ندارد، Aاز نخو و كوچك است كه جاى ركوعای  ازهاندا به ی ستدیبا

 ركوع و امیرى كه ممكن است ققده د بی بااندى Aاز بخوین جایناچار شود كه در چن
به نظر  و دانند  مىگر را معتربیفقهاء چند رشط د.  آوردجا به سجود در آنجاو 

ل آنها را در ضمن چند یتفص و ح استیAاز با نبودن آنها صح و ستینجانب nام نیا
  .میكن  مىانیمسأله ب

مانند  و تیادى جمعیز ،باران ، احت5ل بادبه واسطهى كه ی در جا ـ٨٨٩مسأله 
چنانچه Aاز  و اند Aاز بخواندتو  مى Aاز را nام كنداندنان ندارد كه بتوینها اطمیا

  .ح استی صحاندبخو
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ك یر سقفى كه نزدی زمثالًن در آنجا حرام است اندى كه می در جا ـ٨٩٠مسأله 
  .ح استی صحانداست خراب شود چنانچه Aاز بخو

 در اندAاز بخو 7امام و 9غمربی جائز است جلوتر از قرب پ ـ٨٩١مسأله 
براى رفع كراهت چنانچه  و  بىل مكروه است،صور} كه موجب هتك حرمت نشود

 به  شدن ایجادقرب مطهر باشد كاىف است، وىل فاصله و ن اویوار بیزى مانند دیچ
  .ستیكه روى آن افتاده كاىف نای  پارچه و حیرض و فی صندوق رشوسیله

نشسv روى آن حرام است مثل فرىش كه اسم  تادن وسیزى كه ای چ ـ٨٩٢مسأله 
  .ت كردهولو معصی ح استی Aازش صحاندخدا بر آن نوشته شده چنانچه Aاز بخو

جاى سجده او از جاى  ستد ویتر از مرد با ست زن عقبی واجب ن ـ٨٩٣مسأله 
او ستادن یا جلوتر ایستادن زن با مرد یىل مساوى اوتر باشد،  ستادن مرد كمى عقبیا

  .مكروه است
گر را یكدیگرى باشد كه یز دیا چیا پرده، یوار یزن، د و ن مردی اگر ب ـ٨٩٤مسأله 

شود، فاصله باشد چنانچه زن   مىبا پنج ذرعی ده ذراع كه تقرن آنان اقالًیا بینند ینب
 و ستیمكروه ن و چ كدام اشكال نداردیا جلوتر از او باشد Aاز هیبرابر مرد 

ند زن جلوتر از مرد یقدرى بلند باشد كه نگوه z از آنان بیمكان ن است اگر یهمچن
  .ستاده استیا برابر او ای

كىس  ست ویى كه كىس در آنجا نیزن نامحرم در جا و  بودن مرد ـ٨٩٥مسأله 
  .ح استیAازشان صح ست وی وارد شود، حرام ناندتو  Aىهم

ح ی صح،كنند  مىاستع5لمانند آن  ى كه تار وین در جااند Aاز خو ـ٨٩٦مسأله 
  .استع5ل آن حرام است است وىل گوش دادن و

بر بام آن اشكال ندارد بلكه  و ن Aاز مستحب در خانه كعبهاند خو ـ٨٩٧مسأله 
ىل Aاز  و مقابل هر ركنى دو ركعت Aاز بخوانند،مستحب است در داخل خانه

  . كعبه مكروه استۀن در خاناندضه خویفر
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 كه Aاز را در ار سفارش شده استی در رشع مقدس اسالم بس ـ٨٩٨مسأله 

بعد از آن مسجد  و بهرت از همه مسجدها مسجد الحرام است و مسجد بخوانند
بعد از مسجد  ت املقدس ویبعد از آن مسجد ب بعد مسجد كوفه و  و9غمربیپ
بعد از مسجد  از آن مسجد محله وبعد  ت املقدس، مسجد جامع هر شهر ویب

  .محله، مسجد بازار است
اطاق عقب بهرت  و پستون در خانه، بلكه در اند براى زنها Aاز خو ـ٨٩٩مسأله 

ن در اند خود را از نامحرم حفظ كنند، بهرت بودن Aاز خواست، وىل اگر بتوانند كامالً
  .ستیخانه معلوم ن

حب بلكه بهرت از مسجد است و Aاز مست : Aاز در حرم امامان ـ٩٠٠مسأله 
  .ست هزار Aاز استیبرابر دو 7نیراملؤمنیدر حرم مطهر حرضت ام

رفv در مسجدى كه Aازگزار ندارد، مستحب  و اد رفv به مسجدی ز ـ٩٠١مسأله 
ر مسجد Aاز یه مسجد اگر عذرى نداشته باشد، مكروه است در غیهمسا و است
  .اندبخو

شود غذا   Aىت انسان با كىس كه در مسجد حارض مستحب اس ـ٩٠٢مسأله 
به او  رد ویاز او زن نگ ه او نشود ویهمسا در كارها با او مشورت نكند و نخورد و

  .زن ندهد
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ح5م، : از آن جمله است و ن در چند جا مكروه استاند Aاز خو ـ٩٠٣مسأله 

ابان و كوچه اگر یخ ،انسان، مقابل درى كه باز است، در جادهزار، مقابل  ن Aكیزم
 وىل  استچنانچه زحمت باشد حرام و كنند زحمت نباشد  مىبراى كساe كه عبور
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هر جا كه كوره آتش باشد،  و چراغ، در آشپزخانه و ح است، مقابل آتشیAاز صح
زى كه روح یچو مجسمه  و كه محل بول باشد، روبروى عكسای  چاله و مقابل چاه

ى كه یدارد، مگر آنكه روى آن پرده بكشند، در اطاقى كه جنب در آن باشد، در جا
 در  ون دو قربیعكس باشد اگر چه روبروى Aازگزار نباشد، مقابل قرب، روى قرب، ب

  .قربستان
ا كىس روبروى او است ی اندخو  مى كىس كه در محل عبور مردم Aاز ـ٩٠٤مسأله 

  .سe5 هم باشد كاىف استیا ریاگر چوب  و ردازى بگذید چمستحب است جلوى خو

=��( 'F7�  
وار مسجد حرام یطرف داخل د و بام ،سقف ،نی نجس كردن زم ـ٩٠٥مسأله 

 و  نجاست آن را برطرف كندفوراًد یهر كس بفهمد كه نجس شده است با و است
اگر نجس وار مسجد را هم نجس نكنند و یرون دیاط واجب آن است كه طرف بیاحت

  .ندیشود نجاستش را برطرف Aا
دا یا كمك الزم داشته باشد و پید یر Aای مسجد را تطهاند اگر نتو ـ٩٠٦مسأله 
 د به كىس كهیاط واجب بایست وىل بنا بر احتیر مسجد بر او واجب نینكند، تطه

  . باشد حرمتر كند اطالع دهد در صور} كه نجاست موجب هتكی تطهاندتو مى
ا خراب یر آن بدون كندن یى از مسجد نجس شود كه تطهی اگر جا ـ٩٠٧مسأله 

 ى باشدیند به رشطى كه خرا� جزیا خراب Aاید آنجا را بكنند یست بایكردن ممكن ن
 و اند ى كه كندهیپر كردن جا و ستیز نیمرض به وقف نباشد واال خراب كردن جاو 

 نجس زى مانند آجر مسجدیست وىل اگر چی واجب ن،اند ى كه خراب كردهیساخv جا
  . به جاى اولش بگذارنددنید بعد از آب كشی باشود، در صور} كه ممكن باشد
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مانند آن بسازند،  و به جاى آن خانه و  اگر مسجدى را غصب كنند ـ٩٠٨مسأله 
 ن در آن ممكن نباشد، نجس كردن آن حراماندى خراب شود كه Aاز خوبه طورا ی

  .تسیر آن واجب نیتطه  ونیست
 حرام است، چنانچه اهانت باشد و : نجس كردن حرم امامان ـ٩٠٩مسأله 

ر آن یاحرتامى باشد، تطه بی ن آناندz از آنها نجس شود، چنانچه نجس میاگر 
  .واجب است
  .ست آن را آب بكشندیر مسجد نجس شود، الزم نی اگر حص ـ٩١٠مسأله 
احرتامى به مسجد  یب ن نجس مانند خون در مسجد اگری بردن ع ـ٩١١مسأله 

 زى كه نجس شده، در صور} حرام است كهین بردن چیهمچن و باشد حرام است
  .احرتامى به مسجد باشد بی

اهى یفرش كنند و س و خواe چادر بزنند  اگر مسجد را براى روضه ـ٩١٢مسأله 
 و اندن كارها به مسجد رضر نرسیاسباب چاى در آن بربند، در صور} كه ا و بكوبند

  .ن نشود اشكال ندارداندنع Aاز خوما
 ن نقاىش صورتیهمچن و ستینت كردن حرام نی مسجد را به طال ز ـ٩١٣مسأله 

ست وىل بهرت است ی در مسجد حرام نوان روح داردیح و ى كه مثل انسانیزهای چو
  .ترك شود

 ا داخل ملكیتوانند آن را بفروشند،   Aى اگر مسجد خراب هم شود ـ٩١٤مسأله 
  .ندیه Aاجادو 

اگر  و گر مسجد حرام استیزهاى دیچ و پنجره و  فروخv در ـ٩١٥مسأله 
چنانچه بدرد آن  و ر ه5ن مسجد كنندینها را رصف تعمید ایمسجد خراب شود با

گر هم یگر مرصف شود وىل اگر بدرد مسجدهاى دید در مسجد دیمسجد نخورد با
ر ه5ن یر ممكن است، رصف تعمپول آن را اگ توانند آن را بفروشند و  مىنخورد،
  .ندیگر Aایر مسجد دیگرنه رصف تعم و مسجد
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باشد   مىك به خرا�یر مسجدى كه نزدیتعم و  ساخv مسجد ـ٩١٦مسأله 
توانند آن   مىر آن ممكن نباشد،یقدرى خراب شود كه تعمه اگر ب و مستحب است
خراب نشده، براى توانند مسجدى را كه   مىدوباره بسازند بلكه و را خراب كنند

  .اج مردم خراب كنند بزرگرت بسازندیاحت
 كىس كه و روشن كردن چراغ آن مستحب است و ز كردن مسجدی n ـ٩١٧مسأله 

متى یق  وزهیلباس پاك و رود، مستحب است خود را خوشبو كندخواهد مسجد ب مى
ن به موقع داخل شد و ته كفش خود را وارىس كند كه نجاستى به آن نباشد و بپوشد

ن یهمچن و رون آمدن، اول پاى چپ را بگذاردیموقع ب و مسجد، اول پاى راست
  .رون رودیرتر از مسجد بیاز همه د و دیمستحب است از همه زودتر به مسجد آ

شود، مستحب است دو ركعت Aاز   مى وقتى انسان وارد مسجد ـ٩١٨مسأله 
گرى هم یمستحب دا یاگر Aاز واجب  و انداحرتام مسجد بخو و تیبقصد تح

  . كاىف استاندبخو
صحبت كردن راجع  و دن در مسجد، اگر انسان ناچار نباشدی خواب ـ٩١٩مسأله 

ز ین و مانند آن نباشد مكروه است و حتین شعرى كه نصاندخو و ایبه كارهاى دن
را ای  گمشده و ندازدینه را در مسجد بیاخالط س و نىیب و مكروه است آب دهان

  . خود را بلند كند وىل بلند كردن صدا براى اذان مانعى نداردصداى و طلب كند
 و ازیكىس كه پ و وانه به مسجد مكروه استید و  راه دادن بچه ـ٩٢٠مسأله 

كند مكروه است به   مىتینها خورده كه بوى دهانش مردم را اذیمانند ا و ریس
  .مسجد برود
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 و ه اذانیومیش از Aازهاى واجب ی پزن مستحب است و  براى مرد ـ٩٢١مسأله 
ست ترك شود ی پس سزاوار ن،د شده خصوصا اقامهیاد تأكیبراى مرد ز  وندیاقامه بگو

ات در ج5عت مستحب است سه یه مثل Aاز آیومیر یش از Aازهاى واجب غیوىل پ
  .ة الصال:ندیمرتبه بگو

ش از آنكه یا پید یآ  مىای مستحب است در روز اوىل كه بچه بدن ـ٩٢٢مسأله 
  .ندیدر گوش چپش اقامه بگو و فتد، در گوش راست او اذانیبند نافش ب
َُهللا اَکْرب : جده جمله استی ـ اذان ه٩٢٣مسأله  َ ِاَْشهد اَْن ال اله االَّ  ،چهار مرتبهُ َِ ُ َ

ُاَْشهد اَنَّ محمداً رسول هللا، هللا ُ َّ ََ ُ ُ َّحی علی الصال، َ َ َ ِّ ْحی علی الَفالحة، َ َ َ ِّ ِحی علی خیر ، َ ْ َ َ ِّ َ
َالعمل َُهللا اَکْرب، َ َ ِال اله االَّ هللا، ُ    . مرتبهك دوی هر َِ

َُهللا اَکْرب عنى دو مرتبه ی :اقامه هفده جمله است َ ِال اله االَّ ك مرتبه ی از اول اذان وُ َِ
َحی علی خیر العمل شود و بعد از گفv   مىاز آخر آن كمهللا  ََ ِ ْ َ َ ْقدد دو مرتبه یباِّ َ 

َّقامت الصال   .اضافه Aودة َِ
ُاَْشهد اَن مستحب است گفv  ـ٩٢٤مسأله  ُّىلَ واًّیلَ عَنینِؤمُاملَریماَ َ ُاَْشهد اَنا ی هللا ِ َ 

َاًَّیلَع ُاَْشهد اَنَّ محمداً رسول هللا بعد از اقامه،  هللا در اذان وُّىلَو  وَنینِؤمُاملَریم ا ُ َّ ََ ُ ُ   وَ
بعىض از فقهاء  باشد و  مىعی جزء شعائر مذهب تشن جملهین ازمنه ایچون در ا

  . ترك نشود،اند احت5ل وجوب آن را داده
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 .تعاىل بزرگرت از آن است كه او را وصف كنند یعنى خدای هللا اكرب  ـ٩٢٥مسأله 

ِاَْشهد اَْن ال اله االَّ هللا َِ ُ متا است ه بی  وكتایى كه یر خدایدهم كه غ  مىعنى شهادتی َ
ُاَْشهد اَنَّ محمداً رسول هللا  .ستیگرى سزاوار پرستش نیخداى د ُ َّ ََ ُ ُ  عنى شهادتیَ
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ُاَْشهد اَن .فرستاده خداست و غمربی پ9دهم كه حرضت محمد بن عبدهللا مى َ 

ُّىلَ واًّلیَ عَنینِؤمُاملَمیراَ  7ن حرضت عىلیراملؤمنیدهم كه ام یعنى شهادت می،  هللاِ
الح  الَفَىلَ عَّىَ ح.عنى بشتاب براى Aازیة الَّىل الصَ عِّىَ ح.خلق استوىل خدا بر همه 

ن كارها كه یعنى بشتاب براى بهرتیل ِمَ العِریَىل خَ عِّىَ ح.عنى بشتاب براى رستگارىی
ى یعنى خدای ال اله اال هللا، .ق Aاز برپا شدیعنى به تحقیة الَّ الصِتَامَد قَ ق.Aاز است

  .همتا است بی  وكتایى كه یت مگر خداسیسزاوار پرستش ن
ن آنها یاگر ب و ىل فاصله نشودید خیاقامه با و ى اذانها ن جملهی بـ٩٢٦مسأله 

  .ردید دوباره آن را از رس بگیندازد بایشرت از معمول فاصله بیب
عنى یندازد چنانچه غنا شود، یاقامه صدا را در گلو ب و  اگر در اذان ـ٩٢٧مسأله 

اقامه را  و گرى معمول است، اذانیباز و خواe كه در مجالس لهو آوازه به طور
  .اگر غنا نشود محذورى ندارد و د، حرام استیبگو

دوم Aاز . اول Aاز عرص روز جمعه: شود  مى در پنج Aاز اذان ساقط ـ٩٢٨مسأله 
د قربان، براى كىس یسوم Aاز عشاء شب ع. حجه استیعرص روز عرفه كه روز نهم ذ

 و عشاء زن مستحاضه، پنجم Aاز عرص و چهارم Aاز عرص. مشعر الحرام باشدكه در 
ن پنج Aاز یدر ا و غائط خوددارى كند و رون آمدن بولی از باندتو  Aىعشاء كىس كه

ن یا فاصله كمى بی چ فاصله نشودی كه با Aاز قبىل هشود  مىدر صور} اذان ساقط
 مواردى كه  nامب رضر ندارد، بلكه در یتعق و آنها باشد، وىل فاصله شدن نافله

  .ن حكم ثابت استیادر صورت جمع کردن، راجح است Aازها جمع 
اقامه گفته باشند كىس كه با آن  و  اگر براى Aاز ج5عتى اذان ـ٩٢٩مسأله 

  .دیاقامه بگو و د براى خود اذانی نبااندخو  مىج5عت Aاز
 ند ج5عت nامیبب و  به مسجد رودن Aاز ج5عتاند اگر براى خو ـ٩٣٠مسأله 

 و ت متفرق نشده براى Aاز خود، اذانیجمع و ها بهم نخورده  تا وقتى كه صفشده
  .دیاقامه نگو
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 و ا Aاز آنان تازه nام شدهیمشغول Aاز ج5عتند، ای  ى كه عدهی در جا ـ٩٣١مسأله 
 گرى كه برپایا با ج5عت دیها بهم نخورده است، اگر انسان بخواهد فرادى  صف

اول آنكه براى آن : شود  مىاقامه از او ساقط و ، با پنج رشط اذاناندشود Aاز بخو مى
 و سوم آنكه Aاز او. دوم آنكه Aاز ج5عت باطل نباشد. اقامه گفته باشند و Aاز، اذان

او بخواهد  و ك مكان باشد، پس اگر Aاز ج5عت، داخل مسجد باشدیAاز ج5عت در 
Aاز  و چهارم آنكه Aاز او. دیاقامه بگو و ، مستحب است اذاناندسجد Aاز بخودر بام م

Aاز ج5عت مشرتك باشد،   وقت وپنجم آنكه وقت Aاز او. ج5عت هر دو اداء باشد
 هاندا Aازى كه به ج5عت خویا هر دو Aاز عرص بخوانند ی هر دو Aاز ظهر، مثالً
Aاز ج5عت Aاز  و اندا او Aاز ظهر بخوی اندرص بخواو Aاز ع و شود، Aاز ظهر باشد مى

  . Aاز ج5عت در مسجد باشد و رشط نیستستی نالزم و عرص باشد
اقامه از او  و ا نه اذانی اند ت متفرق شدهی اگر شك كند كه جمع ـ٩٣٢مسأله 

  .دیاقامه بگو و z از پنج رشط شك كند مستحب است اذانیساقط است وىل اگر در 
شنود مستحب است هر   مىگرى رایاقامه د و  كىس كه اذان ـ٩٣٣مسأله 

  .دیشنود بگو  مىقسمتى را كه
 ن آن اذانیده، در صور} كه بیگرى را شنیاقامه د و  كىس كه اذان ـ٩٣٤مسأله 

  براى Aاز خود اذاناندتو  مىاد فاصله نشده باشد،ی، زاندخو  مىAازى كه و اقامهو 
  .دیاقامه نگوو 

 شود  Aى اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود، اذان از او ساقط ـ٩٣٥مسأله 
  .شود  مىاگر قصد لذت نداشته باشد ساقطو 

د، بلكه اگر زن یست مرد بگویاقامه Aاز ج5عت را الزم ن و  اذان ـ٩٣٦مسأله 
  .ستید كافیاقامه بگو و هم اذان

ح یند صحی قبل از اذان بگواگر و د بعد از اذان گفته شودی اقامه با ـ٩٣٧مسأله 
  .ستین
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 حى عىل الفالح مثالًد، یب بگویاقامه را بدون ترت و  اگر كل5ت اذان ـ٩٣٨مسأله 
  .دیب بهم خورده، دوباره بگویى كه ترتید از جاید بایش از حى عىل الصالة بگویرا پ

ن آنها بقدرى فاصله یاگر ب و اقامه فاصله ندهد و ن اذانید بی با ـ٩٣٩مسأله 
 و ن اقامه حساب نشود، مستحب است دوباره اذانیدهد كه اذاe را كه گفته اذان ا

اقامه  و قدرى فاصله دهد كه اذانه Aاز ب و اقامه ،ن اذانیز اگر بین و دیاقامه را بگو
  .دیاقامه بگو و آن Aاز حساب نشود، مستحب است دوباره براى آن Aاز، اذان

ح گفته شود، پس اگر به عر� غلط یبه عر� صحد یاقامه با و  اذان ـ٩٤٠مسأله 
د ی ترجمه آنها را به فارىس بگومثالًا ید یگر بگویجاى حرىف حرف ده ا بید یبگو
  .ستیح نیصح

اگر  و د بعد از داخل شدن وقت Aاز گفته شودیاقامه با و  اذان ـ٩٤١مسأله 
  .د باطل استیش از وقت بگویا از روى فراموىش پی عمداً

د، یا نه، اذان را بگویش از گفv اقامه شك كند كه اذان گفته ی اگر پ ـ٩٤٢مسأله 
  .دید اذان بگویا نه، نبایشك كند كه اذان گفته  و وىل اگر مشغول اقامه شود

د شك كند كه یش از آنكه قسمتى را بگویا اقامه پین اذان ی اگر در ب ـ٩٤٣مسأله 
د، وىل یكه در گفv آن شك كرده بگود قسمتى را ی باا نهیش از آن را گفته یقسمت پ

ا یش از آن است گفته یا اقامه شك كند كه آنچه پیاگر در حال گفv قسمتى از اذان 
  .ستینه، گفv آن الزم ن

 و ستدی مستحب است انسان در موقع گفv اذان رو به قبله با ـ٩٤٤مسأله 
ز ین و ستدیبا رو به قبله  نیزنیاط الزم آن است كه در موقع گفv شهادتیاحت

 دیصدا را بلند Aا و دستها را به گوش بگذارد و ا غسل باشدی  وضومستحب است با
  .ن آنها حرف نزندیب و ى اذان كمى فاصله دهدها ن جملهیب و بكشدو 

آن را از  و  مستحب است بدن انسان در موقع گفv اقامه آرام باشد ـ٩٤٥مسأله 
ن یكه بای  ازهاند وىل به اندا بهم نچسبى آن رها جمله و دیاذان آهسته تر بگو

  .ى اقامه فاصله ندهدها ن جملهیدهد، ب  مىى اذان فاصلهها جمله
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ا یند یا قدرى بنشیك قدم بردارد یاقامه  و ن اذانی مستحب است ب ـ٩٤٦مسأله 
ا دو یا حرىف بزند یا قدرى ساكت باشد ی اندا دعا بخوید یا ذكر بگویسجده كند 

ن ین باندAاز خو و اقامه Aاز صبح و ن اذانی، وىل حرف زدن بنداركعت Aاز بخو
 خصوص نشسv  بهست، بلكه در Aاز مغربیاقامه Aاز مغرب مستحب ن و اذان

  .ه آن مستحب استیشب و مخترص
 ،كنند، عادل  مىنی مستحب است كىس را كه براى گفv اذان مع ـ٩٤٧مسأله 

  .دیا در جاى بلند بگواذان ر و ش بلند باشدیصدا و وقت شناس

`�% GRC��  
عنى ی(ام ی دوم ـ ق،تیاول ـ ن: ز استیازده چی واجبات Aاز  ـ٩٤٨مسأله 

 پنجم ، چهارم ـ ركوع،عنى گفv هللا اكرب در اول Aازیرة االحرام ی سوم ـ تكب،)ستادنیا
 ،بی دهم ـ ترت، نهم ـ سالم، هشتم ـ تشهد، هفتم ـ ذكر، ششم ـ قرائت،ـ سجود

  . Aازیعنى پى در پى بودن اجزایزدهم ـ مواالت ای
اورد، ی نجا بهعنى اگر انسان آن را ی بعىض از واجبات Aاز ركن است  ـ٩٤٩مسأله 

 عمداًعنى اگر یست، یگر ركن نیبعىض د و شود  مى، Aاز باطلاشتباهاا ی باشد عمداً
 و شود  AىAاز باطلچنانچه اشتباها كم گردد،  و شود  مىاد شود، Aاز باطلیا زیكم 

ام در موقع گفv ی ق: سوم،رة االحرامی تكب: دوم،تی ن:اول: ز استیركن Aاز پنج چ
 ، ركوع: چهارم،ش از ركوعیستادن پیعنى ایام متصل به ركوع، یق رة االحرام ویتكب

  .ك ركعتی دو سجده از :پنجم
 فرمان خداوند عنى براى انجامیت قربت، ید Aاز را به نی انسان با ـ٩٥٠مسأله 

 qد كه ی به زبان بگومثالًا ی اندت را از قلب خود بگذریست نیالزم ن و  آوردجا بهعا
  .خوانم قربة اىل هللا  مىچهار ركعت Aاز ظهر

 ت كند كه چهار ركعت Aازیا در Aاز عرص نیاگر در Aاز ظهر  ـ ٩٥١مسأله 
 مثالًز كىس كه ین و  استا عرص، Aاز او باطلین نكند، ظهر است یمع و خوانم مى
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ا Aاز ی ت Aاز ظهر بخواهد آن Aاز قضاقضاى Aاز ظهر بر او واجب است، اگر در وق
  .ن كندیت معی در ناندخو  مىد Aازى را كهی بااندظهر را بخو
ت خود باقى باشد، پس اگر در ید از اول تا آخر Aاز به نی انسان با ـ٩٥٢مسأله 

د Aازش ی چه بگواندكنى ؟ ند  مىد كه اگر بپرسند چهى غافل شوبه طورن Aاز یب
  .باطل است
، پس كىس اندد فقط براى انجام امر خداوند عاA qاز بخوی انسان با ـ٩٥٣مسأله 

اطل است خواه فقط ، Aازش باندعنى براى نشان دادن به مردم Aاز بخویا كند یكه ر
  .ردیمردم هر دو را در نظر بگ و ا خدای براى مردم باشد

 آورد، Aاز باطل است جا بهر خدا ی اگر قسمتى از Aاز را هم براى غ ـ٩٥٤مسأله 
چه آن قسمت، واجب باشد مثل حمد، چه مستحب باشد مانند قنوت، بلكه اگر nام 

 به مردم در جاى مخصوىص مثل  آورد وىل براى نشان دادنجا بهAاز را براى خدا 
 با ج5عت مثالًطرز مخصوىص، ه ا بیت، ا در وقت مخصوىص مثل اول وقی مسجد

  .، Aازش باطل استاندAاز بخو

RF
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ً ادى آنیز و ركن است ، گفv هللا اكرب در اول Aاز واجب ـ٩٥٥مسأله   مبطل سهوا

 دیاكرب را پشت رس هم بگو و دو كلمه هللا و حروف اكرب و د حروف هللایبا و ستین
 مثالًا ید یاگر به عر� غلط بگو و ح گفته شودیر� صحن دو كلمه به عید ایز باینو 

  .ستیح نید صحیترجمه آن را به فارىس بگو
ش یزى كه پیرةاالحرام Aاز را به چیاط واجب آن است كه تكبی احت ـ٩٥٦مسأله 

  .اند نچسباندخو  مىریش از تكبیى كه پیا به دعای به اقامه مثالً، اندخو  مىاز آن
 زى كه بعد از آنیواجب آن است كه انسان هللا اكرب را به چاط ی احت ـ٩٥٧مسأله 

  .اندم نچسبی به بسم هللا الرحمن الرحمثالً ،اندخو مى
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 در حاىل عمداًاگر  و د بدن آرام باشدیرة االحرام بای موقع گفv تكب ـ٩٥٨مسأله 
  .د باطل استیرة االحرام را بگویكه بدنش حركت دارد، تكب

 كه خودش اندد طورى بخویدعا را با و ذكر ،سوره ،مدح ،ری تكب ـ٩٥٩مسأله 
د یشنود با  Aىادیا رس و صداى زیا كرى گوش ینى ی سنگبه واسطهاگر  و بشنود

  .د كه اگر مانعى نباشد بشنودیطورى بگو
 هللا اكرب را اندتو  Aىا زبان او مرىض دارد كهی كىس كه الل است  ـ٩٦٠مسأله 
د ی بادی بگواندتو  Aىچیاگر ه و دی بگواندتو  مىكهد به هر طور ید بایدرست بگو

 زبانش را هم اگر و ر با انگشت اشاره كندیبراى تكب و انددر قلب خود بگذر
  . حركت دهداندتو مى

َا محسن قد أتاكی: دیر ششم بگوی مستحب است بعد از تكب ـ٩٦١مسأله  ََ ْ ُ ِ ْ ُ 
ِاملـس َء وقد اَمرتیُ ْ َُ َْ َالمـحسن أْن  َ ِ ْ ُ ِوز عنَتجایْ ََ ِالمـس َ ُ ُء أنت المـحسنیْ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِو اَنا المـس ِ ُ ْ َ ُء یَ
ِّبِحق َمحمد وآل محمد صلِّ َ ُ َ َُّ َ َّ َ محمد وآل محمد ویَعل َِ ُ َ َُّ َ َّ َتجاوز عن قبِ َِ ْ َ ْ ََ َح مایَ ِّتعلم من ِ ِْ ُ َ  یَ

 و كنى، بنده گنه كار به در خانه تو آمده  مىى كه به بندگان احسانیاى خدا« :عنىی
من گناهكار، به حق  و كوكارىیكوكار از گناهكار بگذرد، تو نیكه نای  مر كردهتو ا

ى یهایاز بد و آل محمد بفرست  رحمت خود را بر محمد و:آل محمد و محمد
  ».داe از من رس زده بگذر  مىكه

ن Aاز یرهاى بیتكب و ر اول Aازی مستحب است موقع گفv تكب ـ٩٦٢مسأله 
  .ها باال بربددستها را تا مقابل گوش

ن اندا نه، چنانچه مشغول خویرة االحرام را گفته ی اگر شك كند كه تكب ـ٩٦٣مسأله 
  .دیر را بگوید تكبیه بااندزى نخویاگر چ و  به شك خود اعتنا نكندزى شدهیچ

ا یح گفته یرة االحرام شك كند كه آن را صحی اگر بعد از گفv تكب ـ٩٦٤مسأله 
الزم  ه باشداندزى نخویچه آنكه چ و  شده باشدزىین چاندنه، چه مشغول خو

  .ح استیAازش صح و دیر را بگویست تكبین
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ش یام پین قیهمچن و رة االحرام ركن استیام در موقع گفv تكبی ق ـ٩٦٥مسأله 

ام در موقع یند ركن است، وىل قیگو  مىام متصل به ركوعیاز ركوع كه آن را ق
اگر كىس آن را از روى  و ستیام بعد از ركوع ركن نیق سوره و ن حمد واندخو

  .ح استیفراموىش ترك كند، Aازش صح
ستد تا یبعد از آن مقدارى با و ریش از گفv تكبی واجب است پ ـ٩٦٦مسأله 

  .ر گفته استی تكب،ستادنین كند كه در حال ایقی
ادش ی و ندیسوره بنش و بعد از حمد و  اگر ركوع را فراموش كند ـ٩٦٧مسأله 

حال ه ستد بینكه بایاگر بدون ا و به ركوع رود و ستدید باید كه ركوع نكرده بایایب
اورده، Aاز او باطل ی نجا بهام متصل به ركوع را یدگى به ركوع برگردد، چون قیخم

  .است
د بدن را یستاده است بایا قرائت ایرة االحرام ی موقعى كه براى تكب ـ٩٦٨مسأله 

اگر از روى  و ه نكندیى تكیاط به جایبنا بر احت و رىف خم نشودبه ط و حركت ندهد
  .ناچارى باشد، اشكال ندارد

ا به یستاده از روى فراموىش بدن را حركت دهد ی اگر موقعى كه ا ـ٩٦٩مسأله 
  .ه كند اشكال نداردیى تكیا به جایطرىف خم شود 

اگر  و ن باشدیستادن هر دو پا روى زمیست كه در موقع ای الزم ن ـ٩٧٠مسأله 
نى یست سنگیز الزم نین و گر را باال نگهدارد اشكال نداردیپاى د و نیك پا روى زمی

ن یهمچن و ح استیك پا هم باشد Aاز صحیاگر روى  و بدن روى هر دو پا باشد
  .ستد اشكال نداردیاگر با رس انگشتان پا با و ن باشدیست nام كف پا روى زمیالزم ن

ىل گشاد بگذارد كه یستد، اگر پاها را خی درست بااندتو  مى كىس كه ـ٩٧١مسأله 
  .ام بر آن نكند Aازش باطل استیصدق ق
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زى از اذكار واجب ین چاند موقعى كه انسان در Aاز مشغول خو ـ٩٧٢مسأله 
ا یا عقب رود یخواهد كمى جلو   مىدر موقعى كه و د بدنش آرام باشدیاست با

  .دیزى نگوید چی حركت دهد باا چپیكمى بدن را به طرف راست 
 موقع رس برداشv مثالًد ی اگر در حال حركت بدن ذكر مستحبى بگو ـ٩٧٣مسأله 

ُسمع هللا لمن حمدهاز ركوع  َ ِ ِ َِ َ َُ ُبِحول هللا وقوته اَقوم  ولی و ح استید Aازش صحی بگوَ َُ ُِ ِ َّ ِْ َ
ُواَقعد ُ ْ   .دید در حال برخاسv بگوی را باَ

  .ن حمد، اشكال ندارداندانگشتان در موقع خو و ن دست حركت داد ـ٩٧٤مسأله 
قدرى ه ار بیاخت بی حاتین تسباندا خوی ن حمداند اگر موقع خو ـ٩٧٥مسأله 

اط واجب آن است كه بعد از یحركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود، احت
  .انده دوباره بخواندآرام گرفv بدن، آنچه را در حال حركت خو

اگر از نشسv  و ندید بنشی باستادن عاجز شودین Aاز از ای اگر در ب ـ٩٧٦مسأله 
  .اندزى نخوید چید بخوابد، وىل تا بدنش آرام نگرفته بایهم عاجز شود با

 كىس كه مثالًند ید بنشی نبااندستاده Aاز بخوی ااندتو  مى تا انسان ـ٩٧٧مسأله 
شرت از معمول یپاها را با مجبور است ی كند  مىستادن، بدنش حركتیدر موقع ا

ا بدنش را كج یه دهد یزى تكیا مجبور است به چیام بكند یگشاد بگذارد وىل صدق ق
چ قسم حتى مثل ركوع هم یاگر به ه و اندستاده Aاز بخوید ایا خم شود بایكند 

  .اندنشسته Aاز بخو و ندید راست بنشیستد بای بااندنتو
 انداگر نتو و اندده Aاز بخوید خوابید نبانی بنشاندتو  مى تا انسان ـ٩٧٨مسأله 
 اندتو  Aىچ قسمیاگر به ه و ندی بنشاندتو  مىد هر طور كهیند بایراست بنش

ى كه به طورست به پشت بخوابد، یاگر آن هم ممكن ن و ند، به پهلوى چپیبنش
  .كف پاهاى او رو به قبله باشد

ن حمد و سوره انداز خو، اگر بعد اندخو  مى كىس كه نشسته Aاز ـ٩٧٩مسأله 
ستاده به ركوع یاز حال ا و ستدید بای آورد باجا بهستاده یركوع را ا و ستدی بااندبتو
  . آوردجا بهد ركوع را هم نشسته ی باانداگر نتو و رود
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د یند بای بنشاندن Aاز بتوی، اگر در باندخو  مىده Aازی كىس كه خواب ـ٩٨٠مسأله 
 د مقدارى را كهی باستدی بااندتو  مىز اگرین و اند بخو نشستهاندتو  مىمقدارى را كه

  .اندزى نخوید چی وىل تا بدنش آرام نگرفته بااندستاده بخوی، ااندتو مى
د یستد بای بااندن Aاز بتوی اگر در باندخو  مى كىس كه نشسته Aاز ـ٩٨١مسأله 

  .اندزى نخوید چیا وىل تا بدنش آرام نگرفته باندستاده بخوی ا،اندتو  مىمقدارى را كه
ض یستادن، مری ابه واسطهستد اگر برتسد كه ی بااندتو  مى كىس كه ـ٩٨٢مسأله 

 اگر از نشسv هم برتسد، و اند نشسته Aاز بخواندتو  مىا رضرى به او برسد،یشود 
  اندده Aاز بخوی خواباندتو مى

د ی بااند بخوستاده Aازی ااندتو  مى كه تا آخر وقتاند اگر انسان بد ـ٩٨٣مسأله 
Aاز  اش فهیستد، در آخر وقت مطابق وظیندازد پس اگر نتوانست بایر بیAاز را تأخ

  . آوردجا بهرا 
 را ها دارد، شانه  ستادن، بدن را راست نگهی مستحب است در حال ا ـ٩٨٤مسأله 

، جاى سجده اندها را بهم بچسب ها را روى رانها بگذارد، انگشت ندازد، دستین بییپا
خشوع  و ندازد، با خضوعی مساوى روى دو پا ببه طورنى بدن را ینگاه كند، سنگرا 

ك یش نگذارد، اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا یپ و باشد، پاها را پس
  .انداگر زن است پاها را بهم بچسب و وجب فاصله دهد

3��$4  
بعد  و د اول حمدیه، انسان بایومیدوم Aازهاى واجب  و  در ركعت اول ـ٩٨٥مسأله 

  .قول به عدم وجوب سوره است و اندا بعض آن را بخویك سوره nام یاط یاز آن بنا بر احت
 اندا انسان ناچار شود كه سوره را نخوی اگر وقت Aاز تنگ باشد  ـ٩٨٦مسأله 

 گرى به او صدمه بزندیز دیا چیا درنده ی، دزد اند برتسد كه اگر سوره را بخومثالً
  .اند را بخود سورهینبا
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اگر  و  Aازش باطل استاندش از حمد بخوی سوره را پعمداً اگر  ـ٩٨٧مسأله 
 د سوره را رها كندید بایایادش بین آن یدر ب و اندش از حمد بخویاشتباها سوره را پ

  .ادى استیآن سوره ز و اندحمد بخوو 
دن به یاز رسبعد  و z از آنها را فراموش كندیا یسوره  و  اگر حمد ـ٩٨٨مسأله 

  .ح استیركوع بفهمد، Aازش صح
ه اندش از آنكه براى ركوع خم شود بفهمد كه حمد را نخوی اگر پ ـ٩٨٩مسأله 

اگر بفهمد  و اند سوره را بخواطاًیه، احتانداگر بفهمد سوره را نخو و اندد بخویبا
 و اندخو سوره را باطاًیبعد از آن دوباره احت و د اول حمدیه بااندحمد تنها را نخو

ا حمد تنها را یسوره  و ش از آنكه به ركوع برسد، بفهمد حمدیپ و ز اگر خم شودین
  .دین دستور عمل Aایبه هم و ستدید بایه بااندنخو

را كه سجده واجب دارد ای  ن سورهاند مشغول خواشتباها اگر  ـ٩٩٠مسأله 
رها كند و سوره د آن سوره را یه سجده بفهمد بایدن به آیش از رسی چنانچه پ،بشود

 سوره را اندتو  مىه سجده بفهمد،ین آانداگر بعد از خو و اندست بخویگر الزم نید
  .دیدر حال Aاز اشاره به سجده Aا و انده را نخوی بقاندتو  مىیا nام كند

د در حال یبا و ح استیه سجده را بشنود، Aازش صحی اگر در Aاز آ ـ٩٩١مسأله 
  .دیAاز اشاره به سجده بن5

به ست، اگر چه آن Aاز ین سوره الزم ناند در Aاز مستحبى خو ـ٩٩٢مسأله 
 نذر كردن واجب شده باشد، وىل در بعىض از Aازهاى مستحبى مثل Aاز واسطه

وحشت كه سوره مخصوىص دارد، اگر بخواهد به دستور آن Aاز رفتار كرده باشد 
  .اندد ه5ن سوره را بخویبا

در Aاز ظهر روز جمعه مستحب است در ركعت  و  جمعه در Aاز ـ٩٩٣مسأله 
 و اندن بخویدر ركعت دوم بعد از حمد، سوره منافق و اول بعد از حمد سوره جمعه

سوره  و  آن را رها كنداندتو  Aىاط واجبینها شود، بنا بر احتیz از ایاگر مشغول 
  .اندگر بخوید
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ُقْل هو هللان سوره اند اگر بعد از حمد مشغول خو ـ٩٩٤مسأله  َ ُ ٌ أحد ُ َ ُقْل ا سوره یَ
ُها الَكافروَن َیا أی ِ ْ ، وىل در Aاز اندگر بخویسوره د و  آن را رها كنداندتو  Aىشود،َ

ن، یمنافق و Aاز ظهر روز جمعه اگر از روى فراموىش به جاى سوره جمعه و جمعه
سوره  و رها كند آن را اندتو یده، می، تا به نصف نرساندن دو سوره را بخویz از ای

  .اندن را بخویمنافق و جمعه
ُقْل هو هللا سوره عمداًا Aاز ظهر روز جمعه ی اگر در Aاز جمعه  ـ٩٩٥مسأله  َ ُ ُ 

ٌأحد َ ُها الكَافروَن َیا أیُقْل ا سوره ی َ ِ ْ ز است یده باشد، جای، اگر چه به دو سوم رساندبخوَ
  .ناندن خویمنافق سوره جمعه و رها كردن و
ُقْل هو هللار سوره ی اگر در Aاز، غ ـ٩٩٦مسأله  َ ُ ٌ أحدُ َ ُها الكَافروَنَیا أیُقْل  و َ ِ ْ ، سوره َ

  .اندگر بخویسوره د و  رها كنداندتو  مىدهی، تا به دو سوم نرساندگرى بخوید
به  مثالً اگر مقدارى از سوره را فراموش كند، از روى ناچارى،  ـ٩٩٧مسأله 

  آن سوره را رها كنداندتو  مىد،ید آن را nام Aاگر نشویا جهت دی تنگى وقت واسطه
را ای  ا سورهی، اگر چه نصف گذشته باشد اندگرى بخویا سوره دی و به ركوع رودو 
ُقْل هو هللاه اندخو  مىكه َ ُ ٌ أحدُ َ ُها الكَافروَن َیا أیُقْل ا ی َ ِ ْ   .باشدبود، َ

عشا را بلند و  مغرب و سوره Aاز صبح و  بر مرد واجب است حمد ـ٩٩٨مسأله 
  .عرص را آهسته بخوانند و سوره Aاز ظهر و زن واجب است حمد بر مرد و و اندبخو

عشا مواظب باشد كه nام كل5ت  و مغرب ،د در Aاز صبحی مرد با ـ٩٩٩مسأله 
  .اندسوره حتى حرف آخر آنها را بلند بخو و حمد

ا یعشا را بلند  و مغرب و سوره Aاز صبح و  حمداندتو  مى زن ـ١٠٠٠مسأله 
  .اندآهسته بخو
ا ی اند آهسته بخوعمداً، اندد Aاز را بلند بخویى كه بای اگر در جا ـ١٠٠١مسأله 

، Aازش باطل است، وىل اگر از اند بلند بخوعمداً، اندد آهسته بخویى كه بایدر جا
 و ن حمداندن خویاگر در ب و ح استیا ندانسv مسأله باشد صحیروى فراموىش 

  .انده دوباره بخواندست مقدارى را كه خویم بفهمد اشتباه كرده، الزم نسوره ه
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ش را یشرت از معمول صدایسوره ب و ن حمداند اگر كىس در خو ـ١٠٠٢مسأله 
  .، Aازش باطل استانداد بخویبلند كند، مثل آنكه آنها را با فر

چ ی به هكىس كه و اندرد كه غلط نخویاد بگید Aاز را ی انسان با ـ١٠٠٣مسأله 
بهرت آن  و اند بخواندتو  مىد هر طور كهی باردیاد بگیح آن را ی صحاندتو  Aىقسم

  . آوردجا بهاست كه Aاز را به ج5عت 
  واندد  Aىگر Aاز را بخو�یزهاى دیچ و سوره و  كىس كه حمد ـ١٠٠٤مسأله 

ت تنگ ر وقاگ و ردیاد بگید ی باچنانچه وقت Aاز وسعت دارد و ردیاد بگی اندتو مى
  .اندد Aازش را به ج5عت بخوی بااست در صور} كه ممكن باشد

ن براى یهمچن و ز استیاد دادن واجبات Aاز جای مزد گرفv براى  ـ١٠٠٥مسأله 
  .مستحبات آن اشكال ندارد

ا ید ی آن را نگوعمداًا ی اندا سوره را ندیz از كل5ت حمد ی اگر  ـ١٠٠٦مسأله 
د بدون یى كه بایا جاید یبگو) ظ (،)ض(ى جا به مثالًد یگر بگوی د حرفى حرىفجا به
  .د Aاز او باطل استید را نگویا تشدیزبر بدهد   وریه شود، زاندزبر خو و ریز

 و انددر Aاز ه5نطور بخو و اندح بدیرا صحای   اگر انسان كلمه ـ١٠٠٧مسأله 
ا اگر وقت گذشته یو  اندست دوباره Aاز را بخویه الزم ناندبعد بفهمد غلط خو

  .دیقضاء Aا
) س(به ای  هم كلمثالً اندا ندی و اندرا ندای   كلمهفتحه و کرسه اگر  ـ١٠٠٨مسأله 

، مثل آنكه در اندشرت بخویا بیچنانچه دو جور  و ردیاد بگید یبا) ص (ا بهیاست 
َاهدنا الرصاط المستقيم« ِِّ َِ ْ ُ ْ َ َ َ ، اند با صاد بخوك مرتبهی و نیك مرتبه با سیم را ی مستق»ْ

  .ر از اذكار باشدیAازش باطل است مگر آنكه آن كلمه بر هر دو تقد
 ضمهحرف قبل از واو در آن كلمه  و باشد) واو(ای   اگر در كلمه ـ١٠٠٩مسأله 

باشد مثل كلمه سوء، واجب ) ء(حرف بعد از واو در آن كلمه همزه  داشته باشد و
 باشد) الف(ای  ن اگر در كلمهیهمچن و كشدعنى آن را بیست آن واو را مد بدهد ین

حرف بعد از الف در آن كلمه  و  داشته باشدکرسهحرف قبل از الف در آن كلمه و 
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 و باشد) ى(ای  ز اگر در كلمهین و ست الف آن را بكشدیهمزه باشد مثل جاء الزم ن
در آن كلمه ) ى(حرف بعد از  و  داشته باشدکرسهدر آن كلمه ) ى(ش از یحرف پ

ن ی، وىل اگر بعد از ااندرا با مد بخو) ى(ست یالزم ن) جئ(همزه داشته باشد مثل 
 و فتحه و کرسهعنى یحرىف باشد كه ساكن است ) ء(ى همزه جا بهواو و الف و ى 

، اندن سه حرف را با مد بخوید ایگر شده باشد بایادغام در حرف د و  نداردضمه
الم ساكن ادغام در الم  و ف الم ساكن استن كه بعد از الف، حری در وال الضالمثالً

  .اندد الف آن را با مد بخویگر شده باید
معنى  و وصل به سكون اشكال ندارد و  در Aاز، وقف به حركتـ ١٠١٠مسأله 

ن آن یب و دیرا بگوای   آخر كلمهضمها ی فتحها ی کرسهوقف به حركت آن است كه 
ِالرحمن الرحيم :دی بگومثالًكلمه بعدش فاصله دهد،  و كلمه ِ َّ َِّ َٰ  کرسهم را یم الرحیم و ْ
ِمالك يوم الديند یبگو و بعد قدرى فاصله دهد و بدهد ِّ ِ ْ َ َِ صل به سكون آن معنى وو  ِ

 اندآن كلمه به كلمه بعد بچسب و دیرا نگوای   كلمهضمها ی فتحها ی کرسهاست كه 
ِالرحمن الرحيمد یمثل آنكه بگو ِ َّ َِّ َٰ ِمالك يوم الدين فوراً و  ندهدکرسهم را یم الرحیمو  ْ ِّ ِ ْ َ َِ ِ 

  .دیرا بگو
ك یا ی اندك حمد بخوی فقط اندتو  مىچهارم Aاز و  در ركعت سوم ـ١٠١١مسأله 
ِسبحاَن هللا: دیك مرتبه بگویعنى ید یحات اربعه بگویمرتبه تسب ْ َ و الحمد � وُ َِ ِ ُ ْ َ َال إله ْ

ُو هللا أکْرب ُإالّ هللا َ ُ  و دیحات بگویگر تسبیدر ركعت د و ك ركعت حمدی در اندتو  مى وَ
ك حمد ین اند خو،براى امام  واندحات بخویبهرت است مأموم در هر دو ركعت تسب

  .ندیبراى منفرد هر دو مساو و بهرت است
  .دیك مرتبه بگویحات اربعه را ید تسبی در تنگى وقت با ـ١٠١٢مسأله 
چهارم Aاز، حمد  و زن واجب است كه در ركعت سوم و  بر مردـ ١٠١٣مسأله 

  .حات را آهسته بخوانندیا تسبی
 بسم اندتو مىنه تنها  اندچهارم حمد بخو و  اگر در ركعت سوم ـ١٠١٤مسأله 

  .د بلكه مستحب استیهللا آن را بلند بگو
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د در ی بادانا درست بخوی ردیاد بگیحات را ی تسباندتو  Aى كىس كه ـ١٠١٥مسأله 
  .اندچهارم حمد بخو و ركعت سوم
نكه دو ركعت آخر است یال ایخه  اگر در دو ركعت اول Aاز ب ـ١٠١٦مسأله 

ًیاحت و د حمدیش از ركوع بفهمد باید، چنانچه پیحات بگویتسب  و اند سوره بخواطا
  .ح استیا بعد از ركوع بفهمد، Aازش صحیاگر در ركوع 

نكه در دو ركعت اول است یال ایخه ت آخر Aاز ب اگر در دو ركع ـ١٠١٧مسأله 
كرده در دو ركعت آخر است   مىنكه گ5نیا در دو ركعت اول Aاز با ای اندحمد بخو
  .ح استیش از ركوع بفهمد چه بعد از آن Aازش صحی، چه پاندحمد بخو

حات ی تسباندخواست حمد بخو  مىا چهارمی اگر در ركعت سوم  ـ١٠١٨مسأله 
 حمد به زبانش آمد به نحوى كه اندحات بخویخواست تسب  مىایآمد به زبانش 

 اندحات را بخویا تسبیدوباره حمد  و د آن را رها كندیه باشد بااندبدون قصد خو
 و  ه5ن را nام كنداندتو  مىزى بوده كه به زبانش آمده،ین چاندوىل اگر عادتش خو

  .ح استیAازش صح
  اربعهحاتیچهارم تسب و  در ركعت سوم كىس كه عادت دارد، ـ١٠١٩مسأله 

دوباره حمد  و د آن را رها كندین حمد شود بااند، اگر بدون قصد مشغول خواندبخو
  .اندحات را بخویا تسبی

حات استغفار یچهارم مستحب است بعد از تسب  در ركعت سوم و ـ١٠٢٠مسأله 
َاَستغفر هللا: دی بگومثالًكند،  ُ ِ ْ َ َ ربی و اَتوب الْ ِ ُ ُ َ ِّ كىس كه  و ِر ىلِ اغفَُّملهّلاَ: دیا بگوی ِیهَ

، ا نهیه اندحات را خویا تسبیمشغول گفv استغفار است، اگر شك كند كه حمد 
اگر به  د وید به شك خود اعتنا نن5ید بایگو  مىتیچنانچه استغفار به قصد جزئ

ش از ی پز اگر Aازگزارین و اندحات را بخویا تسبید حمد ید بایگو  مىقصد ذكر مطلق
ا یست، شك كند كه حمد یخم شدن براى ركوع در حاىل كه مشغول گفv استغفار ن

  .اند را بخو اربعهحاتیا تسبید حمد ی باا نهیه اندرا خواربعه حات یتسب
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 حاتیا تسبیا چهارم شك كند كه حمد ی اگر در ركوع ركعت سوم  ـ١٠٢١مسأله 
  .نكندد به شك خود اعتنا ی باا نهیه اند را خواربعه

ا نه، چه به یرا درست گفته ای  ا كلمهیه ی هر گاه شك كند كه آ ـ١٠٢٢مسأله 
ز ركن باشد یا مشغول شده، چه آن چیزى كه بعد از آن است مشغول نشده باشد یچ

چه ركن  و نه ایمثل آنكه در ركوع شك كند كه فالن كلمه از سوره درست گفته 
ُ الصمدُهللا موقع گفv مثالًنباشد،  َ ُقْل هو هللاشك كند كه  َّ َ ُ ٌ أحدُ َ ا نه، به یرا درست گفته  َ

 به طورا كلمه را یه ی آن آاطاًیر اگر احتیاخ و در صورت اول و شك خود اعتنا نكند
د اما ی چند بار بگواندتو  مىاگر چند مرتبه هم شك كند، و د اشكال نداردیح بگویصح

  .انداط Aازش را دوباره بخوید، بنا بر احتیباز هم بگو و اگر به وسواس برسد
ُاعوذ د ین حمد بگواندش از خوی مستحب است در ركعت اول، پ ـ١٠٢٣مسأله  ُ

يطان الرجيم َّبا� من الشَّ ِْ َ َ ِ ِ عرص، بسم هللا را بلند  و دوم Aاز ظهر و در ركعت اول و ّ
عنى آن را به یه وقف كند، یدر آخر هر آ و اندسوره را شمرده بخو و حمد و دیبگو

 و ه توجه داشته باشدیسوره به معناى آ و ن حمدانددر حال خو و انده بعد نچسبیآ
، اندخو  مىاگر فرادى و ، بعد از nام شدن حمد اماماندخو  مىاگر Aاز را به ج5عت

ِالحمد �: دیبعد از آنكه حمد خودش nام شد، بگو ِ ُ ْ َ ْàرب العالم َ َِ َ ْ ِّ ن اند، بعد از خوَ
َقْل هوسوره  ُ ٌ أحدُ هللاُ َ ُ  هللاَِكذالا سه مرتبه كَیا سه مرتبه كذالك هللا ر� یا دو ی كی، َ

ا ید، یش از ركوع را بگویر پین سوره كمى صرب كند، بعد تكباندد بعد از خوینا بگوَّبَر
  .اندقنوت را بخو

َِّن مستحب است در nام Aازها در ركعت اول سوره اـ ١٠٢٤مسأله  در   ولناهَنزا ا
ٌقْل هو هللا أحدركعت دوم، سوره  َُ َ ُ َّ َ   .اندرا بخو ُ

 سوره قل هو ،ك شبانه روزی مكروه است انسان در nام Aازهاى  ـ١٠٢٥مسأله 
  .اندهللا احد را نخو

ٌقْل هو هللا أحدن سوره اند خو ـ١٠٢٦مسأله  َُ َ ُ َّ َ   .ك نفس مكروه استیبه  ُ
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ه مكروه است در ركعت دوم اندرا كه در ركعت اول خوای   سوره ـ١٠٢٧مسأله 
ٌقْل هو هللا أحد، وىل اگر سوره اندبخو َُ َ ُ َّ َ   .ستی مكروه ناندرا در هر دو ركعت بخو ُ

^�L�  
 اندخم شود كه بتوای  ازهاندد به ی در هر ركعت بعد از قرائت با ـ١٠٢٨مسأله 

  .ندیگو  مىن عمل را ركوعیا و به زانو بگذارددست را 
 را به زانو نگذارد ها ازه ركوع خم شود، وىل دستاند اگر به  ـ١٠٢٩مسأله 

  .اشكال ندارد
ا ی به چپ مثالً آورد، جا بهر معمول ی غبه طورهرگاه ركوع را  ـ ١٠٣٠مسأله 

  .ستیح نیى او به زانو برسد، صحها راست خم شود، اگر چه دست
 مثالًگر ید به قصد ركوع باشد، پس اگر به قصد كار دی خم شدن با ـ١٠٣١ه مسأل

 ستد وید بای آن را ركوع حساب كند، بلكه بااندتو  Aىبراى كشv جانور خم شود،
 Aاز باطل اد نشده وین عمل، ركن زی ابه واسطه دوباره براى ركوع خم شود و

  .شود Aى
گران فرق دارد، یزانوى د  با دست وا زانوى اوی كىس كه دست  ـ١٠٣٢مسأله 

ا زانوى او یرسد   مىىل بلند است كه اگر كمى خم شود به زانوی دستش خمثالً
د به یىل خم شود تا دستش به زانو برسد باید خیگر است كه بایتر از مردم د نییپا

  .ازه معمول خم شوداند
 كه صورتش قدرى خم شوده د بی باكند  مى كىس كه نشسته ركوع ـ١٠٣٣مسأله 

  .ك جاى سجده برسدیقدرى خم شود كه صورت، نزده بهرت است ب مقابل زانوها برسد و
ْسبحاَنمرتبه ك یا ی هللا بحاَنُ بهرت است در ركوع سه مرتبه س ـ١٠٣٤مسأله  ِّربی  ُ َ

ِالعظیم و بِحمده ِ ِْ َ َ ِ َ  � كه به ُمدَلح مانند اَگریظاهر آن است كه گفv ذكر د و دی بگوْ
ك یدر حال ناچارى گفv  كند وىل در تنگى وقت و  مىتیقدار باشد كفان میا

  .سبحان هللا كاىف است
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 و مستحب ح گفته شودیبه عر� صح و د دنبال همی ذكر ركوع با ـ١٠٣٥مسأله 
  .ندیشرت بگویا هفت مرتبه بلكه بیا پنج یاست آن را سه 

در ذكر  و م باشدد به مقدار ذكر واجب، بدن آرای در ركوع با ـ١٠٣٦مسأله 
  .ستیمستحب آرام بودن بدن الزم ن

ار بقدرى یاخت بی د،یگو  مى اگر موقعى كه ذكر واجب ركوع را ـ١٠٣٧مسأله 
ست بعد از آرام گرفv بدن، یحركت كند كه از حال آرام بودن خارج شود، الزم ن

د كه از اگر كمى حركت كن و  دوباره آن را بگویدد وىل بهرت استیدوباره ذكر را بگو
  .چ اشكال نداردیا انگشتان را حركت دهد هیحال آرام بودن بدن خارج نشود 

 عمداًرد یبدن آرام گ و ش از آنكه به مقدار ركوع خم شودی اگر پ ـ١٠٣٨مسأله 
  .د، Aازش باطل استیذكر ركوع را بگو

 رس از ركوع بردارد Aازش عمداًش از nام شدن ذكر واجب، ی اگر پ ـ١٠٣٩مسأله 
ً اگر و باطل است ش از آنكه از حال ركوع خارج شود ی رس بردارد، چنانچه پسهوا

 دی دوباره ذكر را بگو،د در حال آرامى بدنید كه ذكر ركوع را nام نكرده بایایادش بی
  .ح استید Aاز او صحیایادش بیاگر بعد از آنكه از حال ركوع خارج شد، و 

اط واجب آن است ی، احتاند در ركوع ²مقدار ذكره  باند اگر نتو ـ١٠٤٠مسأله 
 و دن به ركوع رشوع كندیا آنكه قبل از رسید یه آن را در حال برخاسv بگویكه بق

  .دیدر ركوع nام Aا
رد، Aاز ی آرام نگ بدنمانند آن در ركوع  مرض وبه واسطه اگر  ـ١٠٤١مسأله 

  .دیواجب را بگوش از آنكه از حال ركوع خارج شود، ذكر ید پیح است وىل بایصح
 ه دهدیزى تكید به چیازه ركوع خم شود، بااند به اند هر گاه نتو ـ١٠٤٢مسأله 

د ی معمول ركوع كند بابه طور انده داده، نتویاگر موقعى هم كه تك و ركوع كندو 
 ازهاندست به هر یالزم ن ستاده با رس اشاره كند ویا اید یا ركوع نشسته بن5ی

 و ندید موقع ركوع بنشی با خم شوداندچ نتوین اگر هیهمچن و  خم شوداندتو مى
  .د به ركوعیستاده با رس اشاره Aایا اینشسته ركوع كند 
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ا یستاده ی، اگر در حال ااندستاده Aاز بخوی ااندتو  مى كىس كه ـ١٠٤٣مسأله 
 و براى ركوع با رس اشاره كند و اندستاده Aاز بخوید ای ركوع كند بااندنشسته نتو

 و دیذكر آن را بگو و  را هم بگذاردها ت ركوع چشمید به نی اشاره كند بااندتواگر ن
د در ین هم عاجز است بایاگر از ا و  را باز كندها ت برخاسv از ركوع، چشمیبه ن

  .دیذكر آن را بگو و ت ركوع كندیقلب، ن
 براى ركوع فقط و ا نشسته ركوع كندیستاده ی ااندتو  Aى كىس كه ـ١٠٤٤مسأله 

ستاده است با رس یا در حاىل كه ای در حاىل كه نشسته است كمى خم شود اندتو مى
  .دیبراى ركوع با رس اشاره Aا و اندستاده Aاز بخوید ایاشاره كند با
دو  و آرام گرفv بدن، رس بردارد و دن به حد ركوعی اگر بعد از رس ـ١٠٤٥مسأله 
ن اگر بعد از آنكه به یهمچن و ازه ركوع خم شود Aازش باطل استاندمرتبه به 

ازه ركوع اندقدرى خم شود كه از ه بدنش آرام گرفت، ب و ازه ركوع خم شداند
  .دوباره به ركوع برگردد Aازش باطل است و بگذرد

اط یبنابر احت و ستدید راست بای بعد از nام شدن ذكر ركوع با ـ١٠٤٦مسأله 
ش از یا پیستادن یش از ای پعمداًر اگ و بعد از آنكه بدن آرام گرفت به سجده رود

  .آرام گرفv بدن به سجده رود Aازش باطل است
ادش یش از آنكه به سجده برسد، یپ و  اگر ركوع را فراموش كند ـ١٠٤٧مسأله 

دگى به ركوع برگردد یچنانچه به حالت خم و ستد بعد به ركوع رودید باید بایایب
  .Aازش باطل است

د كه ركوع نكرده یایادش بید، ین رسیشاe به زمیز آنكه پ اگر بعد ا ـ١٠٤٨مسأله 
اورد بعد دو سجده كند، Aازش یركوع را ب و د برگرددیچنانچه در سجده اوىل باشد با

  .اگر در سجده دوم باشد Aازش باطل است و ح استیصح
ش از رفv به ركوع در حاىل كه راست یاط واجب پی بنابر احت ـ١٠٤٩مسأله 

پشت را  و مستحب است در ركوع زانوها را به عقب دهد و دیر بگویستاده تكبیا
ن دو قدم را نگاه كند یب و مساوى پشت نگهدارد و گردن را بكشد و صاف نگهدارد
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 بعد از آنكه از ركوع برخاست و  و) صلوات بفرستد آنا بعد ازیش از ذكر یپ و(
َسمع هللا لمن د یبگوا منفرد است ی اگر امام ،ستاد، در حال آرامى بدنیراست ا َِ ُِ َ

ُحمده َ ِ ِالحمد �«ا ی »مدَ الحََكنا لَّبَر«د یاگر مأموم است بگو و َ ِ ُ ْ َ ْàرب العالم َ َِ َ ْ ِّ َ.«  
 و ند دست را از زانو باالتر بگذارها  مستحب است در ركوع زن ـ١٠٥٠مسأله 

  .زانوها را به عقب ندهند

W��2  
مستحب، بعد از  و د در هر ركعت از Aازهاى واجبی Aازگزار با ـ١٠٥١مسأله 

رس  و رس دو زانو ،كف دو دست ،شاeیسجده آن است كه پ و ركوع دو سجده كند
  .ن بگذاردیدو انگشت بزرگ پاها را بر زم

 كىس در Aاز واجب ك ركن است كه اگری دو سجده روى هم  ـ١٠٥٢مسأله 
د، یگر به آنها اضافه Aایا دو سجده دی كندا از روى فراموىش هر دو را ترك ی عمداً

  .Aازش باطل است
 اگر و شود  مىاد كند، Aاز باطلیا زیك سجده كم ی عمداً اگر  ـ١٠٥٣مسأله 

ً   .گفته خواهد شد بعدا ك سجده كم كند حكم آنی سهوا
ً ای عمداً شاe رای اگر پ ـ١٠٥٤مسأله  ن نگذارد، سجده نكرده است ی به زمسهوا

ً ن بگذارد ویشاe را به زمین برسد، وىل اگر پیگر به زمیاگر چه جاهاى د  سهوا
ً ای اندن نرسیگر را به زمیجاهاى د   .ح استید سجده صحی ذكر نگوسهوا

ك مرتبه یا ی هللا بحاَنُ واجب است كه در سجده سه مرتبه س ـ١٠٥٥مسأله 
 هللا بحاَنُ � به مقدار سه سُمدَگر مانند الحیا ذكر دیه ِمدَحبِ َعىل و االََِّ�َ ربحاَنُس

مستحب است   وح گفته شودیبه عر� صح و ن كل5ت دنبال همید ایبا و دیبگو
  .دیا هفت مرتبه بگویا پنج ی ،ه را سهِمدَحبِ َعىل و االََِّ�َ ربحاَنُس

موقع گفv  ر ذكر واجب، بدن آرام باشد ود به مقدای در سجود با ـ١٠٥٦مسأله 
  .ستی آرام بودن بدن الزم ن،ذكر مستحب



 183  &4�� � 

ًرد یبدن آرام بگ و ن برسدیشاe به زمیش از آنكه پی اگر پ ـ١٠٥٧مسأله   ذكر عمدا
  . رس از سجده بردارد، Aاز باطل استعمداً ،ش از nام شدن ذكریا پید یسجده را بگو

 ذكر سهواً رد،یبدن آرام گ و ن برسدیشاe به زمیه پش از آنكی اگر پ ـ١٠٥٨مسأله 
د یش از آنكه رس از سجده بردارد، بفهمد اشتباه كرده است بایپ و دیسجده را بگو

  .دیدوباره در حال آرام بودن، ذكر را بگو
ش از آرام ی اگر بعد از آنكه رس از سجده برداشت، بفهمد كه پ ـ١٠٥٩مسأله 
ش از آنكه ذكر سجده nام شود رس برداشته، Aازش ی پای  ذكر را گفته،گرفv بدن

  .ح استیصح
 عمداzً از هفت عضو را ید، یگو  مى اگر موقعى كه ذكر سجده را ـ١٠٦٠مسأله 

ر یست، اگر غیشود وىل موقعى كه مشغول گفv ذكر ن  مىن بردارد، Aاز باطلیاز زم
  . اشكال ندارددوباره بگذارد و ن برداردیگر را از زمیشاe جاهاى دیپ

ً ش از nام شدن ذكر سجدهی اگر پ ـ١٠٦١مسأله   ن بر داردیشاe را از زمی پسهوا
ك سجده حساب كند وىل اگر جاهاى ید آن را یبا و ن بگذاردی دوباره به زماندتو Aى

ً گر راید   .دیذكر را بگو و ن بگذاردید دو مرتبه به زمین بردارد بای از زمسهوا
 و ردیند تا بدن آرام گید بنشیز nام شدن ذكر سجده اول با بعد ا ـ١٠٦٢مسأله 

  .دوباره به سجده رود
رس انگشتان پاى او  و د از جاى زانوهایشاA eازگزار بای جاى پ ـ١٠٦٣مسأله 

شاe او از جاى یز واجب است كه جاى پین و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد
  .نگشت بسته نباشدتر از چهار ا ش پستیرس زانوها و انگشتان

ست، اگر جاى یبى آن درست معلوم نیب كه رساشین رساشی در زم ـ١٠٦٤مسأله 
ش از چهار یرس زانوهاى او مخترصى ب و ى پاها شاA eازگزار از جاى انگشتیپ

  .ستیتر باشد خاىل از اشكال ن ا پستیانگشت بسته بلندتر 
رس  و ى پاها جاى انگشتزى بگذارد كه از یشاe را به چی اگر پ ـ١٠٦٥مسأله 

زى یز است رس را بردارد و به چیزانوهاى او بلندتر از چهار انگشت بسته است، جا
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وىل بهرت آن است كه  ا كمرت است بگذاردیازه چهار انگشت بسته اندكه بلندى آن به 
ا یازه چهار انگشت بسته اندزى كه بلندى آن به یشاe را از روى آن به روى چیپ

  .شدكمرت است بك
زى نباشد پس یكند، چ  مىآنچه بر آن سجده و شاeین پید بی با ـ١٠٦٦مسأله 

شاe به خود مهر نرسد، سجده باطل است وىل اگر یقدرى چرك باشد كه په اگر مهر ب
  .ر كرده باشد اشكال نداردیی رنگ مهر تغمثالً

رى ن بگذارد وىل در حال ناچاید كف دست را بر زمی در سجده با ـ١٠٦٧مسأله 
اط مچ دست را یاگر پشت دست ممكن نباشد بنابر احت و پشت دست مانعى ندارد

 ن بگذاردی بر زماندتو  مىد تا آرنج هر جا را كهی بااندچنانچه آن را هم نتو و بگذارد
  .ست، گذاشv بازو كاىف استیاگر آن هم ممكن نو 

ا پشت آن یا ا روى او رید رس انگشت بزرگ پاها را ی در سجده با ـ١٠٦٨مسأله 
گر پا را یى دها اگر انگشت و بهرت است رس انگشت را بگذارد و ن بگذاردیرا به زم

 ن نرسد Aاز باطل استی بلند بودن ناخن، شست به زمبه واسطها ین بگذارد یبه زم
ه اندنطور خوی Aازهاى خود را ا،ری ندانسv مسأله از روى تقصبه واسطهكىس كه و 
  .اندد دوباره بخویبا

ن یه آن را به زمید بقیده بایش بری كىس كه مقدارى از شست پا ـ١٠٦٩مسأله 
ه انگشتان را ید بقیىل كوتاه هست بایه خاندا اگر میه اندزى از آن Aیاگر چ و بگذارد
  .ن بگذاردیه به زماندد هر مقدارى از پا باقى می باچ انگشت نداردیاگر ه و بگذارد

ن یشكم را به زم و نهی سمثالًمول سجده كند، ر معی غبه طور اگر  ـ١٠٧٠مسأله 
د ین برسد بایا پاها را دراز كند، اگر چه هفت عضوى كه گفته شد به زمی اندبچسب

  .اندAاز را دوباره بخو
د پاك باشد وىل اگر یكند با  مىگرى كه بر آن سجدهیز دیا چی مهر  ـ١٠٧١مسأله 

شاe را به طرف یپ و ر نجس باشدك طرف مهیا ی مهر را روى فرش نجس بگذارد مثالً
  .پاك آن بگذارد، اشكال ندارد
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د با یمانند آن باشد، چنانچه ممكن است با و شاe دملی اگر در پ ـ١٠٧٢مسأله 
دمل را در  و ن را گود كندید زمیست بایاگر ممكن ن و شاe سجده كندیجاى ساq پ

  .ن بگذاردی بر زمجاى ساq را به مقدارى كه براى سجده كاىف باشد و گودال
د به چانه سجده یشاe را گرفته باشد بایا زخم nام پی اگر دمل  ـ١٠٧٣مسأله 

شاe با چانه ولو در دو یz از دو طرف پین گذاشv ی جمع كند بانداگر بتو و كند
اط یاحت و دید با اشاره سجده Aایست بایاگر به چانه هم ممكن ن و Aاز باشد

اگر به  و  جاى از صورت كه ممكن است سجده كندمستحب آن است كه به هر
  .دیست با جلوى رس سجده Aایچ جاى از صورت ممكن نیه

  .دید براى سجده اشاره Aای بااندن برسیشاe را به زمی پاندتو  Aى كىس كه ـ١٠٧٤مسأله 
 د براى سجده با رس اشاره كندی خم شود بااندتو  Aىچی كىس كه ه ـ١٠٧٥مسأله 

 اشاره اندتو  Aىها هم ا چشمیاگر با رس  و دی اشاره Aاها د با چشمی باانداگر نتوو 
اشاره  مانند آن براى سجده با دست و ت سجده كند ویكند بهرت است در قلب ن

  .دیAا
د ی بااندتو  Aىاگر و ندیند بهرت است بنشی بنشاندتو  مى كىس كه ـ١٠٧٦مسأله 

 اگر و  براى سجده با رس اشاره كنداندتو  مىچنانچه و ت سجده كندیستاده نیا
ت ی بهرت است در قلب ناندتو  Aىن را همیاگر ا و دی اشاره Aاها  با چشماندتو Aى

  .سجده كند
ار از جاى سجده بلند شود، چنانچه ممكن یاخت بی شاeی اگر پ ـ١٠٧٧مسأله 

ود، چه ش  مىك سجده حسابین یا و د نگذارد دوباره به جاى سجده برسدیباشد با
ار دوباره به جاى یاخت بی  ودارد  رس را نگهانداگر نتو و ا نهیذكر سجده را گفته باشد 

مبطل  و ادى استیسجده دوم ز و شود  مىهم دو سجده حساب یسجده برسد، رو
  .دید ذكر بگویاگر چه ذكر نگفته باشد نبا و ستین

مانند آن سجده  و ش بر فراندتو  مىه كندید تقیى كه انسان بای جا ـ١٠٧٨مسأله 
زى كه یا چیر ی بر حصاندگر برود، وىل اگر بتویى دجا بهست براى Aاز یالزم ن و دیAا
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 و د بر فرشیفتد نبایباشد، طورى سجده كند كه به زحمت ن  مىحیسجده بر آن صح
  .دیمانند آن سجده Aا

رد، یگ  Aىگرى كه بدن روى آن آرامیز دیا چی اگر روى تشك پر  ـ١٠٧٩مسأله 
  .سجده كند باطل است

، چنانچه آلوده اندل Aاز بخوِن گی اگر انسان ناچار شود كه در زم ـ١٠٨٠مسأله 
 جا به معمول به طورتشهد را  و د سجدهیلباس براى او مشقت ندارد با و شدن بدن

تشهد را   براى سجده با رس اشاره كند وستادهیاگر مشقت دارد، در حاىل كه ا و آورد
 آورد، Aازش محل جا به معمول به طورتشهد را  اگر سجده و  واندخوستاده بیا

  .اشكال است
ركعت سومى كه تشهد ندارد، مثل ركعت سوم   در ركعت اول و ـ١٠٨١مسأله 

  وندیحركت بنش بی  بعد از سجده دوم قدرى بهرت استعشاء و عرص و Aاز ظهر
  .نامند  مىحتن عمل را جلسه اسرتای ا.ستی الزم نالبتهزد یبعد برخ
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د، مانند یروین میر خورا¤ كه از زمیزهاى غیچ و نید بر زمی با ـ١٠٨٢مسأله 

معدe كه  و پوشا¤ ،زهاى خورا¤یسجده بر چ و درخت سجده كرد و برگ ،چوب
  .ستیح نین به آن صدق نكند صحیزم

  .گ مو سجده نكننداط واجب آن است كه بر بری احت ـ١٠٨٣مسأله 
وان است یخوراك ح و دیرو  مىنیى كه از زمیزهای سجده بر چ ـ١٠٨٤مسأله 
  .ح استیكاه صح و مثل علف
ح است وىل سجده بر یستند، صحیى كه خورا¤ نیها لُ سجده بر گ ـ١٠٨٥مسأله 

  .ستیح نیگل گاوزبان صح و د، مانند گل بنفشهیرو  مىنیدواهاى خورا¤ كه از زم
 اهى كه خوردن آن در بعىض از شهرها معمول استی سجده بر گ ـ١٠٨٦مسأله 

  .ستیح نیوه نارس صحیز سجده بر مین و ستیگر معمول نیدر شهرهاى دو 
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 ،ن به گچیهمچن و ح استیسنگ گچ صح و  سجده بر سنگ آهك ـ١٠٨٧مسأله 
  .ز استیمانند آن سجده جا و كوزه گىل ،آجر ،آهك پخته
 از كاه مثالًح است یزى كه سجده بر آن صحی را از چ اگر كاغذ ـ١٠٨٨مسأله 

 و اط بر كاغذى كه از پنبهیبنا بر احت و شود بر آن سجده كرد  مى،ساخته باشند
  .ندیمانند آن ساخته شده سجده نن5

 7د الشهداءیز تربت حرضت سی براى سجده بهرت از هر چ ـ١٠٨٩مسأله 
  .اه استی گ،بعد از سنگ و  سنگ، خاك، بعد از خاك،باشد، بعد از آن مى

به ا اگر دارد ی ح است نداردیزى كه سجده بر آن صحی اگر چ ـ١٠٩٠مسأله 
د به لباسش ی بر آن سجده كند بااندتو  Aىنهایمانند ا و ادیا گرماى زی رسما واسطه

اط لزومى آن است كه آن را یكتان دارد احت و چنانچه لباس از پنبه و سجده كند
د ی به آن سجده كند بااندتو  Aىایاگر لباس ندارد  و گر بداردی دىها مقدم بر لباس

ر یا غیق یز معدe مانند انگشرت عقیشود به چ  Aىد و اگریبر پشت دست سجده Aا
  .دی سجده Aا،ستیز نی جااراًیى كه سجده بر آنها اختیزهایآنها از چ

رد باطل یگ  Aىمشاe روى آن آرایخاك سستى كه پ و لِ سجده بر گ ـ١٠٩١مسأله 
  .است

نكه مهر را یبدون ا و  بچسبد به مهرشاeی اگر در سجده اول، پ ـ١٠٩٢مسأله 
 و د مهر را برداردیاط واجب بایبنابر احت و بردارد، دوباره به سجده رود، اشكال دارد

  .به سجده رود
زى یچ و كند گم شود  مىزى كه بر آن سجدهین Aاز چی اگر در ب ـ١٠٩٣مسأله 

د Aاز را یح است نداشته باشد، چنانچه وقت وسعت دارد بایسجده بر آن صحكه 
شود بر پشت   Aىاگر و د به لباسش سجده كندیاگر وقت تنگ است با و بشكند
  .دیق سجده Aایز معدe مانند انگشرتى عقیشود به چ  Aىاگر و دست

ته كه سجده زى گذاشیشاe را بر چی هرگاه در حال سجده بفهمد پ ـ١٠٩٤مسأله 
زى كه سجده بر آن یشاe را از روى آن به روى چیبر آن باطل است، بهرت است پ



 188  :7�$(,- 8�946 � 

ح یزى كه سجده بر آن صحیبه چ چنانچه رس را از آن بردارد و و ح است بكشدیصح
  . اشكال ندارد،است بگذارد

زى گذاشته كه سجده یشاe را روى چی اگر بعد از سجده بفهمد پ ـ١٠٩٥مسأله 
اال  و كند  مىل است، اشكال ندارد اگر محل باقى است سجده را تكراربر آن باط

  .دیقضاء سجده را بن5
بعىض از مردم  و ر خداوند متعال حرام استی سجده كردن براى غ ـ١٠٩٦مسأله 

گذارند، اگر براى شكر خداوند   مىنیشاe را به زمی پ:عوام كه مقابل قرب امامان
  .ه حرام استگرن ومتعال باشد، اشكال ندارد
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 ستاده Aازی ـ كىس كه ا١: ز مستحب استی در سجده چند چ ـ١٠٩٧مسأله 

 كىس كه نشسته Aاز و ستادی بعد از آنكه رس از ركوع برداشت و كامال ااندخو مى
اط ید بلكه احتیر بگوی، بعد از آنكه كامال نشست، براى رفv به سجده تكباندخو مى

  .د ترك شودیر نبایترك تكببه عدم 
زن اول زانوها را  و  راها خواهد به سجده برود، اول دست  مى ـ موقعى كه مرد٢
  .ن بگذارندیبه زم
د ی نبااًاطی احت وح است بگذاردیزى كه سجده بر آن صحیا چینى را به مهر ی ـ ب٣

  .ترك شود
ى به طورارد برابر گوش بگذ و اند ـ در حال سجده انگشتان دست را بهم بچسب٤

  .كه رس آنها رو به قبله باشد
َیا خیر  :اندن دعا را بخویا و از خدا حاجت بخواهد و  ـ در سجده دعا كند٥ ْ َ

ِالمسئولین و یا خیر المعطین اُرزقنی وارزْق عیالی من فضلک فانک ذوالَفضل  ْ ُ َ َ ْ ْ ْْ َ َّ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َُ ُْ َ ْ َْ ُ ْ ََ ْ ُ
ِالعظیم َ ن عطا كنندگان، یبهرتای   وكنند  مىسؤالن كىس كه از او یبهرتای   عنىی ْ

  .ال من از فضل خودت، پس بدرستى كه تو داراى فضل بزرگىیع و روزى بده به من
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  .روى پاى راست را بر كف پاى چپ بگذارد و ندی ـ بعد از سجده بر ران چپ بنش٦
  .دیر بگویبدنش آرام گرفت تكب و  ـ بعد از هر سجده وقتى نشست٧
ِاَستغفر هللا ربی واَتوب الیه اول بدنش كه آرام گرفت  ـ بعد از سجده٨ َِ ِ ُ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ   .دیبگو ْ
  . بگذاردها  را روى رانها در موقع نشسv دست و  ـ سجده را طول بدهد٩

  .دی هللا اكرب بگو، ـ براى رفv به سجده دوم، در حال آرامى بدن١٠
  . صلوات بفرستندها  ـ در سجده١١
  .ن برداردی را بعد از زانوها از زمها دست ـ در موقع بلند شدن، ١٢
بازوها را از پهلو جدا نگاه  و ن نچسبانندیشكم را بر زم و ها  ـ مردها آرنج١٣
گر یكدیاعضاء بدن را به  و ن بگذارندیشكم را به زم و ها  آرنجها زن و دارند

  .ان شده استیى مفصل بها گر سجده در كتابیمستحبات د بچسبانند و
ز مكروه است براى ین و ن در سجده مكروه استاند قرآن خو ـ١٠٩٨مسأله 

اگر در اثر فوت كردن، دو  و غبار، جاى سجده را فوت كند و برطرف كردن گرد
گرى هم در ینها مكروهات دیر از ایغ و د، Aاز باطل استیرون آیحرف از دهان ب

  .ى مفصل ذكر شده استها كتاب
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حم سجده،  و لیاq تنز اقرء، النجم، و ك از چهار سورهی در هر  ـ١٠٩٩مسأله 

ارى یدن اختیا بشنود در صور} كه شنی انده سجده است كه اگر انسان بخویك آی
اگر فراموش كرد، هر وقت  و  سجده كندفوراًد یه بایباشد بعد از nام شدن آن آ

  .دید سجده Aایادش آمد بای
گرى هم بشنود ی از داندخو  مىه سجده رای اگر انسان موقعى كه آ ـ١١٠٠مسأله 

  .كند  مىتیك سجده كفای
د ی باا بشنودی انده سجده را بخویر Aاز اگر در حال سجده آی در غ ـ١١٠١مسأله 

  .دوباره سجده كند و رس از سجده بردارد
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ا از كىس یفهمد   Aىبد را و ز كه خوبیر ممی اگر انسان از بچه غ ـ١١٠٢مسأله 
اط واجب آن است كه ی بشنود، احتاراًیه سجده را اختی قرآن ندارد، آناندكه قصد خو
  .ه سجده را بشنودیو آیراد  از گرامافون ومثالًن است اگر یهمچن و سجده كند
 و شاe انسان غصبى نباشدید جاى پی در سجده واجب قرآن با ـ١١٠٣مسأله 

شت بسته بلندتر ش از چهار انگیرس انگشتان ب و شاe او از جاى زانوهایجاى پ
  واندعورت خود را بپوش قبله باشد وه رو ب ا غسل وی  وضوست باینباشد، وىل الزم ن

باشد،   مىى كه در لباس Aازگزار رشطیزهایز چین شاe او پاك باشد ویجاى پ بدن و
  .ستیدر لباس او رشط ن

كه گرى یز دیا چیشاe را بر مهر ید در سجده واجب قرآن، پی با ـ١١٠٤مسأله 
گر بدن را به یاط واجب جاهاى دیبنا بر احت و ح است گذاشتهیسجده بر آن صح

  .ن بگذاردیدستورى كه در سجده Aاز گفته شد بر زم
ن یشاe را به قصد سجده بر زمی هرگاه در سجده واجب قرآن پ ـ١١٠٥مسأله 

 حّقاً َال إله إالّ هللا: دیبهرت است بگو و ستید هر چه باشد كافیذكرى بگو و بگذارد
ُ عبودقاً، ال إله إالّ هللای5ناً و تصدی إحّقاً ال إله إالّ هللا ّة و رقاً،یُ َسجدت لك  ً ُ ْ َ ُّا رب تعبداً یَ َ َ ِّ

َو رقاً، ال مستنكفاً و ال مستكْرباً، بْل انا عبد ذل ٌّ َ ُ َُ ْ َْ ٌْف خائٌف مستجیٌَل ضعیِْ   .ریُ

=��
  
ركعت  و عت سوم Aاز مغربرك و  در ركعت دوم Aازهاى واجب ـ١١٠٦مسأله 

در حال آرام  ند وید انسان بعد از سجده دوم بنشی باعشا عرص و چهارم Aاز ظهر و
ُاَْشهد: دیعنى بگوی اند تشهد بخو،بودن بدن ُاَْن الاله االَّ هللا َ ِ َ وحده ال رشیک له، و َِ َُ َ ََ ُ َ ْ

ُاَْشهد اَنَّ َّمحمداً عبده و رسوله، اَللهم  َ َ َ ُُ ّ ُُ ُ َّ َُ ُ ْ ِصلِّ علی محمد و الَ َ ُ ٍَ َّ َ ٍمحمد  َ َّ َ ن یر اید به غیبا وُ
  .دیب نگویترت

ى كه معمول است به طور و حید به عر� صحی كل5ت تشهد با ـ١١٠٧مسأله 
  .پشت رس هم گفته شود
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د یایادش بیش از ركوع یپ و ستدیبا و  اگر تشهد را فراموش كند ـ١١٠٨مسأله 
د در یآنچه با و ستدیدوباره با و اندتشهد را بخوو  ندید بنشیه بااندكه تشهد را نخو

ادش یا بعد از آن یاگر در ركوع  و Aاز را nام كند و انده شود بخواندآن ركعت خو
براى تشهد  بعد از سالم Aاز، تشهد را قضاء كند و د Aاز را nام كند وید بایایب

  . آوردجا بهفراموش شده دو سجده سهو 
روى پاى  و ندیاست در حال تشهد بر ران چپ بنش مستحب  ـ١١٠٩مسأله 

: دیا بگوی »الحمد �«: دیش از تشهد بگویپ و راست را به كف پاى چپ بگذارد
 را بر ها ز مستحب است دستین و »ر االس5ء �یخ و الحمد � و با� و بسم هللا«

بعد  و ه كنددامان خود نگاه ب و اندگر بچسبیكدی را به ها انگشت و  بگذاردها ران
ُوتَقبْل َشفاعته و ارفع درجته«د یاز nام شدن تشهد بگو َ َُ ْ ََ َ ْ ََ َ َّ َ.«  

  . را بهم بچسبانندها ن تشهد، راناند در وقت خوها  مستحب است زن ـ١١١٠مسأله 

`�% ':2  
 بعد از تشهد ركعت آخر Aاز، مستحب است در حاىل كه نشسته  ـ١١١١مسأله 

ُلسالَم عليك اَيها النِبي و رحمة هللا و بركَاتهاَ«: دیبدن آرام است بگو و َ َْ َ َ َ ُّ ُِ ُ َ ْ َُّّ َّ َ َ َ  و بعد از آن »َ
ْاَلسالَم عليُكم«: دید بگویبا ُْ َ َ ُو رحمة هللا و بركَاته«د به آن یبهرت است ضم Aا  و»َّ َ َ َ َ َِ ُ َ  را »ْ
ِاَلسالَم علينا و علی عباد هللا الصالحà«د یا بگوی ِ ِّ َ ُِ ِ َ َْ ََ َ د مستحب ین سالم را بگویر ااگ  و»َّ

ُاَلسالَم عليُكم و رحمة هللا و بركَاته«است كه بعد از آن  َ َْ َ َ َ ْ ُِ ُ َ ْ ََّ   .دی را هم بگو»َ
د كه صورت Aاز یایادش بیموقعى  و  اگر سالم Aاز را فراموش كند ـ١١١٢مسأله 

ه كند مثل پشت ب  مىسهوى آن Aاز را باطل و كارى هم كه عمدى و م نخورده هبه
  .ح استیAازش صح و دید سالم را بگویقبله كردن انجام نداده با
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د كه صورت Aاز یایادش بیموقعى   اگر سالم Aاز را فراموش كند و ـ١١١٣مسأله 
سهوى آن  ش از آنكه صورت Aاز بهم بخورد، كارى كه عمدى ویا پی  وبهم نخورده است

  .ح استیداده باشد، Aازش صحنم كند، مثل پشت به قبله كردن انجا  مىAاز را باطل


$
�a  
ً اگر  ـ١١١٤مسأله  ش از حمد ی سوره را پمثالًب Aاز را بهم بزند، ی ترتعمدا

  .شود  مى آورد، Aاز باطلجا بهش از ركوع یا سجود را پی اندبخو
 آورد، جا بهركن بعد از آن را  و  اگر ركنى از Aاز را فراموش كند ـ١١١٥مسأله 

  .د Aاز باطل استیآنكه ركوع كند دو سجده Aاش از ی پمثالً
ركن  و زى را كه بعد از آن استیچ و  اگر ركنى را فراموش كند ـ١١١٦مسأله 

 جا بهد ركن را ی بااندش از آنكه دو سجده كند تشهد بخوی پمثالً آورد، جا بهست ین
  .انده دوباره بخواندش از آن خوی پاشتباهاآنچه را  و آورد

 جا بهركن بعد از آن را  و ست فراموش كندیزى را كه ركن نی اگر چ ـ١١١٧مسأله 
  .ح استیمشغول ركوع شود، Aازش صح و  حمد را فراموش كندمثالًآورد، 

زى را كه بعد از آن یچ و ست فراموش كندیزى را كه ركن نی اگر چ ـ١١١٨مسأله 
 اندوره را بخوس و  حمد را فراموش كندمثالً آورد، جا بهست یآن هم ركن ن و است

زى را كه اشتباها جلوتر یبعد از آن، چ و  آوردجا بهد آنچه را فراموش كرده یبا
  .انده دوباره بخواندخو

ا سجده دوم را ینكه سجده دوم است یال ای اگر سجده اول را به خ ـ١١١٩مسأله 
 سجده ،سجده اول  وح استی آورد، Aاز صحجا بهنكه سجده اول است یال ایبه خ
  .شود  مى سجده دوم حساب،سجده دوم اول و
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 ،عنى كارهاى Aاز مانند ركوعی اندد Aاز را با مواالت بخوی انسان با ـ١١٢٠مسأله 

به  اندخو  مىى را كه در Aازیزهایچ و  آوردجا بهتشهد را پشت رس هم  و سجود
ندازد ین آنها فاصله بیقدرى به اگر ب و اندى كه معمول است پشت رس هم بخوطور

  .، Aازش باطل استاندخو  مىند Aازیكه نگو
ه فاصله ب و ندازدیا كل5ت فاصله بی ها ن حرفی بسهواً  اگر در Aاز ـ١١٢١مسأله 

د ین برود، چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد بایقدرى نباشد كه صورت Aاز از ب
عد شده باشد، اگر مشغول ركن ب و اند معمول بخوبه طورا كل5ت را ی ها آن حرف

  .ح استیAازش صح
ى بزرگ، مواالت را ها ن سورهاندخو سجود و  و طول دادن ركوع ـ١١٢٢مسأله 

  .زند  Aىم هبه

G��4  
ش از ركوع ركعت دوم یمستحب، پ و  در nام Aازهاى واجب ـ١١٢٣مسأله 

ن اندباشد، خو  مىك ركعتیدر Aاز وتر با آنكه  و اندمستحب است قنوت بخو
ك قنوت دارد و Aاز یAاز جمعه در هر ركعت  و ش از ركوع مستحب استیقنوت پ

در ركعت دوم  و قربان در ركعت اول پنج قنوت و د فطریAاز ع و ات پنج قنوتیآ
  .چهار قنوت دارد

 و  را در قنوت بلند كندها د دستیر حال اضطرار شدید در غی با ـ١١٢٤مسأله 
پهلوى  و كف آنها را رو به آس5ن  ولند ب مقابل صورت را تاها  دستمستحب است

 ها به كف دست و اندگر را بهم بچسبیى دها ر شست، انگشتیغ و هم نگهدارد
  .نگاه كند
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ك سبحان هللا باشد، كاىف ید، اگر چه ی در قنوت هر ذكرى بگو ـ١١٢٥مسأله 
ِالاله االَّ هللا: دیبهرت است بگو و است ِ الحلَِ َ ْم الكَریْ ُالاله االّ میُ ِ العل هللاِ َ ِ العظّیْ َ م یْ

ْسبحاَن هللا ِ رب السمواتُ َّ ِّ ِّالسبع و رب األ َ َ َ ْ ِرضَّ َن السبع و ما فیَ ْ َّ َهن و ما بیَ َ َّ َّنهنیِ ُ ِّو رب  َ َ َ
ِالعرش العظ َ َْ ِْ َم و الحیْ ْ ِمد �َ ِ ُ ِ رب العالمْ َ ْ ِّ   .نیَ
ه Aاز  وىل براى كىس كاند مستحب است انسان قنوت را بلند بخو ـ١١٢٦مسأله 

ن قنوت اند، اگر امام ج5عت صداى او را بشنود، بلند خواندخو  مىرا به ج5عت
  .ستیمستحب ن
ش از یپ و اگر فراموش كند و  قضاء ندارد،اند قنوت نخوعمداً اگر  ـ١١٢٧مسأله 

اگر در  و اندبخو و ستدید، مستحب است بایایادش بیازه ركوع خم شود اندآنكه به 
ادش یاگر در سجده  و ستحب است بعد از ركوع قضاء كندد، میایادش بیركوع 

  .دید، مستحب است بعد از سالم Aاز قضاء Aایایب
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ِبِسم  ِ الرحمن الرحهللاْ َّ َِّ َ ا بر ینام خداوندى كه در دنه كنم ب  مى رشوع:عنىی، ِمیْ
ِالحمد �. دیAا  مىدر آخرت بر مؤمن رحم و كند  مىكافر رحم و مؤمن ِ ُ ْ َ ِ رب العالمْ َ َْ ِّ َن یَ

ِالرحمن .  ثناء مخصوص خداوندى است كه پرورش دهنده همه موجودات است:عنىی َ ْ َّ
ِالرح ِمالك . كند  مىدر آخرت بر مؤمن رحم و كافر و ا بر مؤمنی در دن:عنىیِم یَّ ِ ِوم یَ ْ
َ نعبد وَاكِیإامت است، یار روز قیصاحب اخت و  پادشاه:عنىی ِنیِّالد ُ ُ ْ ِاك نستعِیإ َ َ ْ َ  ُنیَ

َاهدنا الرصاط . میخواه  مىفقط از تو كمك و میكن  مى فقط تو را عبادت:عنىی َ ِّ َ ِ ْ
ِالمستق َ ْ ُ ِرصاط الذ.  كه آن اسالم است هدایت كن ما را به راه راست:عنىی َمیْ َِّ َ َن یَ

َأنعمت عل َ َ ْ َ ْ ْهم یَ  و غمربانی آنان پ به راه كساe كه به آنان نعمت دادى كه:عنىیِ
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َر المغضوب علیَغ. غمربان هستندینان پیجانش َْ ِ ُِ ْ ِّهم وَال الضالیَ َّ َ ْ  نه به راه :عنىی َنیِ
  .نه آن كساe كه گمراهند و شانیبر اای  كساe كه غضب كرده
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ِبِسم  ِ الرحمن الرحهللاْ َّ َِّ َ ُم قْل هو هللایْ َ ُ ُ ٌ أحدِ َ  كه خداوند، 9محمدای   بگو:عنىی َ
ُ الصمد ُهللا .گانهیى است یخدا َ ْم َل. از استین بی ى كه از nام موجوداتی خدا:عنىیَّ

ْلد ولم ی ََ ْ ْولدیِ ْلم  َو .ستیفرزند كىس ن فرزند ندارد و: یعنی َ ٌُكن له كُُفوا أحدیَ َ َ ً ُ َ  :عنىی ْ
  .ستیچ كس از مخلوقات، مثل او نیه
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ِّسبحاَن رب َ َ ِ العظیُْ َ ِم و بِحمدهیْ ِ ْ َ َ  ب و نقىص پاكی پروردگار بزرگ من از هر ع:عنىی ِ
ِّسبحاَن رب ،ش او هستمیمن مشغول ستا منزه است وو  َ َ ِعَىل و بِحمده اْالَیُْ ْ َ َ  :عنىی ْ

 منزه است و نقىص پاك و ب ویعباشد از هر   مىپروردگار من كه از همه كس باالتر
َسمع هللا ،ش او هستمیمن مشغول ستا ِ ُ لمن حمده   َ َ ِ َِ رد ثناى یبپذ عنى خدا بشنود ویَْ

ُاَستغفر هللاكند،   مىشیكىس كه او را ستا ِ ْ َ َ ر� واَتوب ال  ْ ِ ُ ُ َ ِّ  طلب آمرزش و :عنىی ِهیََ
  بازگشتاوطرف من به  كنم از خداوندى كه پرورش دهنده من است و  مىمغفرت

ِحول هللاب ،میAا مى ْ ْ و قوته اَقوم واَقعد   َ ُ ْ ُ َُ ُ َِ  قوه او بر ارى خداى متعال ویه  ب:عنىیَّ
  .نمینش  مىزم ویخ مى
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ِالاله االَّ هللا ِ الحلَِ َ ْم الكَریْ  كتاىیى سزاوار پرستش مگر خداى یست خدای ن:عنىی، میُ
ُالاله االّ هللا .استكرم  و ى كه صاحب حلمیهمتا بی ِ العلِ َ ِ العظیْ َ ست ی ن:عنىیم یْ

. بزرگ است ى كه بلند مرتبه ویهمتا بی كتاىیى سزاوار پرستش، مگر خداى یخدا
ْسبحاَن هللا ِ رب السمواتُ َّ ِّ ِّالسبع و رب اْأل َ َ َ ْ ِرضَّ ْن السبعیَ َّ  پاك و منزه است :عنىی »َ
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َهن و ما یَو ما ف. ن استی هفت زمپروردگار و خداوندى كه پروردگار هفت آس5ن َّ ِ
َّنهنَیب ُ ِو رب العرش العظ َ َ َْ ِْ ْ ِّ َ  ها نیزم  وها زى است كه در آس5نی پروردگار هر چ:عنىیم یَ
ِو الحمد � رب العالم. پروردگار عرش بزرگ است ست وها ن آنی بآنچه و َِ ْ ِّْ َ َِ ُ ْ  :عنىین یَ

  . nام موجودات استثنا مخصوص خداوندى است كه پرورش دهنده و حمد
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منزه است خداوند   پاك و:عنىی َكرب اَُهللاَ وُ هللاالِّ اَلهِال اَ وِ �ُمدَالحَ وِ هللابحاَنُس
 همتا و بی ى سزاوار پرستش مگر خداىیست خداین ثناء مخصوص اوست و تعاىل و

  .نكه او را وصف كنندیبزرگرت است از ا
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ُاَْشهد ُاَْن الاله االَّ هللا َ ِ ُ وحده ال رشیک لهَِ َ ََ ُ َ ْ  ش مخصوص پروردگار است وی ستا:عنىی َ
 گانه است ویى كه یست، مگر خدایى سزاوار پرستش نیدهم كه خدا  مىشهادت

ُ و اَْشهد اَنَّ.ك نداردیرش َ ُمحمداً عبده و رسوله َ ُ ُ َّ ََ َ ُُ ُ ْ  9دهم كه محمد  مى شهادت:عنىی َ
ِ اَللهم صلِّ علی محمد و ال.فرستاده او است بنده خدا و َ ُ َ ٍَّ َّ َ َ ُ ٍمحمد  ّ َّ َ ا رحمت ی خدا:عنىیُ

ُو تَقبْل َشَفاعته و ارفع درجتهبفرست بر محمد وآل محمد  َ َُ ْ ََ َ ْ َ ََ َ َّ  قبول كن شفاعت :عنىی َ
َاَلسالم عل .درجه آن حرضت را نزد خود بلند كن و غمرب رایپ َ ُ َیَّ ِالنِبى ورحمة هللا َها یَك ا ُ َ ْ َ َ ُّ َّ

ُوبركاته َ َ ُاَلسالم. بركات خدا بر تو باد و رحمت و غمربیپای   سالم بر تو:عنىی، َ َعل َّ  َنا ویَ
ِعىل عبادهللا الصالح ِّ ِ ِ . nام بندگان خوب او و  سالم خداوند عاq بر Aازگزاران:عنىی، نیَ

َاَلسالم عل َ ُ ُکُم و رحمة هللا و برکاتهیَّ َ َ َ َ َِ بركات خداوند بر ش5  و رحمت و  سالم:عنىی .ُ
  .ن بادیمؤمن
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عنى یب، ی مستحب است انسان بعد از Aاز مقدارى مشغول تعق ـ١١٢٨مسأله 

 و ش از آنكه از جاى خود حركت كندیبهرت است پ و قرآن شود  ودعا ،ن ذكراندخو
ب یست تعقیالزم ن و اندب را بخویمم او باطل شود، رو به قبله تعقیت و غسل ،وضو

 اندبخو اند ى دعا دستور دادهها ى را كه در كتابیزهایبه عر� باشد وىل بهرت است چ

 است كه 3ح حرضت زهرایىل سفارش شده است، تسبیى كه خیها بیاز تعقو 
 مرتبه الحمد �، بعد از آن ٣٣ مرتبه هللا اكرب، بعد ٣٤: ب گفته شودین ترتید به ایبا

ش از الحمد� گفت وىل بهرت است یشود سبحان هللا را پ  مىحان هللا و مرتبه سب٣٣
  .بعد از الحمد� گفته شود

قدر كه  نیهم و دی مستحب است بعد از Aاز، سجده شكر Aا ـ١١٢٩مسأله 
ا سه ین بگذارد كاىف است وىل بهرت است صد مرتبه یشاe را بقصد شكر بر زمیپ

ِ �اًكرك مرتبه، ُشیا یمرتبه،  ّ ز مستحب است هر وقت ین و دی بگوا عفواًیا شكرا ی ِ
  . آوردجا بهشود سجده شكر   مىى از او دوریا بالیرسد   مىنعمتى به انسان

� $� G��@h�$R�n  

 و  مانند محمد9 هر وقت انسان اسم مبارك حرضت رسول ـ١١٣٠مسأله 
ا بشنود اگر چه ید یابوالقاسم، بگو و ه آن جناب را مثل مصطفىیكن و ا لقبیاحمد، 

  .در Aاز باشد، مستحب است صلوات بفرستد
، مستحب است 9 موقع نوشv اسم مبارك حرضت رسول ـ١١٣١مسأله 

كند صلوات   مىادیز بهرت است هر وقت آن حرضت را ین و سدیصلوات را هم بنو
  .بفرستد
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  : ندیگو  مىالتآنها را مبط و كند  مىز Aاز را باطلی دوازده چ ـ١١٣٢مسأله 

ن Aاز بفهمد ی در بمثالًن برود، یى آن از بها z از رشطین Aاز ی در بکه  آن:اول
  .غصبى است اش جاى سجده

ً  یاعمداًن Aاز یدر بکه  آن :دوم ا غسل را ی  وضوزى كهیا از روى ناچارى، چی سهوا
 از دخول در د، وىل چنانچه بعدیرون آی بول از او بمثالًد، یش آیكند، پ  مىباطل

 و ح استیمحدث شود Aاز صح و ه را فراموش كندی باقیره اجزایسجده ركعت اخ
ن یغائط خوددارى كند، اگر در ب و رون آمدن بولی از باندتو  Aىن كىس كهیهمچن

 از مسأله  وضوا غائط از او خارج شود چنانچه به دستورى كه در احكامیAاز بول 
ن Aاز از زن یز اگر در بین و شود  Aىاید Aازش باطل، رفتار A گفته شد٣٢١ تا ٣١٣

مستحاضه خون خارج شود، در صور} كه به دستور استحاضه رفتار كرده باشد، 
  .ح استیAازش صح
ن Aاز خوابش ی كه در باندار خوابش برده، اگر ندیاخت بی  كىس كه ـ١١٣٣مسأله 

  .اندد Aازش را دوباره بخویا بعد از آن بایبرده 
شك كند كه بعد از Aاز  و دهیار خودش خوابی به اختاند اگر بد ـ١١٣٤سأله م
  .ح استیده، Aازش صحیخواب و ادش رفته كه مشغول Aاز استین Aاز یا در بیبوده 

شك كند كه در سجده Aاز  و دار شودی اگر در حال سجده از خواب ب ـ١١٣٥مسأله 
  .اندد آن Aاز را دوباره بخوی بابش بردهار خوایاخت بی اندبد و ا در سجده شكریاست 

 را ها ستند دستیعه نی از مبطالت Aاز آن است كه مثل بعض كساe كه ش:سوم
 .هم بگذارد یرو
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 را روى هم بگذارد، اگر مثل آنها باشد ها  هرگاه براى ادب دست ـ١١٣٦مسأله 
 وىل انداز را دوباره بخود Aی بلكه اگر مثل آنها هم نباشد بااندد دوباره Aاز را بخویبا

 ،مانند آن ن دست واندگرى مثل خاریا براى كار دیا ناچارى یاگر از روى فراموىش 
  .هم بگذارد اشكال ندارد ی را روها دست

د وىل اگر ین بگوین حمد، آماند از مبطالت Aاز آن است كه بعد از خو:چهارم
  .شود  Aىد، Aازش باطلیه بگویا از روى تقی اشتباها

ا یا از روى فراموىش پشت به قبله كند ی عمداً از مبطالت Aاز آن است كه :پنجم
ً ای عمداً اگر ولیا چپ قبله برگردد، یطرف راست ه ب قدرى برگردد كه ه  بسهوا

  .ا چپ نرسد، Aازش باطل استیطرف راست ه ند رو به قبله است، اگر چه بینگو
ً ای عمداً اگر  ـ١١٣٧مسأله   پشت رس را اند كه بتواند قدرى بگرد رس را بهسهوا

 كه اندبدن از قبله منحرف بشود Aازش باطل است وىل اگر رس را كمى بگرد و ندیبب
  .شود  Aى Aازش باطلاشتباهاا ی باشد عمداًه اندند روى خود را از قبله گردینگو

شرت یا بید كه دو حرف یبگوای   كلمهعمداً از مبطالت Aاز آن است كه :ششم
ً شد، اگر چه معنى هم نداشته باشد، اگربا   .شود  Aىد Aاز باطلی بگوسهوا

ك حرف دارد، چنانچه آن كلمه معنى داشته ید كه یبگوای   اگر كلمه ـ١١٣٨مسأله 
ن است كه نگهدارى كن، چنانچه معناى یكه در زبان عرب به معناى ا) ق(باشد مثل 

بلكه اگر قصد معناى آن را نكند  شود ى مد، Aازش باطلیقصد آن را Aا  واندآن را بد
  .انداط واجب آن است كه Aاز را دوباره بخویوىل ملتفت معناى آن باشد، احت

دن در Aاز اشكال ندارد، وىل یآه كش و آروغ زدن ، رسفه كردن ـ١١٣٩مسأله 
  .كند  مىنها كه دو حرف است، اگر عمدى باشد Aاز را باطلیمانند ا و آه و گفv آخ
هللا : دی به قصد ذكر بگومثالًد یرا به قصد ذكر بگوای   اگر كلمه ـ١١٤٠ه مسأل

 اشكال ندگرى بفه5یزى را به دیدر موقع گفv آن، صدا را بلند كند كه چ و اكرب
زى ینكه چین باشد وىل چنانچه به قصد اند فه5،ندارد هر چند داعى بر گفv ذكر

  .شود  مى داشته باشد، Aاز باطلد، اگر چه قصد ذكر همی بگوندبه كىس بفه5
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 كه سجده واجب داردای  ر از چهار سورهین قرآن در Aاز، غاند خو ـ١١٤١مسأله 
 و نیز دعا کردن در Aاز اشکال ندارد ولی  گفته شد٣٦٥ مسأله در احكام جنابتو 

  .ر عر� دعا نكندیاست كه به غاحتیاط واجب آن 
 چند اطاًیا احتی عمداًذكرهاى Aاز را  و سوره و زى از حمدی اگر چ ـ١١٤٢مسأله 
 ،اطید، بنا بر احتید اشكال ندارد، وىل اگر از روى وسواس چند مرتبه بگویمرتبه بگو

  .دیAاز را اعاده Aا
گرى به او یاگر د و گرى سالم كندید به دی در حال Aاز، انسان نبا ـ١١٤٣مسأله 
كم ـ یك ـ السالم علیكم ـ سالم علیسالم عل(غه را یz از چهار صید ی باسالم كند
  . سالم كرده باشدها غهین صیر اید ولو سالم كننده به غیدر جواب بگو) كیالسالم عل

د ی بگوفوراً ،ر Aازید جواب سالم را چه در Aاز، چه در غی انسان با ـ١١٤٤مسأله 
ًاگر  و  ا از روى فراموىش جواب سالم را به قدرى طول دهد كه اگر جوابی عمدا

اگر  و د جواب بدهدی نبا حساب نشود، چنانچه در Aاز باشدد، جواب آن سالمیبگو
  .ستیدر Aاز نباشد، جواب دادن واجب ن

د كه سالم كننده بشنود، وىل اگر ید جواب سالم را طورى بگوی با ـ١١٤٥مسأله 
  . معمول جواب او را بدهد كاىف استبه طور كر باشد، چنانچه انسان هسالم كنند

اط مستحب آن است كه Aازگزار جواب سالم را به قصد دعا ی احت ـ١١٤٦له مسأ
  .عنى از خداوند عاq براى كىس كه سالم كرده سالمتى بخواهدید، یبگو

 بد را و كه خوبای  عنى بچهیز یا بچه ممیا مرد نامحرم ی اگر زن  ـ١١٤٧مسأله 
  .ا بدهدد جواب او ریفهمد به Aازگزار سالم كند، Aازگزار با مى

  .ح استیت كرده وىل Aازش صحی اگر Aازگزار جواب سالم را ندهد معص ـ١١٤٨مسأله 
ى كه سالم حساب به طور اگر كىس به Aازگزار غلط سالم كند،  ـ١١٤٩مسأله 

  .ستینشود، جواب او واجب ن
سالم كند، جواب سالم او بر همه آنان واجب ای   اگر كىس به عده ـ١١٥٠مسأله 
  .z از آنان جواب دهد كاىف استیاگر است، وىل 
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كىس كه سالم كننده قصد سالم  و سالم كندای   اگر كىس به عده ـ١١٥١مسأله 
  .دادن به او را نداشته جواب دهد، باز هم جواب سالم او بر آن عده واجب است

ن آنها مشغول Aاز است یكىس كه ب و سالم كندای   اگر به عده ـ١١٥٢مسأله 
د جواب یا نه، نبایم كننده، قصد سالم كردن به او را هم داشته شك كند كه سال

گرى جواب سالم را ی قصد او را هم داشته وىل داندن است اگر بدیهمچن و بدهد
د جواب او را یگرى جواب ندهد باید و  كه قصد او را هم داشتهاندبدهد اما اگر بد

  .دیبگو
ش شده است كه سواره ىل سفاریخ و  سالم كردن مستحب است ـ١١٥٣مسأله 

  .كوچكرت به بزرگرت سالم كند و ستاده به نشستهیا و ادهیبه پ
ك واجب است یگر سالم كنند، بر هر یكدی اگر دو نفر با هم به  ـ١١٥٤مسأله 

  .گرى را بدهدیجواب سالم د
 مثالًد یر Aاز، مستحب است جواب سالم را بهرت از سالم بگوی در غ ـ١١٥٥مسأله 

  .رحمة هللا و كمید سالم علیكم در جواب بگویسالم علاگر كىس گفت 
ً چنانچه عمدى است و  از مبطالت Aاز خنده با صدا و:هفتم با صدا  سهوا

  .كند  Aىلبخند هم Aاز را باطل  وبخندد، Aازش اشكال ندارد
 رنگش مثالًر كند، ییرى از صداى خنده حالش تغی اگر براى جلوگ ـ١١٥٦مسأله 

  .اندست Aازش را دوباره بخوی نرسخ شود، الزم
ه كند، وىل اگر ی با صدا گرعمداًا ی از مبطالت Aاز آن است كه براى كار دن:هشتم

 اشكال ندارد بلكه از ،ا بلندیه كند، آهسته باشد یا براى آخرت گریاز ترس خدا 
  .ن اع5ل استیبهرت

به  ،دست زدن از مبطالت Aاز كارى است كه صورت Aاز را بهم بزند مثل :نهم
ا از روى فراموىش، وىل كارى ی باشد عمداًاد، یا زینها، كم باشد یمانند ا دن ویهوا پر

  .كه صورت Aاز را بهم نزند مثل اشاره كردن به دست اشكال ندارد
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، اندخو  مىند Aازی كه نگواندن Aاز بقدرى ساكت ²ی اگر در ب ـ١١٥٧مسأله 
  .شود  مىAازش باطل
شك كند  ا مد} ساكت شود وین Aاز كارى انجام دهد یاگر در ب  ـ١١٥٨مسأله 

  .ح استیا نه، Aازش صحیكه Aاز بهم خورده 
ا یدن است كه اگر در Aاز طورى بخورد یآشام  از مبطالت Aاز، خوردن و:دهم

شود   مى Aاز باطل،ا از روى فراموىشی باشد عمداً، اندخو  مىند Aازیاشامد كه نگویب
  واندش از اذان صبح، Aاز مستحبى بخویرد اگر پیخواهد روزه بگ  مىكهوىل كىس 

تشنه باشد، چنانچه برتسد كه اگر nام كند صبح شود، در صور} كه آب روبروى او 
 .اندخو  مىند Aازیاشامد ولو نگوین Aاز آب بی در باندتو  مىدر دو سه قدمى باشد

  .ن از قبله انجام ندهداند روگردكند مثل  مىد كارى كه Aاز را باطلیاما با
دن عمدى، مواالت Aاز بهم بخورد یا آشامی خوردن به واسطه اگر  ـ١١٥٩مسأله 

اط واجب ی، بنابر احتاندخو  مىند Aاز را پشت رس همیعنى طورى شود كه نگوی
  .اندد Aاز را دوباره بخویبا

ه فرو اند مها  دندانا الىیى را كه در دهان ین Aاز، غذای اگر در ب ـ١١٦٠مسأله 
 ه باشد واندنها در دهان میمانند ا و ا شكریز اگر قند ین شود و  Aىبربد Aازش باطل

  .فرو رود اشكال ندارد در حال Aاز كم كم آب شود و
ا در یا سه ركعتى یى Aاز دو ركعتى ها  از مبطالت Aاز، شك در ركعت:ازدهمی

  .دو ركعت اول Aازهاى چهار ركعتى است
ز اگر یسهواً كم كند و ن ایاز مبطالت Aاز آن است كه ركن Aاز را عمداً : وازدهمد

  .د مبطل استیاد Aایا زیست، عمداً كم یزى را كه ركن نیچ
ن Aاز كارى كه Aاز را باطل ی اگر بعد از Aاز شك كند كه در ب ـ١١٦١مسأله 

  .ح استیا نه، Aازش صحیكند انجام داده  مى
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ا چپ ی مكروه است در Aاز صورت را كمى به طرف راست  ـ١١٦٢مسأله 

 و شیبا ر و اندچپ بگرد و ا به طرف راستی هم بگذارد،  روی راها چشم و اندبگرد
به خط  و ندازدیآب دهان ب و دی را داخل هم Aاها انگشت و دست خود بازى كند

 و ن حمداندز مكروه است، موقع خوین و كندا خط انگشرتى نگاه یا كتاب یقرآن 
 و ه هر كارى كه خضوعکدن حرف كىس ساكت شود، بلی براى شنگفv ذكر و سوره

  .باشد  مىن بربد مكروهیخشوع را از ب
ز موقع خوددارى كردن از ین و دیآ  مى موقعى كه انسان خوابش ـ١١٦٣مسأله 

دن جوراب تنگ كه پا را ین پوشیهمچن و اندغائط، مكروه است Aاز بخو و بول
ى ها گرى هم در كتابینها مكروهات دیر از ایغ و باشد  مىفشار دهد در Aاز مكروه

  .ان شده استیمفصل ب

-L NW���(P(  3�F� �� aC�� `�% ���
  
اط واجب حرام یار بنا بر احتی شكسA vاز واجب از روى اخت ـ١١٦٤مسأله 

  .ا بدe مانعى نداردیر ماىل رى از رضیجلوگ و است، وىل براى حفظ مال
ا كىس كه حفظ جان او واجب است ی اگر حفظ جان خود انسان  ـ١١٦٥مسأله 

د یباشد، بدون شكسA vاز ممكن نباشد با  مىا حفظ ماىل كه نگهدارى آن واجبی
  .ت ندارد مكروه استیAاز را بشكند وىل شكسA vاز براى ماىل كه اهم

طلبكار طلب خود را از  و وقت مشغول Aاز باشد اگر در وسعت  ـ١١٦٦مسأله 
د در ه5ن حال ین Aاز طلب او را بدهد بای در بانداو مطالبه كند، چنانچه بتو

 د Aاز را بشكند ویست بایاگر بدون شكسA vاز، دادن طلب او ممكن ن و بپردازد
  .اند بعد Aاز را بخو،طلب او را بدهد
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فهمد كه مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ ن Aاز بی اگر در ب ـ١١٦٧مسأله 
  Aاز را بهم،ر مسجدیتطه اگر وقت وسعت دارد و و د Aاز را nام كندیباشد با

زند   مىاگر Aاز را بهم  وانده Aاز را بخویر كند، بعد بقین Aاز تطهید در بیزند با Aى
  .اند بعد Aاز را بخودیر Aایمسجد را تطه د Aاز را بشكند ویبا

ت كرده وىل ید Aاز را بشكند اگر Aاز را nام كند معصی كىس كه با ـ١١٦٨مسأله 
  .ح استیAاز او صح
ا ید كه اذان یایادش بیازه ركوع خم شود، اندش از آنكه به ی اگر پ ـ١١٦٩مسأله 

اقامه را فراموش كرده، چنانچه وقت Aاز وسعت دارد، مستحب است براى گفv آنها 
  .Aاز را بشكند
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 ى است كه Aاز را باطلیها هشت قسم آن شك:  قسم است٢٣ات Aاز یشك

  .ح استیگر آن صحینه قسم د و د اعتنا كردیبه شش قسم آن نبا و كند مى

r� 0�H� N  
  :ن قرار استیكند از ا  مىى كه Aاز را باطلیها  شك ـ١١٧٠مسأله 

Aاز مسافر وىل شك  و صبحى Aاز دو ركعتى مثل Aاز ها  شك در ش5ره ركعت:اول
  .كند  Aى Aاز را باطل،اطیAاز احت  مستحب دو ركعتى و Aازىها در ش5ره ركعت

  .ى Aاز سه ركعتىها  شك در ش5ره ركعت:دوم
  .شرتیا بیه اندك ركعت خوی آنكه در Aاز چهار ركعتى شك كند كه :سوم

ز سجده دوم، شك كند ش از رس بلند كردن ای آنكه در Aاز چهار ركعتى پ:چهارم
  .شرتیا بیه اندكه دو ركعت خو

  .شرت از پنجیب و ا دویپنج  ،ن دوی شك ب:پنجم
  .شرت از ششیب و ا سهی و شش و ن سهی شك ب:ششم
  .شرت از ششیب و ا چهاریشش  و ن چهاری شك ب:هفتم
  .ه استاند چند ركعت خواندى Aاز كه ندها  شك در ركعت:هشتم

 Aاز را اندتو  Aىد،یش آیى باطل براى انسان پها از شكz ی اگر  ـ١١٧١مسأله 
دا شدن یا از پیقدرى فكر كند كه صورت Aاز بهم بخورد ه د بیبهم بزند، بلكه با

  .د شودیا گ5ن ناامین یقی
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  : ن قرار استید به آنها اعتنا كرد از ایى كه نبایها  شك ـ١١٧٢مسأله 

مثل آنكه در ركوع :  آوردن آن گذشته استجا بهزى كه محل ی شك در چ:لاو
  ا نهیه اندشك كند كه حمد را خو

   شك بعد از سالم Aاز:دوم
   شك بعد از گذشv وقت Aاز:سوم

  كند  مىاد شكیعنى كىس كه زیر الشك یشك كث: چهارم
ه آنها را ى Aاز، در صور} كه مأموم ش5رها  شك امام در ش5ره ركعت:پنجم

  اندى Aاز را بدها ن شك مأموم در صور} كه امام ش5ره ركعتیهمچن و اندبد
  .اطیAاز احت و ششم ـ شك در Aاز مستحبى

1� �W r� M �32� -S�s, �E �>( -L N/  

z از كارهاى واجب آن را انجام ین Aاز شك كند كه ی اگر در ب ـ١١٧٣مسأله 
د بعد یا نه، چنانچه مشغول كارى كه بایه اندخو شك كند كه حمد مثالًا نه، یداده 

اگر  و  آوردجا بهد آنچه را كه در انجام آن شك كرده ی بااز آن انجام دهد نشده
  .د بعد از آن انجام دهد شده، به شك خود اعتنا نكندیمشغول كارى كه با

ا یا نه یه اندش را خویه پیشك كند كه آای  هین آاندن خوی اگر در ب ـ١١٧٤مسأله 
د به شك خود اعتنا ی باا نهیه اند شك كند كه اول آن را خواندخو  مىه رایوقتى آخر آ

  .نكند
ا سجود شك كند كه كارهاى واجب آن، مانند ی اگر بعد از ركوع  ـ١١٧٥مسأله 

  .د به شك خود اعتنا نكندی باا نهیآرام بودن بدن را انجام داده  و ذكر
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ا یا نه یرود شك كند كه ركوع كرده   مىسجده اگر در حاىل كه به  ـ١١٧٦مسأله 
ام یق ركوع و د به شك خود اعتنا كند ویا نه بایستاده یا بعد از ركوع ایشك كند كه 

  .اوردیبعد از آن را ب
ا ی آورده جا بها تشهد را ی اگر در حال برخاسv شك كند كه سجده  ـ١١٧٧مسأله 

  . آوردجا به د برگردد وینه با
ا ی، اگر موقعى كه حمد اندخو  مىده Aازیا خوابیىس كه نشسته  ك ـ١١٧٨مسأله 

د به شك یا نه، بای آورده جا بها تشهد را ی، شك كند كه سجده اندخو  مىحاتیتسب
حات شود، شك كند كه یا تسبیش از آنكه مشغول حمد یاگر پ و خود اعتنا نكند

  . آوردجا بهد یا نه بای آورده جا بها تشهد را یسجده 
ا نه، چنانچه ی آورده جا بهى Aاز را ها z از ركنی اگر شك كند كه  ـ١١٧٩ه مسأل

ش از ی اگر پمثالً آورد جا بهد آن را یمشغول كارى كه بعد از آن است نشده با
چنانچه  و  آوردجا بهد یا نه بای آورده جا بهن تشهد شك كند كه دو سجده را اندخو

اد شده Aازش باطل یرده بوده، چون ركن ز آوجا بهد كه آن ركن را یایادش بیبعد 
  .است

ا نه، چنانچه ی آورده جا بهست ی اگر شك كند عمىل را كه ركن ن ـ١١٨٠مسأله 
ش از ی اگر پمثالً آورد، جا بهد آن را ی باشغول كارى كه بعد از آن است نشدهم

د از اگر بع و اندد حمد را بخویا نه بایه اند شك كند كه حمد را خو،ن سورهاندخو
ح یاد نشده Aاز صحی آورده بوده چون ركن زجا بهد كه آن را یایادش بیانجام آن 

  .است
ا نه، چنانچه مشغول كارى ی آورده جا به اگر شك كند كه ركنى را  ـ١١٨١مسأله 

 موقعى كه مشغول مثالًد به شك خود اعتنا نكند، یكه بعد از آن است شده، با
د به شك خود یا نه بای آورده جا بهدو سجده را ن تشهد است اگر شك كند كه اندخو

اورده، در صور} كه مشغول ركن ی نجا بهد كه آن ركن را یایادش بیاگر  و اعتنا نكند
 مثالًاگر مشغول ركن بعد شده Aازش باطل است،  و  آوردجا بهد آن را یبعد نشده، با
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 جا بهد یاورده باین جا بهد كه دو سجده را یایادش بیش از ركوع ركعت بعد یاگر پ
  .د Aازش باطل استیایادش بیا بعد از آن ی ركوع  دراگر  وآورد

ا نه، چنانچه ی آورده جا بهست ی اگر شك كند عمىل را كه ركن ن ـ١١٨٢مسأله 
 موقعى كه مثالًد به شك خود اعتنا نكند، یمشغول كارى كه بعد از آن است شده، با

د به شك خود یا نه، بایه اند كه حمد را خون سوره است، اگر شك كنداندمشغول خو
اورده، در صور} كه مشغول ركن ی نجا بهد كه آن را یایادش بیاگر بعد  و اعتنا نكند

ن یح است، بنابرایاگر مشغول ركن بعد شده، Aازش صح و  آوردجا بهد یبعد نشده با
ادش یر در ركوع اگ و اندد بخویه بااندد كه حمد را نخویایادش بی در قنوت مثالًاگر 

  .ح استید Aاز او صحیایب
ب یا نه، چنانچه مشغول تعقی اگر شك كند كه سالم Aاز را گفته  ـ١١٨٣مسأله 

ًزند،   مى انجام كارى كه Aاز را بهمبه واسطها یگر شده، یا مشغول Aاز دیAاز   عمدا
ً و نها یش از ایر پاگ و د به شك خود اعتنا نكندی بافتهرون ری از حال Aازگزار بسهوا

ا نه در nام فروض یاگر شك كند سالم را درست گفته  و دید سالم را بگویشك كند با
  .به شك خود اعتنا نكند

2':2 `� =;� r� M   

 مثالًا نه، یح بوده ی اگر بعد از سالم Aاز شك كند كه Aازش صح ـ١١٨٤مسأله 
تى شك كند كه چهار ركعت ا بعد از سالم Aاز چهار ركعیا نه یشك كند ركوع كرده 

ا پنج ركعت، به شك خود اعتنا نكند وىل اگر هر دو طرف شك او باطل یه اندخو
ا پنج یه اند بعد از سالم Aاز چهار ركعتى شك كند كه سه ركعت خومثالًباشد 

  .ركعت، Aازش باطل است
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ا یا نه، یه انداز خو اگر بعد از گذشv وقت Aاز، شك كند كه A ـ١١٨٥مسأله 
ش از گذشv وقت، شك یست، وىل اگر پین آن الزم نانده، خواندگ5ن كند كه نخو

، بلكه اگر اندد آن Aاز را بخویه بااندا گ5ن كند كه نخویا نه یه اندكند كه Aاز خو
  . آوردجا بهد آن را یه بااندگ5ن كند كه خو

ا نه، یه اندكه Aاز را درست خو اگر بعد از گذشv وقت شك كند  ـ١١٨٦مسأله 
  .به شك خود اعتنا نكند

 چهار ركعت Aاز اندعرص بد و  اگر بعد از گذشv وقت Aاز ظهر ـ١١٨٧مسأله 
د چهار ركعت Aاز قضاء یت عرص بایا به نیه اندت ظهر خوی به نانده وىل نداندخو
  .اندت Aازى كه بر او واجب است بخویبه ن

ه اندك Aاز خوی اندعشا، بد و از گذشv وقت Aاز مغرب اگر بعد  ـ١١٨٨مسأله 
عشاء را  و د قضاى Aاز مغربیا چهار ركعتى بایه اند سه ركعتى خواندوىل ند

  .اندبخو
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z یرد سه Aاز مگر آنكه در ا اگر كىس حالش طورى باشد كه نگذ ـ١١٨٩مسأله 
ا یا ترس یاد شك كردن او از غضب یچنانچه ز و ر الشك استیكند، كث  مىاز آنها شك

  .شاe حواس نباشد به شك خود اعتنا نكندیپر
 جا بهزى شك كند، چنانچه ی آوردن چجا بهر الشك اگر در ی كث ـ١١٩٠مسأله 

 اگر شك كند مثالً آورده جا بهد بنا بگذارد كه آن را یكند با  Aىآوردن آن، Aاز را باطل
 آوردن آن، Aاز را جا بهاگر  و د بنا بگذارد كه ركوع كرده استیا نه بایه ركوع كرده ك

ك ركوع ی اگر شك كند كه مثالًد بنا بگذارد كه آن را انجام نداده، یكند، با  مىباطل
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شرت از ید بنا بگذارد كه بیكند با  مىاد شدن ركوع Aاز را باطلیشرت، چون زیا بیكرده 
  .ستك ركوع نكرده ای

زهاى یكند، چنانچه در چ  مىاد شكیز Aاز زیك چی كىس كه در  ـ١١٩١مسأله 
كند   مىاد شكی كىس كه زمثالًد، ید به دستور آن عمل Aایگر Aاز شك كند، باید

د، ید به دستور آن رفتار Aای آوردن ركوع شك كند باجا بها نه، اگر در یسجده كرده 
  .اگر به سجده رفته اعتنا نكند و  آوردجا هبعنى اگر به سجده نرفته ركوع را ی

كند اگر در  اد شكی در Aاز ظهر زمثًال كىس كه در Aاز مخصوىص  ـ١١٩٢مسأله 
  .دید به دستور شك رفتار Aای با در Aاز عرص شك كندمثالًگر یAاز د

 اد شكی، زاندخو  مى كىس كه وقتى در جاى مخصوىص Aاز ـ١١٩٣مسأله 
د به دستور شك ید، بایش آیشz براى او پ و اندر آنجا Aاز بخویكند، اگر در غ مى

  .دیعمل Aا
د به دستور شك یا نه، بایر الشك شده ی اگر انسان شك كند كه كث ـ١١٩٤مسأله 

د به یحال معموىل مردم برگشته باه ن نكند كه بیقیر الشك تا وقتى یكث و دیعمل Aا
  .شك خود اعتنا نكند

 ا نهیجا آورده ه كند اگر شك كند ركنى را ب  مىاد شكیه ز كىس ك ـ١١٩٥مسأله 
اورده، چنانچه مشغول ركن بعد ی نجا بهد كه آن را یایادش بیاعتنا نكند بعد و 

 اگر مثالًاگر مشغول ركن بعد شده Aازش باطل است،  و جا آورده د آن را بینشده، با
د كه ركوع یایادش بیسجده ش از یاعتنا نكند، چنانچه پ ا نه ویشك كند ركوع كرده 

  .د، Aازش باطل استیایادش بیاگر در سجده  د ركوع كند وینكرده با
 جا بهست یزى را كه ركن نیكند، اگر شك كند چ  مىاد شكی كىس كه ز ـ١١٩٦مسأله 

 جا بهاورده، چنانچه از محل ی نجا بهد كه آن را یایادش بیبعد  و اعتنا نكند و ا نهیآورده 
ح است، ی Aازش صح،اگر از محل آن گذشته و  آوردجا بهد آن را یذشته باآوردن آن نگ

د كه یایادش بیاعتنا نكند، چنانچه در قنوت  و ا نهیه اند اگر شك كند كه حمد خومثالً
  .ح استید، Aاز او صحیایادش بیاگر در ركوع  و اندد بخوی باهاندحمد نخو
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 شك كند مثالًى Aاز شك كند، ها ج5عت در ش5ره ركعت اگر امام  ـ١١٩٧مسأله 
ا گ5ن داشته باشد كه ین یقیا چهار ركعت، چنانچه مأموم یه اندكه سه ركعت خو

د Aاز یه است، امام بااند كه چهار ركعت خوندبه امام بفه5 و هاندچهار ركعت خو
ا گ5ن داشته ین یقیز اگر امام ین و ستیاط الزم نین Aاز احتاندخو و را nام كند

د یبانى Aاز شك كند، ها مأموم در ش5ره ركعت و ه استاندباشد كه چند ركعت خو
  .دیAابه شك خود اعتنا 
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ى Aاز مستحبى شك كند، چنانچه طرف ها  اگر در ش5ره ركعت ـ١١٩٨مسأله 
 اگر در نافله صبح مثالًبگذارد د بنا را بر كمرت یكند، با  مى Aاز را باطل،شرت شكیب

ه اندد بنا را بگذارد كه دو ركعت خویا سه ركعت بایه اندشك كند كه دو ركعت خو
 شك كند كه دو ركعت مثالًكند   Aى Aاز را باطل،شرت شكیاگر طرف ب و است

  .ح استیهر طرف شك عمل كند، Aازش صحه ك ركعت بیا یه اندخو
اد شدن ركن، آن را یكند وىل ز  مىله را باطل كم شدن ركن، ناف ـ١١٩٩مسأله 

د كه یایادش بیموقعى  و z از كارهاى نافله را فراموش كندیكند، پس اگر   Aىباطل
 آورد جا بهدوباره آن ركن را  و د آن كار را انجام دهدیمشغول ركن بعد از آن شده با

 اندحمد را بخو و گرددد بری باهاندد كه حمد را نخویایادش بین ركوع ی اگر در بمثالً
  .دوباره به ركوع رودو 

ر ركن، یا غیz از كارهاى نافله شك كند، خواه ركن باشد ی اگر در  ـ١٢٠٠مسأله 
  .اگر محل آن گذشته به شك خود اعتنا نكند و  آوردجا بهد یچنانچه محل آن نگذشته با

شرت ی بای گ5نش به سه ركعت ، اگر در Aاز مستحبى دو ركعتى ـ١٢٠١مسأله 
د یا كمرت برود بایاگر گ5نش به دو ركعت  و Aازش باطل است و د اعتنا كندیبرود با
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ك ید ی بااطاًیرود احت  مىك ركعتی اگر گ5نش به مثالًبه ه5ن گ5ن عمل كند، 
  .اندگر بخویركعت د

  اگر در Aاز نافله كارى كند كه براى آن سجده سهو واجب ـ١٢٠٢مسأله 
ا تشهد را فراموش یك سجده یاگر  و  آوردجا بهست سجده سهو یشود، الزم ن مى
  . آوردجا بهتشهد را  و ست بعد از Aاز قضاى سجدهید، الزم نیAا

ا نه، چنانچه آن Aاز یه اند اگر شك كند كه Aاز مستحبى را خو ـ١٢٠٣مسأله 
 و ه استاندن نداشته باشد، بنا بگذارد كه نخویار وقت معیمثل Aاز جعفر ط

ش از گذشv یپ و ن داشته باشدیه كه وقت معیومین است اگر مثل نافله یهمچن
ا نه، وىل اگر بعد از گذشv وقت شك كند كه ی آورده جا بهوقت شك كند كه آن را 

  .ا نه، به شك خود اعتنا نكندیه است اندخو
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 شك كند، ى Aاز چهار ركعتىها  در نه صورت اگر در ش5ره ركعت ـ١٢٠٤مسأله 

دا كرد، ه5ن طرف را یك طرف شك پیا گ5ن به ین یقید پس اگر ی فكر Aافوراًد یبا
آن نه  و دیشود عمل Aا  مىى كه گفتهیAاز را nام كند وگرنه به دستورها رد ویبگ

  :ن قرار استیصورت از ا
ا سه یه انداول ـ آنكه بعد از رس برداشv از سجده دوم شك كند دو ركعت خو

 Aاز را nام كند و اندگر بخویك ركعت دی و هاندد بنا بگذارد سه ركعت خویت باركع
 جا بهشود   مىگفته بعدا ستاده به دستورى كهیاط ایك ركعت Aاز احتیبعد از Aاز و 

  .آورد
د بنا بگذارد چهار یچهار بعد از رس برداشv از سجده دوم كه با و ن دویدومـ  شك ب

  .اندستاده بخویاط ایبعد از Aاز دو ركعت Aاز احت و  nام كندAاز را و هاندركعت خو
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د بنا بر یچهار بعد از رس برداشv از سجده دوم كه با و سه و ن دویسوم ـ شك ب
بعد دو ركعت نشسته  و ستادهیاط ایبعد از Aاز دو ركعت Aاز احت و چهار بگذارد

  . آوردجا به
د بنا بر یبرداشv از سجده دوم كه باپنج بعد از رس  و ن چهاریچهارم ـ شك ب

 آورد وىل اگر بعد جا بهبعد از Aاز دو سجده سهو  و Aاز را nام كند و چهار بگذارد
ش ین چهار شك براى او پیz از ایش از رسبرداشv از سجده دوم، یا پیاز سجده اول 

  .د Aاز باطل استیآ
Aاز  و د بنا بر چهار بگذاردی با كه در هر جاى Aاز باشدچهار و ن سهیپنجم ـ شك ب

  . آوردجا بها دو ركعت نشسته یستاده یاط ایك ركعت Aاز احتیبعد از Aاز  و را nام كند
 و اندتشهد بخو و ندید بنشیستاده كه بایپنج در حال ا و ن چهاریششم ـ شك ب
  .ورد آجا بها دو ركعت نشسته یستاده یاط ایك ركعت Aاز احتی و Aاز را سالم دهد

 و اندتشهد بخو و ندید بنشی كه باستادهیپنج در حال ا و ن سهیهفتم ـ شك ب
  . آوردجا بهستاده یاط ایدو ركعت Aاز احت Aاز را سالم دهد و
ند و تشهد ید بنشیستاده كه بایپنج در حال ا و چهار و ن سهیهشتم ـ شك ب

بعد دو ركعت نشسته   وستادهیاط ای دو ركعت Aاز احت،بعد از سالم Aاز و اندبخو
  . آوردجا به

 و اندتشهد بخو و ندید بنشیستاده كه بایشش در حال ا و ن پنجینهم ـ شك ب
  . آوردجا بهدو سجده سهو  و Aاز را سالم دهد

د Aاز را ید، نبایش آیح براى انسان پیى صحها z از شكی اگر  ـ١٢٠٥مسأله 
ش از انجام كارى كه یپس اگر پت كرده است یچنانچه Aاز را بشكند معص و بشكند

رد Aاز دومش هم باطل ین از قبله، Aاز را از رس گاندكند مثل روگرد  مىAاز را باطل
كند، مشغول Aاز شود Aاز دومش   مىاگر بعد از انجام كارى كه Aاز را باطل و است
  .ح استیصح
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 است در Aاز اط براى آنها واجبیى كه Aاز احتیها z از شكی اگر  ـ١٢٠٦مسأله 
اط، Aاز را از رس ین Aاز احتاندبدون خو د، چنانچه انسان Aاز را nام كند ویش آیپ

  .انداط را بخوید Aاز احتیبا رد Aاز دومش باطل است ویبگ
د، چنانكه گفته یش آیح براى انسان پیى صحها z از شكی وقتى  ـ١٢٠٧مسأله 

ا گ5ن ین یقی آنها ممكن است به واسطهه ى كیزهای فكر كند وىل اگر چفوراًد یشد با
رود، چنانچه كمى بعد فكر كند اشكال ندارد،   Aىنی از بدا شودیك طرف شك پیبه 
  .ندازدیر بی فكر كردن را تأخ، تا بعد از سجدهاندتو  مى اگر در سجده شك كندمثالً

او شرت باشد، بعد دو طرف در نظر یك طرف بی اگر اول گ5نش به  ـ١٢٠٨مسأله 
اگر اول دو طرف در نظر او مساوى  و دید بدستور شك عمل Aایمساوى شود با

د یگر برود بایفه اوست بنا بگذارد، بعد گ5نش به طرف دیبه طرىف كه وظ باشد و
  .Aاز را nام كند رد ویه5ن طرف را بگ

ا هر دو طرف یشرت است یك طرف بی گ5نش به اندد  Aى كىس كه ـ١٢٠٩مسأله 
های صحیح باشد یا از  چه شک از شک)  الف : باشند، دو حالت داردی او مساودر نظر

شک های باطل و او نسبت به آنها، حالت تساوی در گ5ن دارد، مثال آنکه نداند شک 
) ب. بین سه و چهار یا گ5ن به چهار، در این موارد باید به دستور شک عمل کند

نیست بلکه متعارض است، مثال شک شک از شکوک صحیح باشد ولی با گ5ن مساوی 
  .بین سه و چهار و در طرف دیگر گ5ن به سه، در این موارد Aازش باطل است

 دو مثالًدى داشته كه ین Aاز حال تردی كه در باند اگر بعد از Aاز بد ـ١٢١٠مسأله 
ن اند كه گ5نش به خواندبنا را بر سه گذاشته وىل ند و ا سه ركعتیه اندركعت خو

  .ستیاط واجب نیا هر دو طرف در نظر او مساوى بوده، Aاز احتیكعت بوده سه ر
 جا به، شك كند كه دو سجده را اندخو  مى اگر موقعى كه تشهد ـ١٢١١مسأله 

ى كه اگر بعد از nام شدن دو سجده یها z از شكیدر ه5ن موقع  و ا نهیآورده 
ا یه اندشك كند كه دو ركعت خو مثالًد یش آیباشد، براى او پ  مىحیفتد صحیاتفاق ب
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چهار چنانچه به دستور آن  ىل در خصوص شك دو وب Aاز باطل است، ،سه ركعت
  .ح استیشك عمل كند Aازش صح

ستادن، شك كند یش از ایا پیش از آنكه مشغول تشهد شود ی اگر پ ـ١٢١٢مسأله 
ه بعد از nام ى كیها z از شكیدر ه5ن موقع   وا نهی آورده جا بهكه دو سجده را 

  .د Aاز باطل استیش آیش پیح است، برایشدن دو سجده صح
پنج  و چهار و ن سهیا بیچهار  و ن سهیستاده بی اگر موقعى كه ا ـ١٢١٣مسأله 

  .اورده، Aازش باطل استی نجا بهش ید كه دو سجده از ركعت پیایادش بی و شك كند
 اول مثالًد، یش آیش پیبراگرى یشك د و ن برودی اگر شك او از ب ـ١٢١٤مسأله 

ا یه اندا سه ركعت، بعد شك كند كه سه ركعت خویه اندشك كند كه دو ركعت خو
  .دید به دستور شك دوم عمل Aایچهار ركعت با

چهار شك كرده  و ن دوی بمثالً اگر بعد از Aاز شك كند كه در Aاز  ـ١٢١٥مسأله 
  .تور هر دو عمل كنداط واجب آن است كه به دسیچهار، احت و ن سهیا بی

ش آمده وىل ی اگر بعد از Aاز بفهمد كه در Aاز شz براى او پ ـ١٢١٦مسأله 
ح بوده یى صحها اگر از شك و ى باطلها ا از شكیح بوده یى صحها  از شكاندند

  .انددوباره بخو و كدام قسم آن بوده است، Aاز را بهم بزند
ك ید براى آن ی اگر شz كند كه با،اندخو  مى كىس كه نشسته Aاز ـ١٢١٧مسأله 

 جا بهد دو ركعت نشسته ی بااندا دو ركعت نشسته بخویستاده یاط ایركعت Aاز احت
د دو ی بااندستاده بخویاط اید براى آن دو ركعت Aاز احتیاگر شz كند كه با و آورد

  . آوردجا بهركعت نشسته 
اط از ین Aاز احتاندقع خو، اگر مواندخو  مىستاده Aازی كىس كه ا ـ١٢١٨مسأله 

حكم آن در مسأله  و اندخو  مىد مثل كىس كه Aاز را نشستهیستادن عاجز شود بایا
  . آوردجا بهاط را یش گفته شد، Aاز احتیپ

اط ین Aاز احتاند، اگر موقع خواندخو  مى كىس كه نشسته Aاز ـ١٢١٩مسأله 
  . عمل كنداندخو  مىدهستایفه كىس كه Aاز را اید به وظی باستدی بااندبتو
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ت ید نیاط بر او واجب است، بعد از سالم Aاز بای كىس كه Aاز احت ـ١٢٢٠مسأله 

د یدو سجده Aا و به ركوع رود و اندحمد را بخو و دیر بگویتكب و اط كندیAاز احت
 و اند تشهد بخو،اط بر او واجب است، بعد از دو سجدهیك ركعت Aاز احتیپس اگر 

ك یاط بر او واجب است بعد از دو سجده، یاگر دو ركعت Aاز احت و سالم دهد
 جا به فوراً و  سالم دهد،بعد از تشهد  آورد وجا بهگر مثل ركعت اول یركعت د

  .ستیآوردن آن الزم ن
ست آن را آهسته یالزم ن و قنوت ندارد و اط سورهی Aاز احت ـ١٢٢١مسأله 

  .دی آن را بلند بگومستحب است كه بسم هللا  واندبخو
ه درست انداط بفهمد Aازى كه خوین Aاز احتاندش از خوی اگر پ ـ١٢٢٢مسأله 

اط بفهمد، الزم ین Aاز احتیاگر در ب و انداط را بخویست Aاز احتی الزم ن،بوده
  .ست آن را nام كندین

 ى Aازش كمها اط بفهمد كه ركعتین Aاز احتاندش از خوی اگر پ ـ١٢٢٣مسأله 
ه اندد آنچه از Aاز نخویكند انجام نداده با  مىبوده، چنانچه كارى كه Aاز را باطل

د ی با پشت به قبله كردهمثالًكند، انجام داده،   مىاگر كارى كه Aاز را باطل و اندبخو
  . آوردجا بهAاز را دوباره 

اط یاحتاط بفهمد كرسى Aازش به مقدار Aاز ی اگر بعد از Aاز احت ـ١٢٢٤مسأله 
، بعد بفهمد Aاز را انداط بخویك ركعت Aاز احتیچهار،  و ن سهی در شك بمثالًبوده، 

  .ح استیه، Aازش صحاندسه ركعت خو
اط بفهمد كرسى Aاز كمرت از Aاز ین Aاز احتاند اگر بعد از خو ـ١٢٢٥مسأله 

، بعد انداط بخویچهار، دو ركعت Aاز احت و ن دوی در شك بمثالًاط بوده، یاحت
  .اندد Aاز را دوباره بخویه بااندبفهمد Aاز را سه ركعت خو
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شرت از Aاز یاط بفهمد كرسى Aاز بین Aاز احتاند اگر بعد از خو ـ١٢٢٦مسأله 
، بعد انداط بخویك ركعت Aاز احتیچهار  و ن سهی در شك بمثالًاط بوده، یاحت

  .اند بخود Aاز را دوبارهیه بااندبفهمد Aاز را دو ركعت خو
ن دو ركعت اندبعد از خو و چهار شك كند و سه و ن دوی اگر ب ـ١٢٢٧مسأله 

ست دو ركعت یه، الزم ناندد كه Aاز را دو ركعت خویایادش بیستاده، یاط ایAاز احت
  .اندد Aاز را دوباره بخویبا و انداط نشسته را بخویAاز احت

اط ی كه دو ركعت Aاز احتموقعى و چهار شك كند و ن سهی اگر ب ـ١٢٢٨مسأله 
ه اندد كه Aاز را سه ركعت خویایادش بی، اندخو  مىستاده رایك ركعت ایا ینشسته 

  وعمداًزى كه یچ  وچنانچه داخل در ركوع نشده و اط كندید از Aاز احتید رفع یبا
ً اگر  و ح استیAاز صح و دیاورده كرسى Aاز را nام Aایكند ن  مى Aاز را باطلسهوا

ً  وعمداًزى كه یا چیاخل در ركوع شده د  Aاز باطل ، مبطل Aاز است آوردهسهوا
  .اندد Aاز را دوباره بخویبا و است

موقعى كه دو ركعت Aاز  چهار شك كند و سه و  ون دوی اگر ب ـ١٢٢٩مسأله 
د كه Aاز را سه یایادش بیش از ركوع ركعت دوم ی، پاندخو  مىستاده رایاط ایاحت

  .ستیزى الزم نیر از آن چیغ و اندد Aاز را دوباره بخویه بادانركعت خو
ا كمرت از Aاز یشرت یاط بفهمد كرسى Aازش بین Aاز احتی اگر در ب ـ١٢٣٠مسأله 

 ح استیصح و دیاط بوده، چنانچه داخل در ركوع نشده Aاز اصىل را nام Aایاحت
  . آوردجا بهد دوباره یبا و اال باطل استو

ا ی آورده جا بهاطى را كه بر او واجب بوده ی اگر شك كند Aاز احت ـ١٢٣١مسأله 
نكه یا داخل در عمل مرتتب رشعى شده باشد مثل اینه، چنانچه وقت Aاز گذشته 

 اط متعلق به ظهر بوده به شك خود اعتنا نكندیAاز احت و رشوع به Aاز عرص كرده
  .اندست Aاز را هم دوباره بخویزم نال و  آوردجا بهاط را یاگر وقت دارد، Aاز احتو 

ك ركعت دو یى جا به مثالًا یاد كند یاط، ركنى را زی اگر در Aاز احت ـ١٢٣٢مسأله 
  .انداط را بخوید دوباره Aاز احتیبا و شود  مىاط باطلی، Aاز احتاندركعت بخو
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z از كارهاى آن یاط است اگر در ی موقعى كه مشغول Aاز احت ـ١٢٣٣مسأله 
د به شك یاگر محلش گذشته با و  آوردجا بهد یكند، چنانچه محل آن نگذشته باشك 

د یا نه، چنانچه به ركوع نرفته بایه اند اگر شك كند كه حمد خومثالًخود اعتنا نكند، 
  .د به شك خود اعتنا نكندیاگر به ركوع رفته با و اندبخو

، چنانچه طرف اط شك كندیى Aاز احتها  اگر در ش5ره ركعت ـ١٢٣٤مسأله 
 ،شرت شكیاگر طرف ب و د بنا را بر كمرت بگذاردیكند با  مىشرت شك، Aاز را باطلیب

ن دو اند موقعى كه مشغول خومثالًشرت بگذارد، ید بنا را بر بیكند با  AىAاز را باطل
ا سه ركعت، چون یه انداط است، اگر شك كند كه دو ركعت خویركعت Aاز احت

اگر  و هاندد بنا بگذارد كه دو ركعت خویكند با  مى را باطل Aاز،شرت شكیطرف ب
  Aاز را باطل،شرت شكیا دو ركعت، چون طرف بیه اندك ركعت خویشك كند كه 

  .ه استاندد بنا بگذارد كه دو ركعت خوی باكند Aى
اد شود، یا زی كم سهواً ستیزى كه ركن نیاط چی اگر در Aاز احت ـ١٢٣٥مسأله 

  .سجده سهو ندارد
ط آن یا رشایz از اجزاء یاط شك كند كه ی اگر بعد از سالم Aاز احت ـ١٢٣٦مسأله 

  .ا نه، به شك خود اعتنا نكندی آورده جا بهرا 
د بعد یك سجده را فراموش كند بایا یاط، تشهد ی اگر در Aاز احت ـ١٢٣٧مسأله 

  .دیاز سالم Aاز، آن را قضا Aا
ا دو یك تشهد یا قضاى یك سجده یقضاى  و اطی اگر Aاز احت ـ١٢٣٨مسأله 

  . آنها ازسجده سهو بر او واجب شود مختار است در مقدم داشv هر كدام
 اگر انسان مثالًن است، یقی حكم گ5ن در ركعات Aاز مثل حكم  ـ١٢٣٩مسأله 

 و حكم گ5ن در انداط بخوید Aاز احتی نباهاندگ5ن دارد كه Aاز را چهار ركعت خو
د ی اگر گ5ن دارد ركوع كرده چنانچه داخل سجود نشده بامثالً شك است افعال حكم

ه، انداگر گ5ن دارد حمد را نخو و  آوردجا بهد آن را یاگر داخل شده نبا و  آوردجا به
  .ح استیاگر به ركوع رفته Aازش صح و اندد بخوی باچنانچه به ركوع نرفته
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Aازهاى  و هیومیى واجب گ5ن در Aازها و سهو ، حكم شك ـ١٢٤٠مسأله 
ا دو یه اندك ركعت خویات شك كند كه ی اگر در Aاز آمثالًگر فرق ندارد، یواجب د

  .شود  مىركعت، چون شك او در Aاز دو ركعتى است Aازش باطل
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د دو سجده سهو به یز بعد از سالم Aاز، انسان بای براى سه چ ـ١٢٤١مسأله 
ً ن Aاز،یاول ـ در ب:  آوردجا بهود ش  مىگفته بعدا دستورى كه  دوم ـ ، حرف بزندسهوا

 سوم ـ در Aاز چهار ركعتى بعد از سجده دوم شك كند كه ،تشهد را فراموش كند
ن اند موقع خومثالًستد ید بایى كه بایاگر در جا و ا پنج ركعتیه اندچهار ركعت خو

ن تشهد اند موقع خوثالًمند ید بنشیى كه بایا در جایند ی بنشاشتباهاسوره  و حمد
ك سجده فراموش یا ید سالم Aاز بدهد سالم دهد یى كه نبایا جایستد ی بااشتباها

زى كه ی آورد وىل بهرت است، بلكه براى هر چجا بهست دو سجده سهو یكند، الزم ن
احكام  و  آوردجا بهاد كند، بهرت آن است كه دو سجده سهو یا زی كم اشتباهادر Aاز 

  .شود  مىنده گفتهیورت در مسائل آن چند صیا
نكه Aازش nام شده حرف بزند، یال ایخه ا بی اشتباها اگر انسان  ـ١٢٤٢مسأله 

  . آوردجا بهد دو سجده سهو یبا
شود، سجده سهو   مىدایرسفه پ و دنی براى حرىف كه از آه كش ـ١٢٤٣مسأله 

ً مثالً وىل اگر ،ستیواجب ن   .دی سهو Aاد سجدهید بایا آه بگوی آخ سهوا
، براى اندح بخوی صحبه طوره دوباره اندزى را كه غلط خوی اگر چ ـ١٢٤٤مسأله 
  .ستی سجده سهو واجب ن،ن آنانددوباره خو
ً  اگر در Aاز ـ١٢٤٥مسأله  ك مرتبه حساب یnام آنها  و  مد} حرف بزندسهوا

  .شود، دو سجده سهو بعد از سالم Aاز كاىف است
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ا كمرت از سه مرتبه یشرت یا بید یحات اربعه را نگوی تسباًسهو  اگر ـ١٢٤٦مسأله 
  .ستی آورد، وىل الزم نجا بهد، بهرت آن است كه بعد از Aاز دو سجده سهو یبگو

ً دید سالم Aاز را بگویى كه نبای اگر در جا ـ١٢٤٧مسأله  َاَلسالَم علينا : دی بگوسهوا ْ َ َ ُ َّ
àِو علی عباد هللا الصالح ِ ِّ َِ ِ َ ُاَلسالَم عليكُم و رحمة هللا و بركَاته: دیا بگوی َ َ َْ َ َ َ ْ ُِ ُ َ ْ ََّ ست دو ی، الزم نَ

د یا بگوید، ین دو سالم را بگوین اگر اشتباها مقدارى از ایهمچن و د،یسجده سهو بن5
ُاَلسالَم عليك اَيها النِبي و رحمة هللا و بركَاته َ َْ َ َ َ ُّ ُِ ُ َ ْ َُّّ َّ َ َ َ   .رد آوجا بهست دو سجده سهو ی، الزم نَ

د ید سالم دهد اشتباها هر سه سالم را بگویى كه نبای اگر در جا ـ١٢٤٨مسأله 
  .ستیدو سجده سهو كاف

ش از ركوع ركعت یپ و ا تشهد را فراموش كندیك سجده ی اگر  ـ١٢٤٩مسأله 
جا یستادن بیبعد از Aاز بهرت است براى ا و  آوردجا به و د برگرددید بایایادش بی ،بعد

  .دین5دو سجده سهو ب
ش ید كه تشهد را از ركعت پیایادش بیا بعد از آن ی اگر در ركوع  ـ١٢٥٠مسأله 

واجب است بعد از آن  و دی تشهد را قضا Aا،د بعد از سالم Aازیفراموش كرده، با
  . آوردجا بهدو سجده سهو  براى تشهد فراموش شده

ت یاورد، معصی نجا به عمداً اگر سجده سهو را بعد از سالم Aاز  ـ١٢٥١مسأله 
ً چنانچه د هر چه زودتر آن را انجام دهد ویبا و كرده اورد، هر وقت ی نجا به سهوا

  .اندست Aاز را دوباره بخویالزم ن  انجام دهد وفوراًد یادش آمد بای
ست یا نه، الزم نی اگر شك دارد كه سجده سهو بر او واجب شده  ـ١٢٥٢مسأله 

  . آوردجا به
ا چهار ی دو سجده سهو بر او واجب شده مثالً شك دارد  كىس كه ـ١٢٥٣مسأله 

  .ستید كافیتا، اگر دو سجده بن5
د دو سجده ی بااوردهی نجا بهz از دو سجده سهو را ی اند اگر بد ـ١٢٥٤مسأله 

ً انداگر بد و  آوردجا بهسهو  اط واجب آن است كه دوباره ی سه سجده كرده، احتسهوا
  .دیدو سجده سهو بن5
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ت سجده ی نفوراًن است كه بعد از سالم Aاز ی دستور سجده سهو ا ـ١٢٥٥مسأله 

 ِسمبِ: دیح است بگذارد و بگویزى كه سجده بر آن صحیشاe را به چیپ و سهو كند
ىل َ علَِّ صَُّمهَّا� اللبِ و  هللاِسمد بِیا بگوی و آلهَد وَّمَحُىل مَ هللا عىلََّص و ا�بِ و هللا
د بسم یا بگوی و دیآل محمد بگو آله عوض و ك دفعه هم وی و دَّمَحُ مِآل َ ودَّمَحُم

ُاَلسالَم عليك اَيها النِبي و رحمة هللا و بركَاتهبا�  و هللا َ َْ َ َ َ ُّ ُِ ُ َ ْ َُّّ َّ َ َ َ اط كلمه السالم را یبنابر احتو  َ
z از ی و ه روددوباره به سجد و ندید بنشیبا واو، بعد با و او ود بدونیدو نحو بگو

ن تشهد انداط بعد از خویبنا بر احت و ندیبنش و دیى را كه گفته شد بگویذكرها
  . سالم دهد،متعارف در Aاز
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بعد از Aاز، قضاى  و تشهدى را كه انسان فراموش كرده و  سجده ـ١٢٥٦مسأله 

رو به قبله  ،لباس ،پاك بودن بدن: دط Aاز ماننید nام رشای باآورد  مىجا بهآن را 
  .گر را داشته باشدیى دها رشط و بودن

ك سجده از ی مثالًا تشهد را چند دفعه فراموش كند، ی اگر سجده  ـ١٢٥٧مسأله 
د بعد از Aاز، قضاى هر دو ی بادیك سجده از ركعت دوم فراموش Aای و ركعت اول

  .ك از آنها استیدام ن كند كه قضاى كیالزم است مع و  آوردجا بهرا 
ست كه هر كدام یتشهد را فراموش كند، واجب ن و ك سجدهی اگر  ـ١٢٥٨مسأله 

  .دیرا اول فراموش كرده، اول قضاء Aا
نكه اول سجده را فراموش كرده، اول قضاى آن را یال ای اگر به خ ـ١٢٥٩مسأله 

موش كرده، واجب د كه اول تشهد را فرایایادش بین تشهد اندبعد از خو و  آوردجا به
نكه اول تشهد را فراموش یال ایز اگر به خین و دیست كه دوباره سجده را قضا Aاین
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د كه اول سجده را یایادش بیبعد از سجده  و  آوردجا بهكرده، اول قضاى آن را 
  .اندست دوباره تشهد را بخویفراموش كرده واجب ن

ًهد كارى كند كه اگر ا تشیقضاى سجده  Aاز و ن سالمیاگر ب ـ ١٢٦٠مسأله   عمدا
ً ای  د، اشكال نداردی پشت به قبله Aامثالًشود،   مىفتد Aاز باطلی در Aاز اتفاق بسهوا

  .ستیاعاده Aاز الزم نو 
ك سجده از ركعت آخر ید كه یایادش بی اگر بعد از سالم Aاز  ـ١٢٦١مسأله 

 كند مثل رو  مىسهوى آن Aاز را باطل و فراموش كرده، چنانچه كارى كه عمدى
سالم را  و بعد از آن تشهد و د سجده را به قصد اداءین از قبله انجام نداده بااندگرد
د به قصد ی باكه تشهد ركعت آخر را فراموش كردهد یایادش بیز اگر ین و  آوردجا به

  .بعد از آن، سالم دهد و انداداء تشهد را بخو
 كارى كند كه براى آن سجده قضاى تشهد و ن سالم Aازی اگر ب ـ١٢٦٢مسأله 
دو سجده  و دید تشهد را قضاء Aای حرف بزند باسهواً شود، مثل آنكه  مىسهو واجب

  .دیسهو بن5
د هر دو را یا تشهد را بای كه سجده را فراموش كرده اند اگر ند ـ١٢٦٣مسأله 

  . اول آورد اشكال نداردجا بههر كدام را اول  و دیقضا Aا
ا نه، واجب یا تشهد را فراموش كرده یشك دارد كه سجده  اگر  ـ١٢٦٤مسأله 

  .دیست قضاء Aاین
ش از یشك كند كه پ و ا تشهد را فراموش كردهی سجده اند اگر بد ـ١٢٦٥مسأله 

  .دیاط واجب آن است كه آن را قضاء Aایا نه، احتی آورده جا بهركوع ركعت بعد 
گرى ید، اگر براى كار دی Aاا تشهد را قضاءید سجده ی كىس كه با ـ١٢٦٦مسأله 

ا تشهد را قضاء یست بعد از Aاز، سجده یهم سجده سهو بر او واجب شود، الزم ن
  .د آورجا به اول سجده سهو را اندتو  مى آورد بلكهجا بهد، بعد سجده سهو را یAا
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ا تشهد فراموش شده ی اگر شك دارد كه بعد از Aاز قضاى سجده  ـ١٢٦٧مسأله 
 و دیا تشهد را قضاء Aاید سجده یا نه، چنانچه وقت Aاز نگذشته، بایرده  آوجا بهرا 

  .اگر وقت Aاز گذشته، قضاى آن مستحب است
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ك یاد كند، اگر چه یا زی كم عمداًزى از واجبات Aاز را ی هرگاه چ ـ١٢٦٨مسأله 

  .حرف آن باشد، Aاز باطل است
زى از واجبات یر چی ندانسv مسأله از روى تقصبه واسطه اگر  ـ١٢٦٩مسأله 
 و  ندانسv مسأله حمدبه واسطهاد كند Aاز باطل است، وىل چنانچه یا زیAاز را كم 

عرص  و سوره Aاز ظهر و ا حمدی اندعشاء را آهسته بخو و مغرب و سوره Aاز صبح
وجوب ه  جهل ببه واسطهشاء را ع و عرص و ا در مسافرت Aاز ظهری اندرا بلند بخو

  .ح استی، Aازش صحاند چهار ركعتى بخو،قرص بر مسافر
ا ی  وضوا بدونیا غسلش باطل بوده ی  وضون Aاز بفهمدی اگر در ب ـ١٢٧٠مسأله 

اگر  و اندا غسل بخوی  وضودوباره با و د Aاز را بهم بزندیغسل مشغول Aاز شده با
اگر وقت گذشته  و  آوردجا بها غسل ی  وضوAاز را باد دوباره یبعد از Aاز بفهمد با

  .دیقضاء Aا
د كه دو سجده از ركعت یایادش بیدن به ركوع ی اگر بعد از رس ـ١٢٧١مسأله 

د یایادش بیدن به ركوع یش از رسیاگر پ و ش فراموش كرده، Aازش باطل استیپ
حات را یا تسبی سوره و حمد و زدیبرخ و  آوردجا بهدو سجده را  و د برگرددیبا

  .Aاز را nام كند و اندبخو
د كه دو یایادش بی ،كمیالسالم عل نا ویش از گفv السالم علی اگر پ ـ١٢٧٢مسأله 

دوباره تشهد  و  آوردجا بهد دو سجده را یاورده بای نجا بهسجده ركعت آخر را 
  .Aاز را سالم دهد و اندبخو
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شرت از آخر یا بیك ركعت ید كه یایادش بیش از سالم Aاز ی اگر پ ـ١٢٧٣مسأله 
  . آوردجا بهد مقدارى را كه فراموش كرده یه بااندAاز نخو

شرت، از آخر یا بیك ركعت ید كه یایادش بی اگر بعد از سالم Aاز  ـ١٢٧٤مسأله 
ً ای عمداًه، چنانچه كارى انجام داده كه اگر در Aاز اندAاز را نخو فتد ی اتفاق بسهوا

 و اگر كارى كه عمدى و شت به قبله كرده، Aازش باطل است پمثالًند، Aاز را باطل ك
 مقدارى را كه فراموش كرده فوراًد یكند انجام نداده با  مىسهوى آن، Aاز را باطل

  . آوردجا به
 ای عمداً هرگاه بعد از سالم Aاز عمىل انجام دهد كه اگر در Aاز  ـ١٢٧٥مسأله 

ً د كه یایادش بیبعد  و دی پشت به قبله Aامثالًكند،   مىطلفتد Aاز را بای اتفاق بسهوا
ش از انجام كارى كه Aاز یاگر پ و اورده، Aازش باطل استی نجا بهدو سجده آخر را 

 و  آوردجا بهرا كه فراموش كرده ای  د دو سجدهید بایایادش بیكند،   مىرا باطل
دو سجده سهو براى سالمى ست یالزم ن و Aاز را سالم دهد و انددوباره تشهد بخو

  .دیكه اول گفته است بن5
ا به یا پشت به قبله یه اندش از وقت خوی اگر بفهمد Aاز را پ ـ١٢٧٦مسأله 

اگر وقت گذشته  و اندد دوباره بخوی آورده باجا بها به طرف چپ قبله یطرف راست 
  .دیقضاء Aا
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عنى ی آورد جا به رشط، شكسته عشا را با هشت و عرص و د Aاز ظهریمسافر با

  .انددو ركعت بخو
فرسخ رشعى  و  ـ آنكه سفر او كمرت از هشت فرسخ رشعى نباشدرشط اول

  .م استین و لومرتیبا پنج كیتقر
برگشv او هشت فرسخ است، اگر بخواهد قبل از  و  كىس كه رفv ـ١٢٧٧مسأله 

م كمرت از چهار فرسخ نباشد برگشv او هر كدا و ن ده روز برگردد، چنانچه رفvاندم
برگشv پنج فرسخ باشد  و ن اگر رفv سه فرسخی بنابرااندد Aاز را شكسته بخویبا
  .اندعنى چهار ركعتى بخوید Aاز را nام یبا

رود،   مىبرگشv هشت فرسخ باشد اگر چه روزى كه و  اگر رفv ـ١٢٧٨مسأله 
  .اندد Aاز را شكسته بخویفردا برگردد با  و امروز برودمثالًا شب آن برنگردد، یه5ن روز 
 كه اندا انسان ندی مخترصى از هشت فرسخ كمرت باشد ، اگر سفر ـ١٢٧٩مسأله 

چنانچه شك كند كه  و اندد Aاز را شكسته بخویا نه نبایسفر او هشت فرسخ است 
  .ق كندیست تحقیالزم ن و اندد Aازش را nام بخویا نه بایسفر او هشت فرسخ است 

د یك عادل خرب دهد كه سفر انسان هشت فرسخ است، بای اگر  ـ١٢٨٠مسأله 
  . آوردجا بهقضاى آن را  و ردیروزه نگ و اندAاز را شكسته بخو

ن دارد سفر او هشت فرسخ است، اگر Aاز را شكسته یقی كىس كه  ـ١٢٨١مسأله 
 آورد، اگر اج بهد آن را چهار ركعتى یبعد بفهمد كه هشت فرسخ نبوده با و اندبخو

  .دیوقت گذشته قضاء Aا
ا شك دارد كه یست ین دارد سفرش هشت فرسخ نیقی كىس كه  ـ١٢٨٢مسأله 

ن راه بفهمد كه سفر او هشت فرسخ بوده، یا نه، چنانچه در بیهشت فرسخ هست 
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ه دوباره انداگر nام خو  واندد Aاز را شكسته بخویاگر چه كمى از راه باقى باشد با
  . آوردجا بهشكسته 

ن دو محىل كه فاصله آنها كمرت از چهار فرسخ است، ی اگر در ب ـ١٢٨٣مسأله 
د Aاز را nام یرفته هشت فرسخ شود با آمد كند، اگر چه روى هم و چند مرتبه رفت

  .اندبخو
ك راه آن كمرت از هشت فرسخ و ی اگر محىل دو راه داشته باشد،  ـ١٢٨٤مسأله 

رت باشد، چنانچه انسان از راهى كه هشت فرسخ شیا بیگر آن هشت فرسخ یراه د
ست یاگر از راهى كه هشت فرسخ ن و اندد Aاز را شكسته بخویاست به آنجا برود با

  .اندد nام بخوی بابرود
وار شهر ید ابتداى هشت فرسخ را از دیوار دارد بای اگر شهر د ـ١٢٨٥مسأله 
  .دیهر حساب Aاى آن شها د از خانهیوار ندارد بایاگر د و حساب كند

 ـ آنكه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، پس اگر به رشط دوم
دن به آنجا قصد كند یبعد از رس و ى كه كمرت از هشت فرسخ است مسافرت كندیجا
ن از اول قصد هشت ى برود كه با مقدارى كه آمده هشت فرسخ شود، چویجا

ا ی گر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود وىل ااندد Aاز را nام بخوی بافرسخ را نداشته
خواهد ده   مىى كهیا به جاین ده روز به وطنش اندقبل از م و چهار فرسخ برود

  .اندد Aاز را شكسته بخوی، برگردد بااندروز ²
دا كردن ی براى پمثالً سفرش چند فرسخ است، اندد  Aى كىس كه ـ١٢٨٦مسأله 

د یدا كند، باید برود تا آن را پی كه چه مقدار بااندد  Aى وكند  مىمسافرتای  گمشده
خواهد ده روز   مىى كهیا جای وىل در برگشv، چنانچه تا وطنش اندAاز را nام بخو

ز اگر در ین و اندد Aاز را شكسته بخوی باشرت باشدیا بی، هشت فرسخ انددر آنجا ²
برگشv هشت  و رفvبرگردد، چنانچه  و ن رفv قصد كند كه چهار فرسخ برودیب

  .اندد Aاز را شكسته بخوی بافرسخ شود
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م داشته ی كه تصماندد Aاز را شكسته بخوی مسافر در صور} با ـ١٢٨٧مسأله 
ن است ی قصدش امثالً و رود  مىرونیباشد هشت فرسخ برود، پس كىس كه از شهر ب

 دایق پیكه رفنان دارد یدا كند، سفر هشت فرسخى برود، چنانچه اطمیق پیكه اگر رف
  .اندد nام بخوینان ندارد بایاگر اطم و اندد Aاز را شكسته بخویكند با مى

 كىس كه قصد هشت فرسخ دارد، اگر چه در هر روز مقدار كمى  ـ١٢٨٨مسأله 
د Aاز یاذان آن را نشنود، با و ندیى برسد كه اهل آن شهر را نبیراه برود، وقتى به جا

  .اندرا شكسته بخو
گرى است، مانند نوكرى كه با آقاى یار دی كىس كه در سفر به اخت ـ١٢٨٩مسأله 

د Aاز را شكسته ی با سفر او هشت فرسخ استاندكند، چنانچه بد  مىخود مسافرت
د از او بپرسد كه اگر سفر او هشت یاط واجب بای بنا بر احتانداگر ند و اندبخو

  . آوردجا بهفرسخ باشد، Aاز را شكسته 
ا گ5ن داشته ی اندگرى است، اگر بدیار دی كىس كه در سفر به اخت ـ١٢٩٠مسأله 
  .اندد Aاز را nام بخوی باشود  مىدن به چهار فرسخ از او جدایش از رسیباشد كه پ

ش از یست، اگر شك دارد كه پیگریار دی كىس كه در سفر به اخت ـ١٢٩١مسأله 
، وىل اگر شك اند را nام بخود Aازیا نه بایشود   مىدن به چهار فرسخ از او جدایرس

د، چنانچه یش آیدهد مانعى براى سفر او پ  مىن جهت است كه احت5لیاو از ا
  .اندد Aاز را شكسته بخوی با نباشدجا بهاحت5ل او در نظر مردم 

 به دنیش از رسین راه از قصد خود بر نگردد، پس اگر پی ـ آنكه در برشط سوم
  .اندد Aاز را nام بخوی باا مردد شودی چهار فرسخ از قصد خود برگردد

دن به چهار فرسخ از مسافرت منرصف شود، ی اگر بعد از رس ـ١٢٩٢مسأله 
 ا در برگشv ویا بعد از ده روز برگردد ی اندم داشته باشد كه ه5نجا ²یچنانچه تصم

  .اندد Aاز را nام بخوین مردد باشد بااندم
م یچهار فرسخ از مسافرت منرصف شود و تصمدن به ی اگر بعد از رس ـ١٢٩٣مسأله 

  .اندد Aاز را شكسته بخوین ده روز از آنجا برگردد بااندداشته باشد كه قبل از م



 228  :7�$(,- 8�946 � 

 ،بعد از رفv مقدارى از راه و  اگر براى رفv به محىل حركت كند ـ١٢٩٤مسأله 
 ى كهیگرى برود، چنانچه از محل اوىل كه حركت كرده تا جایبخواهد جاى د

  .اندد Aاز را شكسته بخوی باخواهد برود، هشت فرسخ باشد مى
ه راه را یش از آنكه به هشت فرسخ برسد، مردد شود كه بقی اگر پ ـ١٢٩٥مسأله 

ه راه را یرد كه بقیم بگیبعد تصم و در موقعى كه مردد است راه نرود و ا نهیبرود 
  .اندد تا آخر مسافرت Aاز را شكسته بخویبرود با

ه راه را یش از آنكه به هشت فرسخ برسد، مردد شود كه بقی اگر پ ـ١٢٩٦مسأله 
رد كه یم بگیبعد تصم و در موقعى كه مردد است مقدارى راه برود و ا نهیبرود 

ن ده روز برگردد، تا آخر اندقبل از م و ا چهار فرسخ برودیگر برود یهشت فرسخ د
  .اندد Aاز را شكسته بخویمسافرت با
ه راه را یش از آنكه به هشت فرسخ برسد، مردد شود كه بقی پ اگر ـ١٢٩٧مسأله 

رد كه یم بگیبعد تصم و در موقعى كه مردد است مقدارى راه برود و ا نهیبرود 
ر كرده چهار فرسخ باشد یه راه را برود، چنانچه آن مقدار كه قبل از مردد شدن سیبق

ن یهمچن و اندكسته بخود شین ده روز برگردد بااندو بنا داشته باشد كه قبل از م
رود روى هم هشت   مىراهى كه بعد از آن و ش از مردد شدنیاگر راهى كه پ

ن ده روز اندرشط آنكه بنا داشته باشد قبل از مه ا چهار فرسخ، بیفرسخ باشد 
  .اندد nام بخویاال با و اندد شكسته بخویبرگردد با

از وطن خود بگذرد دن به هشت فرسخ یش از رسی ـ آنكه نخواهد پرشط چهارم
دن به هشت یش از رسیخواهد پ  مى پس كىس كهاندى ²یشرت در جایا بیا ده روز ی

  .اندد Aاز را nام بخوی بااندى ²یا ده روز در جایفرسخ از وطنش بگذرد 
 دن به هشت فرسخ از وطنشیش از رسی پاندد  Aى كىس كه ـ١٢٩٨مسأله 

  .اندد Aاز را nام بخویا نه بای اندم  مىىیا ده روز در جایا نه یگذرد  مى
دن به هشت فرسخ از وطنش یش از رسیخواهد پ  مى كىس كه ـ١٢٩٩مسأله 

ا ده ی ىس كه مردد است كه از وطنش بگذردز كین و اندى ²یا ده روز در جایبگذرد 
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د یا گذشv از وطن منرصف شود باز هم باین ده روز اند، اگر از ماندى ²یروز در جا
 و ا چهار فرسخ باشدیه راه هشت فرسخ باشد ند5ی وىل اگر باقاندا nام بخوAاز ر

  .اندد Aاز را شكسته بخوی بان ده روز برگردداند قبل از م وبخواهد برود
اگر براى كار حرامى مانند دزدى  و  ـ آنكه براى كار حرام سفر نكندرشط پنجم

مثل گر خود سفر حرام باشد، ن است ایهمچن و اندد Aاز را nام بخویسفر كند با
ا زن بدون اجازه ی به نحوى كه ارتكاب آن حرام باشد آنكه براى او رضر داشته باشد

مادر به رشطى كه  و فرزند با نهى پدر و شوهر در صور} كه ناشزه بر او صدق كند
موجب عقوقشان بشود سفرى بروند كه بر آنان واجب نباشد، وىل اگر مثل سفر حج 

  .د Aاز را شكسته بخوانندی، باواجب باشد
د یانسان با و مادر باشد حرام است و ت پدری سفرى كه اسباب اذ ـ١٣٠٠مسأله 

  .ردیروزه هم بگ و انددر آن سفر Aاز را nام بخو
كند، اگر   Aى سفر،براى كار حرام و ستی كىس كه سفر او حرام ن ـ١٣٠١مسأله 

د Aاز را یا رشاب بخورد بایت كند بی غمثالًتى انجام دهد، یچه در سفر، معص
  .اندشكسته بخو
د چه غرض ی اگر براى آنكه كار واجبى را ترك كند، مسافرت Aا ـ١٣٠٢مسأله 

ا نه Aازش شكسته است، پس كىس كه بدهكار است، اگر یگرى در سفر داشته باشد ید
 بدهى دانطلبكار هم مطالبه كند، چنانچه در سفر نتو و  بدهى خود را بدهداندبتو

  .اندد Aاز را شكسته بخوید بایبراى فرار از دادن قرض مسافرت Aا و خود را بدهد
گرى یا مركب دیوان سوارى ی اگر سفر او سفر حرام نباشد وىل ح ـ١٣٠٣مسأله 

  .اندد Aاز را nام بخوی بان غصبى مسافرت كندیا در زمی كه سوار است غصبى باشد
مسافرت او  و كند اگر ناچار نباشد  مىسافرتبا ظاq مکه  كىس  ـ١٣٠٤مسأله 

ادى شوكت او شود یا موجب زیا آنكه از اعوان او محسوب شود یكمك به ظاq باشد 
 براى نجات دادن مظلومى با او مثالًا یاگر ناچار باشد  و اندد Aاز را nام بخویبا

  .مسافرت كند، Aازش شكسته است
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د Aاز یبا و ستیدش مسافرت كند، حرام نگر و حی اگر به قصد تفر ـ١٣٠٥مسأله 
  .اندرا شكسته بخو

 و  اگر براى لهو و خوش گذراe به شكار رود، Aازش nام است ـ١٣٠٦مسأله 
اد یز و اگر براى كسب و ه معاش به شكار رود، Aازش شكسته استیچنانچه براى ته

 وىل اندام بخوهم n و اط واجب آن است كه Aاز را هم شكستهیكردن مال برود، احت
  .ردید روزه بگینبا

ت سفر كرده، موقعى كه از سفر برمى گردد ی كىس كه براى معص ـ١٣٠٧مسأله 
د Aاز را شكسته ی بابرگشv جزء از سفر او حساب نشود عرفاً و اگر توبه كرده

اط كند هم ید احتیرجوع جزء از سفر او محسوب شود با و اگر توبه نكرده و اندبخو
  .اند nام بخوهم و شكسته

ن راه از قصد یت است، اگر در بی كىس كه سفر او سفر معص ـ١٣٠٨مسأله 
  وا چهار فرسخ باشدیه راه هشت فرسخ باشد اندم یت برگردد، چنانچه باقیمعص

  .اندد Aاز را شكسته بخوین ده روز برگردد بااندقبل از م و بخواهد برود
ن راه قصد كند كه ی، اگر در بت سفر نكردهی كىس كه براى معص ـ١٣٠٩مسأله 

ى را كه شكسته ی وىل Aازهااندد Aاز را nام بخوی بات برودیه راه را براى معصیبق
  .ح استیه صحاندخو

هر جا  و كنند  مى گردشها ابانیى نباشد كه در بیها نی از صحرانش ـرشط ششم
ى جا بهندى بعد از چ و مانند  مى،دا كنندی پهایشان دام و خوراك براى خود و آب

  .د Aاز را nام بخوانندی باها ن مسافرتی در اها نیصحرانش و روند  مىگرید
چراگاه  و دا كردن منزلی براى پها نیz از صحرانشی اگر  ـ١٣١٠مسأله 

دستگاهش  و واناتشان سفر كند، چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد، اگر بنهیح
  .اند، واال شكسته بخواندهمراهش باشد nام بخو

نها یمانند ا و ا تجارتیا حج یارت ین براى زی اگر صحرانش ـ١٣١١مسأله 
  .اندد Aاز را شكسته بخویمسافرت كند با
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 راننده و چوبدار و خلبانن ی ـ آنكه شغل او مسافرت نباشد، بنابرارشط هفتم
نها، اگر چه براى یمانند ا و ناخدا و )کسی که کارش خرید و فروش گوسفند است(

  .د Aاز را nام بخوانندیه منزل خود مسافرت كنند، بایثبردن اثا
ارت ی براى زمثالًگرى ی كىس كه شغلش مسافرت است اگر براى كار د ـ١٣١٢مسأله 

ل خود را براى ی اتومبراننده مثالً وىل اگر اندد Aاز را شكسته بخویا حج مسافرت كند بای
  .اندد Aاز را nام بخویارت كند بایدر ضمن خودش هم ز و ه بدهدیارت كرایز

  به مكه مسافرتها ین حاجاندعنى كىس كه براى رسیدار   حمله ـ١٣١٣مسأله 
اگر  و اندد Aاز را در آن سفر nام بخویكند، چنانچه شغلش مسافرت باشد با مى

ن یاط به جمع بیكند احت  مىدارى ك سال حملهی در مثالًشغلش مسافرت نباشد، 
  . شودد تركیnام نبا و شكسته

  را از راه دور به مكهها یحاج و ستیدار  كىس كه شغل او حمله ـ١٣١٤مسأله 
  .اندد Aاز را nام بخویشرت سال را در راه باشد بایا بیبرد، چنانچه nام سال  مى

 ای راننده كىس كه در مقدارى از سال شغلش مسافرت است، مثل  ـ١٣١٥مسأله 
د در سفر Aاز را یدهد با  مىهیل خود را كرایا زمستان اتومبیكه فقط در تابستان 

  .اندnام بخو
 آمد و گردى كه در دو سه فرسخى شهر رفت دوره و  راننده ـ١٣١٦مسأله 

  .د Aاز را شكسته بخوانندی بانانچه اتفاقا سفر هشت فرسخى برودكنند، چ مى
شرت در وطن خود یا بی كىس كه شغلش مسافرت است اگر ده روز  ـ١٣١٧مسأله 

د در ی بااندن ده روز را داشته باشد چه بدون قصد ²اند، چه از اول قصد ماند²
  .اندرود، Aاز را شكسته بخو  مىسفر اوىل كه بعد از ده روز

ر وطن خود ده روز ی كىس كه شغلش مسافرت است، اگر در غ ـ١٣١٨مسأله 
  .اندد Aاز را شكسته بخویرود بای در سفر اوىل كه بعد از ده روز ماند²

ا ی كىس كه شغلش مسافرت است، اگر شك كند كه در وطن خود  ـ١٣١٩مسأله 
  .اندد Aاز را nام بخوی باا نهیه اندگر ده روز میجاى د
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ار یبراى خود وطنى اخت كند و  مىاحتی كىس كه در شهرها س ـ١٣٢٠مسأله 
  .اندد Aاز را nام بخوینكرده با

 جنىس ،ا در دهىی در شهرى مثالًت، اگر سی كىس كه شغلش مسافرت ن ـ١٣٢١مسأله 
  .اندد Aاز را شكسته بخویكند با  مىى پى در پىها دارد كه براى حمل آن مسافرت

گرى براى یخواهد وطن د  مى و كىس كه از وطنش رصف نظر كرده ـ١٣٢٢مسأله 
  .اندد در مسافرت Aاز را شكسته بخوی باشغلش مسافرت نباشدار كند، اگر یخود اخت
ى كه قصد كرده یا جایعنى از وطنش ی ـ آنكه به حد ترخص برسد  هشتمرشط

صداى اذان آن را  و ندی به قدرى دور شود كه اهل شهر را نباندده روز در آنجا ²
دن اذان یشن و دن اهلیگرى نباشد كه از دیز دیا چید در هوا غبار ینشنود وىل با

وارها یا دیند یگنبدها را نب و ها هست بقدرى دور شود كه مناریالزم ن و رى كندیجلوگ
  .نقدر كه اهاىل كامال معلوم نباشند، كاىف استیدا نباشد، بلكه همیچ پیه

ى برسد كه اذان را نشنود وىل یرود اگر به جا  مى كىس كه به سفر ـ١٣٢٣مسأله 
صداى اذان را بشنود، چنانچه بخواهد در آنجا  و ندیا اهل را نبیند یاهل شهر را بب

  .اندهم nام بخو و د هم شكستهیاط واجب بای، بنابر احتاندبخوAاز 
 و ندیگردد، وقتى اهل وطن خود را بب  مسافرى كه به وطنش برمى ـ١٣٢٤مسأله 

خواهد ده روز در   مىمسافرى كه و اندد Aاز را nام بخوی باصداى اذان آن را بشنود
ى ی ولو در جااندكسته بخود Aاز را شی تا وقتى وارد آن محل نشده بااندى ²یجا

  .صداى اذانش را بشنود و ندیباشد كه اهل آنجا را بب
ه ا بیده شوند، ی هرگاه شهر در بلندى باشد كه از دور اهاىل د ـ١٣٢٥مسأله 

ند، كىس كه از آن شهر یقدرى گود باشد كه اگر انسان كمى دور شود اهل آن را نب
ن هموار بود، ی كه اگر آن شهر در زمدور شودای  ازهاندكند، وقتى به   مىمسافرت

 و ز اگر پستىین و اندد Aاز خود را شكسته بخوی باشدند  Aىدهیاهلش از آنجا د
  .دید مالحظه معمول را بن5یشرت از معمول باشد بای بها بلندى خانه
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ى برسد كه ی اگر از محىل مسافرت كند كه اهل ندارد وقتى به جا ـ١٣٢٦مسأله 
  .اندد Aاز را شكسته بخویشد با  Aىدهیداشت از آنجا داگر آن محل اهل 

شنود صداى   مىى را كهی صدااندقدرى دور شود كه نده  اگر ب ـ١٣٢٧مسأله 
 و ندیگو  مى وىل اگر بفهمد اذاناندد Aاز را شكسته بخویگر بایا صداى دیاذان است 

  .اندد nام بخوی باص ندهدیكل5ت آن را تشخ
 را نشنود وىل اذان شهر را ها قدرى دور شود كه اذان خانهه  اگر ب ـ١٣٢٨مسأله 

  .اندند بشنود، Aاز را شكسته بخویگو  مىكه معموال در جاى بلند
ند یگو  مى در جاى بلندى برسد كه اذان شهر را كه معموالًی اگر به جا ـ١٣٢٩مسأله 

  .اند را شكسته بخود Aازیند بشنود بایگو  مىىل بلندینشنود وىل اذاe را كه در جاى خ
ى یر معموىل باشد، در جایا صداى اذان غیا گوش او ی اگر چشم  ـ١٣٣٠مسأله 

گوش متوسط، صداى  و ندی كه چشم متوسط، اهاىل را نباندد Aاز را شكسته بخویبا
  .اذان معموىل را نشنود

عنى یرود شك كند كه به حد ترخص   مى اگر موقعى كه سفر ـ١٣٣١مسأله 
در  و اندد Aاز را nام بخوی باا نهیده یند، رسیاهل را نب و ن را نشنودى كه اذایجا

  .اندد شكسته بخویا نه بایده یموقع برگشv، اگر شك كند كه به حد ترخص رس
ى یكند، وقتى به جا  مى مسافرى كه درسفر از وطن خود عبور ـ١٣٣٢مسأله 

  .اندد Aاز را nام بخوی باصداى اذان آن را بشنود و ندیبرسد كه اهل وطن خود را بب
ده، تا وقتى در آنجا ین مسافرت به وطنش رسی مسافرى كه در ب ـ١٣٣٣مسأله 

ا چهار ی گر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برودوىل ا اندد Aاز را nام بخویهست با
ى برسد كه اهل وطن را ین ده روز برگردد، وقتى به جااندقبل از م و فرسخ برود

  .اندد Aاز را شكسته بخوی باان آن را نشنودصداى اذ و ندینب
ار كرده وطن یزندگى خود اخت و ى را كه انسان براى اقامتی جا ـ١٣٣٤مسأله 

ا خودش آنجا را براى یمادرش باشد  و وطن پدر و ا آمدهیاوست، چه در آنجا به دن
  .ار كرده باشدیزندگى اخت
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 و بعد اندست مد} ²ینش یى كه وطن اصلی اگر قصد دارد در جا ـ١٣٣٥مسأله 
  .شود  Aىگر رود، آنجا وطن او حسابیبه جاى د

مثل كىس كه  و ى را كه انسان محل زندگى خود قرار دادهی جا ـ١٣٣٦مسأله 
ه یى علمها كند مانند اكã طال� كه در حوزه  مىآنجا وطن اوست در آنجا زندگى

جا برمى گردد، اگر  ه به ه5ند، دوباریش آیباشند كه اگر مسافر} براى او پ  مىساكن
عنى در یشود   مى، وطن او حساباندشه در آنجا ²یچه قصد نداشته باشد كه هم

  .حكم وطن است
 و  شش ماه در شهرىمثالًكند،   مى كىس كه در دو محل زندگى ـ١٣٣٧مسأله 

شرت از دو محل یز كىس كه بین و ، هر دو وطن اوستاندم  مىگریشش ماه در شهر د
  .شود  مىار كرده باشد، همه آنها وطن او حسابیى زندگى خود اخترا برا

کسی که مکانی را به عنوان وطن جدید خود انتخاب می کند   ـ١٣٣٨مسأله 
مادامی که از آن محل اعراض ننموده، باید Aازش را nام بخواند و احتیاج نیست که در 

  .نده باشدآن محل، ملکی داشته باشد و یا اینکه شش ماه در آنجا ما
از آنجا رصف نظر كرده  و ى برسد كه وطن او بودهی اگر به جا ـ١٣٣٩مسأله 

  .ار نكرده باشدیگرى هم براى خود اختی، اگر چه وطن داندد Aاز را nام بخوینبا
 ای اندى ²ی مسافرى كه قصد دارد، ده روز پشت رس هم در جا ـ١٣٤٠مسأله 

  .اندد Aاز را nام بخوی، در آن محل بااندم  مىىیار ده روز در جای كه بدون اختاندد مى
ست قصد ی، الزم ناندى ²یخواهد ده روز در جا  مى مسافرى كه ـ١٣٤١مسأله 

ن كه قصد كند از اول آفتاب روز یهم و ازدهم را داشته باشدیا شب ین شب اول اندم
ن ی قصدش االًمثن اگر یهمچن و اندد Aاز را nام بخوی باانداول تا غروب روز دهم ²

  .اندد Aاز را nام بخوی، بااندازدهم ²یباشد كه از ظهر روز اول تا ظهر روز 
د Aاز ی، در صور} بااندى ²یخواهد ده روز در جا  مى مسافرى كه ـ١٣٤٢مسأله 
 ده روز مثالً پس اگر بخواهد اندجا ² كی كه بخواهد nام ده روز را در اندرا nام بخو
  .اندد Aاز را شكسته بخوی بااندران ²یشم و ا در تهرانیكوفه  در نجف و
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، اگر از اول قصد اندخواهد ده روز در محىل ²  مى مسافرى كه ـ١٣٤٣مسأله 
خواهد   مىى كهین ده روز به اطراف آنجا برود، چنانچه جایداشته باشد كه در ب

ند، یوار آن را نبید و برود بقدرى دور باشد كه از آنجا صداى اذان آن محل را نشنود
د در nام ده روز Aاز را شكسته یرود برگردد با  مىاگر چه بخواهد ه5ن روزى كه

  .اندد Aاز را nام بخوین مقدار دور نباشد بایاگر به ا و اندبخو
ن است ی قصدش امثالً اندى ²یم ندارد ده روز در جای مسافرى كه تصم ـ١٣٤٤مسأله 

  .اندد Aاز را شكسته بخوی باانددا كند، ده روز ²یخو� پا منزل ی دیایقش بیكه اگر رف
ر ی، اگر چه احت5ل غاندى ²یم دارد ده روز در جای كىس كه تصم ـ١٣٤٥مسأله 

  .اندد Aاز را nام بخوین او مانعى برسد بااندى بدهد كه براى میعقال
 و هاند مشرت به آخر ماهیا بی ده روز مثالً كه اند اگر مسافر بد ـ١٣٤٦مسأله 

  .اندد Aاز را nام بخوی بااندى ²یقصد كند كه تا آخر ماه در جا
ن اندش از خوی چنانچه پاندى ²ی اگر مسافر قصد كند ده روز در جا ـ١٣٤٧مسأله 

ا به جاى ی اندا مردد شود كه در آنجا ²ین منرصف شود اندك Aاز چهار ركعتى از می
ك Aاز چهار ركعتى از ین انداگر بعد از خو و اندد Aاز را شكسته بخوی باگر برودید
  .اندد Aاز را nام بخویا مردد شود، تا وقتى در آنجا هست باین منرصف شود اندم

 و ردی، اگر روزه بگاندى ²ی مسافرى كه قصد كرده ده روز در جا ـ١٣٤٨مسأله 
ه اندك Aاز چهار ركعتى خوین در آنجا منرصف شود، چنانچه اندبعد از ظهر از م

د Aازهاى خود را nام یتا وقتى در آنجا هست با و ح استیصح اش باشد، روزه
ح است، اما یه باشد، روزه آن روزش صحاندك Aاز چهار ركعتى نخویاگر  و اندبخو

  .ردی روزه بگاندتو  Aىروزهاى بعد هم و اندد شكسته بخویAازهاى خود را با
ن اند، اگر از ماندى ²یز در جا مسافرى كه قصد كرده ده رو ـ١٣٤٩مسأله 

ك Aاز چهار ركعتى ین برگردد، اندكه از قصد م ش از آنیشك كند پ و منرصف شود
  .اندد Aازهاى خود را شكسته بخویا نه بایه اندخو



 236  :7�$(,- 8�946 � 

 و ، مشغول Aاز شوداندنكه Aاز را شكسته بخویت ای اگر مسافر به ن ـ١٣٥٠مسأله 
  .دید Aاز را چهار ركعتى nام Aای بااندشرت ²یا بیز رد كه ده رویم بگین Aاز تصمیدر ب

ن Aاز ی، اگر در باندى ²ی مسافرى كه قصد كرده ده روز در جا ـ١٣٥١مسأله 
د Aاز را دو ی باردد، چنانچه مشغول ركعت سوم نشدهچهار ركعتى از قصد خود برگ

غول ركعت سوم اگر مش و انده Aازهاى خود را شكسته بخویبق و دیركعتى nام Aا
Aاز را دو ركعتى سالم  و ندید بنشیبا و ح استیبه ركوع نرفته Aازش صح و شده
اگر به ركوع ركعت سوم  و اندد Aاز را شكسته بخوی باتا وقتى در آنجا است و دهد

  . آوردجا بهد شكسته یش را بایتا در آنجا هست Aازها و رفته Aازش باطل است
شرت از ده ی، اگر باندى ²یقصد كرده ده روز در جا مسافرى كه  ـ١٣٥٢مسأله 

ست یالزم ن و اندد Aازش را nام بخوی با، تا وقتى مسافرت نكردهاندروز در آنجا ²
  .ن ده روز كندانددوباره قصد م

د روزه واجب را ی، بااندى ²ی مسافرى كه قصد كرده ده روز در جا ـ١٣٥٣مسأله 
عرص  نافله ظهر و و Aاز جمعه و  آوردجا بها هم  روزه مستحبى راندتو  مى وردیبگ
  .اندعشا را هم بخو و

ن اند، اگر بعد از خواندى ²ی مسافرى كه قصد كرده ده روز در جا ـ١٣٥٤مسأله 
ه باشد بخواهد به اندن ده روز اگر چه Aاز نخواندا بعد از میك Aاز چهار ركعتى ی

دوباره در جاى اول خود ده روز  و ددبرگر و ى كه كمرت از چهار فرسخ است برودیجا
رود تا   مىد از وقتى كهه وىل آنجا را مبدأ مسافرت خود قرار د،ا كمرتی اند²

 وىل اگر نخواهد بعد از برگشv اندد Aاز را nام بخویبعد از برگشv با و گردد برمى
ر یبرگشv به محل اقامت فقط از آن جهت است كه واقع در مس و اندده روز ²

در مد} كه  و ى كه كمرت از چهار فرسخ استیمسافرت است در موقع رفv به آنجا
د Aاز را یبعد از آنكه برگشت با و در موقع برگشv و اندخو  مى، nاماندم  مىآنجا

  .اندشكسته بخو
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ن اند، اگر بعد از خواندى ²ی مسافرى كه قصد كرده ده روز در جا ـ١٣٥٥مسأله 
 و گرى كه كمرت از هشت فرسخ است برودیخواهد به جاى دك Aاز چهار ركعتى بی

ن ده روز دارد، Aازهاى اندى كه قصد میدر جا و د در رفvی، بااندده روز در آنجا ²
 و شرت باشدیا بیخواهد برود هشت فرسخ   مىى كهی وىل اگر جااندخود را nام بخو

 Aازهاى اندم  مى در آنجامد} كه و د موقع رفvی، بااندنخواهد ده روز در آنجا ²
  .اندخود را شكسته بخو

ن اند اگر بعد از خواندى ²ی مسافرى كه قصد كرده ده روز در جا ـ١٣٥٦مسأله 
ى كه كمرت از چهار فرسخ است برود، چنانچه یك Aاز چهار ركعتى بخواهد به جای

ا یافل باشد ا به كىل از برگشv به آنجا غیا نه یمردد باشد كه به محل اولش برگردد 
ا آنكه از ده روز یا نه ی اندبخواهد برگردد وىل مردد باشد كه ده روز در آنجا ²

 رود تا برمى گردد  مىد از وقتى كهیمسافرت از آنجا غافل باشد با و ن در آنجااندم
  .اندبعد از برگشA ،vازهاى خود را nام بخوو 

ى ²انند، ید ده روز در جاخواهن  مىشینكه رفقایال ای اگر به خ ـ١٣٥٧مسأله 
بعد از  و د به قصد رفقا نباشدیقصدش هم مق و اندقصد كند كه ده روز در آنجا ²

 اگر چه خودش هم از ،اند ك Aاز چهار ركعتى بفهمد كه آنها قصد نكردهین اندخو
  .اندد Aاز را nام بخوین منرصف شود تا مد} كه در آنجا هست بااندم

 اندى ²یدن به هشت فرسخ ىس روز در جایافر بعد از رس اگر مس ـ١٣٥٨مسأله 
ن مردد باشد، بعد از گذشv ىس روز اگر چه مقدار اندم و در nام ىس روز در رفvو 

دن به هشت فرسخ در یش از رسیاگر پ و اندد Aاز را nام بخوی بااندكمى در آنجا ²
  .اندAاز را nام بخود یشود با  مىه راه مردد شود، از وقتى كه مرددیرفv بق

، اگر بعد از اندى ²یا كمرت در جایخواهد نه روز   مى مسافرى كه ـ١٣٥٩مسأله 
 و اندا كمرت ²یگر ی، بخواهد دوباره نه روز داندا كمرت در آنجا میآنكه نه روز 

  .اندد Aاز را nام بخویكم بای و نطور تا ىس روز، روز ىسیهم
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 اندد Aاز را nام بخویز مردد بوده، در صور} با مسافرى كه ىس رو ـ١٣٦٠مسأله 
مقدارى را در جاى  و ىی، پس اگر مقدارى از آن را در جااندكجا ²یكه ىس روز را در 

  .اندد Aاز را شكسته بخوی، بعد از ىس روز هم بااندگرى ²ید

-4$iS( ���(  
را nام مسجد كوفه Aازش  و نهیمد و  در مكهاندتو  مى مسافر ـ١٣٦١مسأله 

 و اند Aاز را nام بخو7د الشهداءی در حائر حرضت ساندتو  مىز مسافرین و اندبخو
  .ف استیمراد از حائر nام حرم رش

، اگر اندد Aاز را شكسته بخویبا و  مسافر استاندد  مى كىس كه ـ١٣٦٢مسأله 
 طل است، Aازش بااند nام بخوعمداًش گفته شد یر چهار مكاe كه در مسأله پیدر غ

در  و اندnام بخو و ن است اگر فراموش كند كه Aاز مسافر شكسته استیهمچنو 
  .ستید قضاء الزم نیایادش بیوقت متذكر شود وىل اگر خارج وقت 

، اگر اندد Aاز را شكسته بخویبا و  مسافر استاندد  مى كىس كه ـ١٣٦٣مسأله 
  . Aازش باطل استاندnام بخو و فراموش كند
 اند، اگر nام بخواندد Aاز را شكسته بخوی بااندد  Aى مسافرى كه ـ١٣٦٤مسأله 
  .ح استیAازش صح
 اگر بعىض از اندد Aاز را شكسته بخوی بااندد  مى مسافرى كه ـ١٣٦٥مسأله 

 اندد شكسته بخوی كه در سفر هشت فرسخى بااند ندمثالً، اندات آن را ندیخصوص
  . Aازش باطل استاندچنانچه nام بخو
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نكه سفر ی، اگر به گ5ن ااندد Aاز را شكسته بخوی بااندد  مى مسافرى كه ـ١٣٦٦مسأله 
، وقتى بفهمد كه سفرش هشت فرسخ بوده، انداو كمرت از هشت فرسخ است nام بخو

  .دیاگر وقت گذشته قضاء Aا و اندد دوباره شكسته بخویه بااندAازى را كه nام خو
، چنانچه در اندAاز را nام بخو و ند كه مسافر است اگر فراموش ك ـ١٣٦٧مسأله 

د، قضاى آن یایادش بیاگر بعد از وقت  و  آوردجا بهد شكسته ید بایایادش بیوقت 
  .ستیAاز بر او واجب ن

 آورد در هر جا به، اگر شكسته اندد Aاز را nام بخوی كىس كه با ـ١٣٦٨مسأله 
دانسته است كه   Aى و ده روز Aودهصورت Aازش باطل است مگر آنكه قصد اقامه

  .ح استین صورت Aازش صحی در ااندد nام بخویم بایمق
د كه یایادش بین Aاز یدر ب و  اگر مشغول Aاز چهار ركعتى شود ـ١٣٦٩مسأله 

ا ملتفت شود كه سفر او هشت فرسخ است، چنانچه به ركوع ركعت ی مسافر است
وع ركعت سوم رفته Aازش اگر به رك و ام كندد Aاز را دو ركعتى nیسوم نرفته با

د ی باك ركعت هم وقت داشته باشدین انددر صور} كه به مقدار خو و باطل است
  .اندAاز را از رس شكسته بخو

 اند ندمثالً، اندات Aاز مسافر را ندی اگر مسافر بعىض از خصوص ـ١٣٧٠مسأله 
 چنانچه اندد شكسته بخویردد باا شب آن برگیه5ن روز  و كه اگر چهار فرسخ برود

ش از ركوع ركعت سوم مسأله را یپ و ت Aاز چهار ركعتى مشغول Aاز شودیبه ن
 اگر در ركوع ملتفت شود Aازش باطل است و د Aاز را دو ركعتى nام كندیبفهمد با

د Aاز را از رس یه باشد بااندك ركعت از وقت هم Aیدر صور} كه به مقدار و 
  .اندشكسته بخو

 ندانسv مسأله به واسطه اگر اندد Aاز را nام بخوی مسافرى كه با ـ١٣٧١مسأله 
د Aاز را ی بان Aاز مسأله را بفهمدیدر ب و ت Aاز دو ركعتى مشغول Aاز شودیبه ن

  .چهار ركعتى nام كند
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ش از nام شدن وقت به وطنش یه، اگر پاند مسافرى كه Aاز نخو ـ١٣٧٢مسأله 
 و اندد Aاز را nام بخوی بااندخواهد ده روز در آنجا ²  مىى برسد كهیبه جاا یبرسد 

د یمسافرت كند، در سفر با و اندست، اگر در اول وقت Aاز نخویكىس كه مسافر ن
  .اندAاز را شكسته بخو

ا ی عرص ، Aاز ظهراندد Aاز را شكسته بخوی اگر از مسافرى كه با ـ١٣٧٣مسأله 
ر سفر بخواهد قضاى ید اگر چه در غید آن را دو ركعتى قضاء Aایعشاء قضا شود با

د ی بان سه Aاز قضاء شودیz از ایست یاگر از كىس كه مسافر ن و  آوردجا بهآن را 
  .دید اگر چه در سفر بخواهد آن را قضاء Aایچهار ركعتى قضاء Aا

ْسبحاَن : دی مستحب است مسافر بعد از هر Aاز ىس مرتبه بگو ـ١٣٧٤مسأله  ُ
ُهللا، والحمد �، وال اله االَّ هللا وهللا اَکرب َ َ َ َِ َِ ُ ْ شرت یعشاء ب عرص و ،ب Aاز ظهریدر تعق و َ

  .دین سه Aاز شصت مرتبه بگویب ایسفارش شده است بلكه بهرت است در تعق

QK4 `�%  
د قضاى آن را یه بااند كىس كه Aاز واجب خود را در وقت آن نخو ـ١٣٧٥مسأله 

 مستى به واسطهن اگر یهمچن و هاند آورد، اگر چه در nام وقت Aاز خواب مجا به
ار خود یا به اختی و  در صور} كه مستى در nام وقت نباشد،ه باشداندAاز نخو

 و ستیار، قضاء الزم نیر اختیمست شده باشد اما اگر در nام وقت بوده بغ
 و ه قضاء ندارداندا نفاس نخوی ضیرا كه زن در حال حای  هیومین Aازهاى یهمچن

 Aاز ،هوش شده باشدیار خود بیهوىش در nام وقت ولو به اختی ببه واسطهز اگر ین
  .قضاء الزم نیست ه باشداندنخو

د یه باطل بوده بااند اگر بعد از وقت Aاز بفهمد Aازى را كه خو ـ١٣٧٦مسأله 
  .اندقضاى آن را بخو

  .اند Aاز مستحبى بخواندتو  مىدارد كىس كه Aاز قضاء  ـ١٣٧٧مسأله 
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ى را كه یا Aازهایى دارد ی اگر انسان احت5ل دهد كه Aاز قضا ـ١٣٧٨مسأله 
  . آوردجا به قضاى آنها را اطاًیح نبوده، مستحب است احتیه صحاندخو

 كىس مثالًه شود اندب خویست به ترتیه الزم نیومی قضاى Aازهاى  ـ١٣٧٩مسأله 
بعد  و ست اول Aاز عرصیه الزم ناندروز بعد Aاز ظهر را نخو و عرصك روز Aاز یكه 

ب در اداء آنها معترب یى كه ترتیىل در خصوص Aازهاود، یاز آن Aاز ظهر را قضاء Aا
  .ب معترب استیك روز در قضاء آنها هم ترتیعرص  و است مثل ظهر

 اندات را بخویاز آه مانند Aیومیر ی اگر بخواهد قضاى چند Aاز غ ـ١٣٨٠مسأله 
ست آنها ی، الزم نانده را بخویومیر یچند Aاز غ ه ویومیك Aاز ی بخواهد قضاى مثالًا ی

  . آوردجا بهب یرا به ترت
 Aاز اندد  Aىه وىلاندك Aاز چهار ركعتى نخوی اندد ی كىس كه م ـ١٣٨١مسأله 
ه اندزى كه نخوت قضاى Aایك Aاز چهار ركعتى به نیا Aاز عرص، اگر یظهر است 

  .ستی آورد كافجا به
ش5ره  و هاندا چند Aاز ظهر را نخوی چند Aاز صبح مثالً كىس كه  ـ١٣٨٢مسأله 

ا پنج Aاز بوده، چنانچه مقدار كمرت را یا چهار ی كه سه اندد  Aىمثالً، اندد  Aىآنها را
  .وش كردهفرام و دانسته  مى اگر ش5ره آنها را استنیهمچن و  كاىف استاندبخو

ست اول یش دارد، الزم نیك Aاز قضاء از روزهاى پی كىس كه فقط  ـ١٣٨٣مسأله 
ش Aاز قضاء یز اگر از روزهاى پین و  بعد مشغول Aاز آن روز شوداندآن را بخو
ست Aاز یشرت از ه5ن روز از او قضاء شده است، الزم نیا بیك Aاز یندارد وىل 

  .انداء بخوش از Aاز ادیقضاى آن روز را پ
شرت از ه5ن روز از او یا بیك Aاز ید كه یایادش بین Aاز ی اگر در ب ـ١٣٨٤مسأله 
 و ش دارد، چنانچه وقت وسعت داردیك Aاز قضاء از روزهاى پیا فقط ی قضاء شده

 اگر در مثالًت Aاز قضاء كند ی ناندتو  مى،اندت را به Aاز قضاء برگردیممكن است ن
د كه Aاز صبح آن روز قضاء شده یایادش بیnام شدن ركعت دوم ش از یAاز ظهر پ

آن را دو  و اندت را به Aاز صبح برگردیدر صور} كه وقت Aاز ظهر تنگ نباشد ن
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ت را ی ناندتو  Aىای، وىل اگر وقت تنگ است اندركعتى nام كند بعد Aاز ظهر را بخو
د كه Aاز صبح را یایادش بیاز ظهر  در ركوع ركعت سوم Aمثالً اندبه Aاز قضاء برگرد

شود   مىادیك ركوع كه ركن است زیت Aاز صبح كند یه، چون اگر بخواهد ناندنخو
  .اندت را به قضاى صبح برگردید نینبا

شرت هم یا بیك Aاز ی و  اگر از روزهاى گذشته Aازهاى قضاء دارد ـ١٣٨٥مسأله 
خواهد   Aىایاى nام آنها وقت ندارد از ه5ن روز از او قضاء شده، چنانچه براى قض

ش از Aاز اداء ی، مستحب است Aاز قضاى آن روز را پاندهمه را در آن روز بخو
  .اندبخو

ن Aاز قضاى خود عاجز اند تا انسان زنده است اگر چه از خو ـ١٣٨٦مسأله 
  .دی Aازهاى او را قضاء Aااندتو  Aىگرىیباشد د

، چه Aاز امام ج5عت اداء اندشود خو  مىبا ج5عت Aاز قضاء را  ـ١٣٨٧مسأله 
 اگر Aاز قضاى صبح را با مثالًك Aاز را بخوانند یست هر دو یالزم ن و ا قضاءیباشد 

  . اشكال ندارداندا عرص امام بخویAاز ظهر 
 بد را و كه خوبای  عنى بچهیز را ی مستحب است بچه مم ـ١٣٨٨مسأله 

گر عادت دهند بلكه مستحب است او را یى دها بادتع و ناندفهمد به Aاز خو مى
  .ندیبه قضاى Aازها هم وادار Aا
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اورده باشند، بر پرس ی نجا بهروزه خود را  و مادر Aاز و  اگر پدر ـ١٣٨٩مسأله 

ای  روزه و ردیر بگیاجا براى آنان ی آورد جا بهبزرگرت واجب است كه بعد از مرگشان 
د ید پرس بزرگرت قضاء Aایقضاء كنند با اند توانسته  Aى اگرچه،اند كه در سفر نگرفته

  .ردیر بگیا براى آن اجی
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روزه قضاء  و مادرش Aاز و  اگر پرس بزرگرت شك دارد كه پدر ـ١٣٩٠مسأله 
  .ستیزى بر او واجب نی چ،ا نهی اند داشته

شك و  اند مادرش Aاز قضاء داشته و  كه پدراندگرت بد اگر پرس بزر ـ١٣٩١مسأله 
  .دید قضاء Aایا نه بای اند  آوردهجا بهكند كه 

روزه  و  اگر معلوم نباشد كه پرس بزرگرت كدام است، قضاى Aاز ـ١٣٩٢مسأله 
روزه آنان  و ست وىل بهرت است كه Aازیچ كدام از پرسها واجب نیمادر بر ه و پدر
  .ا براى انجام آن قرعه بزنندیسمت كنند ن خودشان قیرا ب

رند یر بگیروزه او اج و ت كرده باشد كه براى Aازیت وصی اگر م ـ١٣٩٣مسأله 
زى ی آورد، بر پرس بزرگرت چجا بهح ی صحبه طورروزه او را  و ر، Aازیبعد از آنكه اج

  .ستیواجب ن
ف ید به تكلی بااندمادر را بخو و  اگر پرس بزرگرت بخواهد Aاز پدر ـ١٣٩٤مسأله 

  .اندد بلند بخویعشاء مادرش را با و مغرب و  قضاى Aاز صبحمثالًخود عمل كند 
 و روزه پدر و روزه قضاء دارد، اگر Aاز و  كىس كه خودش Aاز ـ١٣٩٥مسأله 

  .ح استی آورد صحجا بهمادر هم بر او واجب شود هر كدام را اول 
وانه باشد وقتى یا دیا مادر نابالغ ی پدر  اگر پرس بزرگرت موقع مرگ ـ١٣٩٦مسأله 

ش یچنانچه پ و دیمادر را قضاء Aا و روزه پدر و د Aازید بایا عاقل گردیكه بالغ شد 
  .ستیرد، بر پرس دوم واجب نیا عاقل شدن ²یاز بالغ شدن 

ا مادر را قضاء كند یروزه پدر  و ش از آنكه Aازی اگر پرس بزرگرت پ ـ١٣٩٧مسأله 
  .ستیزى واجب نیبر پرس دوم چرد، ی²
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در Aاز  و ه را به ج5عت بخوانندیومی مستحب است Aازهاى  ـ١٣٩٨مسأله 

ً مغرب و و صبح كىس كه صداى اذان مسجد  و ه مسجدی براى همساعشاء خصوصا
  .شرت سفارش شده استیشنود ب  مىرا

ن ركعت از Aاز آنا اقتداء كند هر ك نفر به امام ج5عتی اگر ـ ١٣٩٩مسأله 
اگر دو نفر اقتداء كنند هر ركعتى ثواب ششصد Aاز  پنجاه Aاز دارد و و ثواب صد

شود تا به ده نفر برسند وعده   مىشرتیشرت شوند ثواب Aازشان بیهرچه ب و دارد
  قلم وها درخت اها مركب ویدر  كاغذ وها آنان كه از ده گذشت، اگر nام آس5ن

  .سندیك ركعت آن را بنویتوانند ثواب   Aىسنده شوند،ی نومالئكه انس و جن و
 و ستیز نیى جایاعتنا بی  حارض نشدن به Aاز ج5عت از روى ـ١٤٠٠مسأله 

  .ست كه انسان بدون عذر Aاز ج5عت را ترك كندیسزاوار ن
Aاز  و اند مستحب است انسان صرب كند كه Aاز را به ج5عت بخو ـ١٤٠١مسأله 

A از ین  وه شود بهرت استاندعنى تنها خوی كه فرادى یاز اول وقتج5عت ازA ز
  .ج5عتى را كه مخترص بخوانند از Aاز فرادى كه آن را طول بدهند بهرت است

شود، مستحب است كىس كه Aازش را   مى وقتى كه ج5عت برپا ـ١٤٠٢مسأله 
ز اولش باطل بوده، اگر بعد بفهمد كه Aا و انده دوباره با ج5عت بخواندفرادى خو

  .Aاز دوم او كاىف است
ه دوباره با اند اگر مأموم بخواهد Aازى را كه به ج5عت خوـ ١٤٠٣مسأله 

 ز مأمومین ا امام شود وی ثاناندتو  مىن امامیهمچن و ، اشكال ندارداندج5عت بخو
  . امام شوداندتو مى

 و كند  مىا باطل كىس كه در Aاز وسواس دارد بحدى كه Aاز ر ـ١٤٠٤مسأله 
د Aاز را با یشود با  مى از وسواس راحتاندفقط در صور} كه Aاز را با ج5عت بخو

  .اندج5عت بخو
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ا مادر به فرزند خود امر كند كه Aاز را به ج5عت ی اگر پدر  ـ١٤٠٥مسأله 
ا یذاء یشود در صور} كه ترك آن موجب ا  مى Aاز ج5عت بر او واجباندبخو

  .شود  Aى شود، واال واجبعقوق آنها
، مگر Aاز استسقاء كه اندشود به ج5عت خو  Aى Aاز مستحب را ـ١٤٠٦مسأله 

  .خوانند  مىبراى آمدن باران
ه یومی، هر كدام از Aازهاى اندخو  مىهیومی اگر امام ج5عت Aاز  ـ١٤٠٧مسأله 

، اقتداء اندخو  مى دوبارهاطاًیرا احت اش هیومیشود به او اقتدا كرد وىل اگر Aاز   مىرا
  .كردن به او اشكال دارد

 گر رایا كس دیه خود را یومی اگر امام ج5عت قضاى Aاز  ـ١٤٠٨مسأله 
كند، اقتداى به او   مىاطا قضاءیشود به او اقتداء كرد وىل اگر Aاز را احت  مىاندخو مى

  .اشكال دارد
ه یومی Aاز واجب اندخو  مى Aازى را كه اماماند اگر انسان ند ـ١٤٠٩مسأله 

  . به او اقتداء كنداندتو  Aىا Aاز مستحب،یاست 
كىس پشت رس او اقتداء نكرده باشد،  و  اگر امام در محراب باشد ـ١٤١٠مسأله 

 نندیب  Aىوار محراب امام رای دبه واسطهو  اند ستادهیكساe كه دو طرف محراب ا
پشت رس امام اقتدا كرده باشد، اقتدا كردن توانند به او اقتدا كنند وىل اگر كىس  Aى

 وار محراب امام رای دبه واسطه و به او متصلندو  اند ستادهیكساe كه دو طرف او ا
  .ح استیج5عتشان صح و نند اشكال ندارد Aازیب Aى

 درازى صف اول، كساe كه دو طرف صف به واسطه اگر  ـ١٤١١مسأله 
z از ی درازى به واسطهز اگر ین و انند اقتدا كنندتو  مىنندیامام را نب اند ستادهیا

 نندی صف جلوى خود را نب،اند ستادهیگر كساe كه دو طرف آن ایى دها صف
  .ندیتوانند اقتداء Aا مى

ى ج5عت تا درب مسجد برسد كىس كه مقابل درب ها  اگر صف ـ١٤١٢مسأله 
كنند   مى او اقتداز Aاز كساe كه پشت رسین و ح استیستاده Aازش صحیپشت ا
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 صف جلو راو  اند ستادهی ااوو طرف دن Aاز كساe كه یهمچن و باشد،  مىحیصح
  .نند اشكال نداردیب Aى

به ستاده، اگر از طرف راست پا چپ ی كىس كه پشت ستون ا ـ١٤١٣مسأله 
  . اقتدا كنداندتو  Aىگر به امام متصل نباشد،ی مأموم دواسطه

د از جاى مأموم بلندتر نباشد، وىل اگر كمرت ین امام باستادی جاى ا ـ١٤١٤مسأله 
امام در طرىف  و ب باشدین رساشیز اگر زمین و ك وجب بلندتر باشد اشكال نداردیاز 

طورى باشد كه به  و اد نباشدیبى آن زیستد در صور} كه رساشیكه بلندتر است با
  .ند مانعى نداردین مسطح بگویآن زم

أموم بلندتر از جاى امام باشد اشكال ندارد وىل اگر به  اگر جاى م ـ١٤١٥مسأله 
  .ستیح نی ج5عت صح،اند ند اجت5ع كردهیقدرى بلند باشد كه نگو

ای  عنى بچهیز یبچه مم اند ستادهیك صف این كساe كه در ی اگر ب ـ١٤١٦مسأله 
د توانن  مىفهمد فاصله شود، چنانچه ندانند Aاز او باطل است  مىبد را و كه خوب

  .اقتدا كنند
ر گفv یتكب و ر امام اگر صف جلو آماده Aاز باشندی بعد از تكب ـ١٤١٧مسأله 

  .دیر بگوی تكباندتو  مىستادهیك باشد، كىس كه در صف بعد ایآنان نزد
ى جلو باطل است، در ها ك صف از صفی Aاز اند اگر بد ـ١٤١٨مسأله 

 ا نه،یح است ی Aاز آنان صحدانتوانند اقتدا كند، وىل اگر ند  Aىى بعدها صف
  .دی اقتدا Aااندتو مى

 ندارد، اگر  وضو اماماند بدمثالً Aاز امام باطل است اند هرگاه بد ـ١٤١٩مسأله 
  . به او اقتدا كنداندتو  Aىچه خود امام ملتفت نباشد،

ا یا كافر بوده ی اگر مأموم بعد از Aاز بفهمد كه امام عادل نبوده  ـ١٤٢٠مسأله 
  .ح استی Aازش صح،هاندوضو Aاز خو بی مثالً جهتى Aازش باطل بوده، به

ا نه، چنانچه در حاىل ین Aاز شك كند كه اقتدا كرده ی اگر در ب ـ١٤٢١مسأله 
 Aاز را اندتو  مىدهد  مىسوره امام گوش و  به حمدمثالًفه مأموم است یباشد كه وظ
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فه یهم وظ و فه امامی هم وظاگر مشغول كارى باشد كه و به ج5عت nام كند
  .دیت فرادى nام Aاید Aاز را به نیا سجده باشد بای در ركوع مثالًمأموم است 

  .ت فرادى بكندین Aاز ج5عت، اگر چه ناچار نشود، نی جائز است در ب ـ١٤٢٢مسأله 
ست یت فرادى كند الزم نیسوره امام، ن و  اگر مأموم بعد از حمد ـ١٤٢٣مسأله 

د یت فرادى Aایسوره ن و ش از nام شدن حمدی، وىل اگر پاندره را بخوسو و حمد
  .انده بخواندد مقدارى را كه امام نخویبا

 اط واجبید بنابر احتیت فرادى Aاین Aاز ج5عت نی اگر در ب ـ١٤٢٤مسأله 
 و ا نهیت فرادى كند یت ج5عت كند، وىل اگر مردد شود كه نی دوباره ناندتو Aى

  .ح استیرد كه Aاز را با ج5عت nام كند، Aازش صحی بگمیبعد تصم
ت ید بنا بگذارد كه نیا نه بایت فرادى كرده ی اگر شك كند كه ن ـ١٤٢٥مسأله 

  .فرادى نكرده است
به ركوع امام  و  اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند ـ١٤٢٦مسأله 

 ك ركعت حسابی و ستح ایبرسد اگر چه ذكر امام nام شده باشد Aازش صح
 و ح استیبه ركوع امام نرسد Aازش صح و شود اما اگر به مقدار ركوع خم شود مى
آن ركعت  و ستد تا امام به ركعت دوم برسدیا بایر است Aاز را فرادى nام كند یمخ

آن سجده  ا متابعت امام را در سجده بكند ویدوم را ركعت اول خودش قرار بدهد 
  .دیرا هم حساب نن5

به مقدار ركوع  و  اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند ـ١٤٢٧مسأله 
ر است یمخ ح است ویا نه Aازش صحیده یشك كند كه به ركوع امام رس و خم شود

  .ن سه عمىل كه در مسأله قبل گذشتیب
ش از آنكه به یپ و  اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند ـ١٤٢٨مسأله 

ستد تا امام براى یر است بایع خم شود، امام رس از ركوع بردارد، مخازه ركواند
ا ید یت فرادى Aایا نی و آن را ركعت اول Aاز خود حساب كند و زدیركعت بعد برخ

  .آن سجده را حساب نكند و دیمتابعت امام را در سجده بن5
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نكه به ش از آیپ و سوره اقتدا كند و ن حمدیا بی اگر اول Aاز  ـ١٤٢٩مسأله 
  .ح استیركوع رود امام رس از ركوع بردارد Aاز او صح

ن تشهد آخر Aاز است، اند اگر موقعى برسد كه امام مشغول خو ـ١٤٣٠مسأله 
رة االحرام یگفv تكب و تید بعد از نیچنانچه بخواهد به ثواب ج5عت برسد با

صرب كند  و دی نگو به قصد ذكر مطلق، وىل سالم رااندتشهد را با امام بخو و ندیبنش
د، یر بگویتكب و ت كندیبدون آنكه دوباره ن و ستدیتا امام سالم Aاز را بدهد، بعد با

  .آن را ركعت اول Aاز خود حساب كند و اندسوره را بخو و حمد
ستد یستد بلكه اگر مساوى او باید جلوتر از امام بای مأموم نبا ـ١٤٣١مسأله 
قد  و اگر تر باشد ع حاالت Aاز از امام عقبیر جمىل كم دیو خلد ویبا و اشكال دارد

سجود جلوتر از امام نباشد  و ستد كه در ركوعید طورى بایاو بلندتر از امام است، با
  .بلكه مساوى هم نباشند

مانند آن كه پشت  و امام پرده و ن مأمومید بی در Aاز ج5عت با ـ١٤٣٢مسأله 
گرى كه یمأموم د و ن انسانیاست بن یهمچن و شود فاصله نباشد  Aىدهیآن د

مأموم زن باشد  و  او به امام متصل شده است، وىل اگر امام مردبه واسطهانسان 
به زن   وگرى كه مرد استیمأموم د و ن آن زنیا بیامام  و ن آن زنیچنانچه ب

  .مانند آن باشد اشكال ندارد و  او به امام متصل شده است پردهواسطه
كىس كه  و ن مأمومیا بیامام  و ن مأمومیعد از رشوع به Aاز ب اگر ب ـ١٤٣٣مسأله 

توان   Aىگرى كه پشت آن رایز دیا چی او متصل به امام است، پرده به واسطهمأموم 
  .فه فرادى نكند Aازش باطل استی عمل به وظفوراًد فاصله شود چنانچه مأموم ید

شرت از یستادن امام بیجاى ا و ن جاى سجده مأمومی واجب است ب ـ١٤٣٤مسأله 
 مأمومى به واسطهز اگر انسان ین و كمرت از آن مانعى ندارد و ك مرت فاصله نباشدی

ستادن یاز جاى ا اش د فاصله جاى سجدهیستاده به امام متصل باشد بایكه جلوى او ا
بهرت است كه جاى سجده مأموم با جاى كىس كه جلوى  و ك مرت نباشدیشرت از یاو ب
  .چ فاصله نداشته باشدیهستاده، یاو ا
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ا چپ او اقتدا كرده ی كىس كه طرف راست به واسطه اگر مأموم  ـ١٤٣٥مسأله 
ا ید كىس كه در طرف راست یاز جلو به امام متصل نباشد با و به امام متصل باشد
  .ك مرت فاصله نداشته باشدیشرت از یچپ او اقتدا كرده ب

به كىس كه مأموم  و ن مأمومیا بیم اما و ن مأمومی اگر در Aاز ب ـ١٤٣٦مسأله 
 عمل فوراًدا شود، چنانچه یك مرت فاصله پیشرت از ی او به امام متصل است، بواسطه
  .فه فرادى نكند Aازش باطل استیبه وظ

ت یا همه نی اگر Aاز همه كساe كه در صف جلو هستند nام شود  ـ١٤٣٧مسأله 
ً اند ستادهیاند، چنانچه كساe كه در صف بعد یفرادى Aا فه فرادى ی عمل به وظفورا

  .ن صورت Aاز صف بعد باطل استیر ایدر غ و ح استیند Aاز صف بعد صحیAا
 و اندسوره بخو و ست حمدی اگر در ركعت دوم اقتدا كند الزم ن ـ١٤٣٨مسأله 

اط واجب آن است كه موقع یاحت و اندتشهد را با امام بخو و مستحب است قنوت
د بعد از یبا و زانوها را بلند كند و ن بگذاردی پا را به زمٔنهیس و ستن تشهد داندخو

اگر براى سوره وقت ندارد،  و اند سوره را بخواطاًیاحت و حمد  وزدیتشهد با امام برخ
 وىل اگر در ركوع به اندا سجده خود را به امام برسیدر ركوع  و حمد را nام كند

  .دیهرت است كه قصد فرادى بن5در سجده به امام برسد، ب و امام نرسد
 اگر موقعى كه امام در ركعت دوم Aاز چهار ركعتى است اقتدا  ـ١٤٣٩مسأله 

 و ندید در ركعت دوم Aازش كه ركعت سوم امام است بعد از دو سجده بنشیكند با
 و دیك مرتبه بگویحات اربعه را، یتسب و زدیبرخ و اندتشهد را به مقدار واجب بخو

  .اندسجده خود را به امام برسا یدر ركوع 
 كه اگر اقتدا اندمأموم بد و ا چهارم باشدی اگر امام در ركعت سوم  ـ١٤٤٠مسأله 

د صرب كند تا یاط واجب بایرسد، بنابر احت  Aى به ركوع اماماندحمد را بخو و كند
  .دیامام به ركوع رود، بعد اقتدا Aا

 اطاًیاحت و د حمدی با اقتدا كندا چهارم امامی اگر در ركعت سوم  ـ١٤٤١مسأله 
ا یدر ركوع  و د حمد را nام كندی بااگر براى سوره وقت ندارد و اندسوره را بخو
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، وىل اگر در ركوع به امام نرسد، بهرت است كه قصد اندسجده خود را به امام برس
  .دیفرادى بن5
 وع اماما قنوت را nام كند به ركی اگر سوره اندد  مى كىس كه ـ١٤٤٢مسأله 

به ركوع نرسد اگر چه Aازش  و اندا قنوت را بخوی سوره عمداًرسد چنانچه  Aى
  .ح است وىل گناه كردهیصح

د به یا nام Aاینان دارد كه اگر سوره را رشوع كند ی كىس كه اطم ـ١٤٤٣مسأله 
  .دیا اگر رشوع كرده nام Aایرسد، بهرت است كه سوره را رشوع كند   مىركوع امام

رسد   مى به ركوع اماماندن دارد، اگر سوره را بخویقی كىس كه  ـ١٤٤٤أله مس
  .ح استیبه ركوع نرسد Aازش صح و اندچنانچه سوره را بخو

  كه در كدام ركعت استاندمأموم ند و ستاده باشدی اگر امام ا ـ١٤٤٥مسأله 
بعد بفهمد اگر چه  و اندد قرائت را به قصد قربت بخوی اقتدا كند، وىل بااندتو مى

  .ح استیا دوم بوده، Aازش صحیكه امام در ركعت اول 
 اندسوره نخو و ا دوم است حمدینكه امام در ركعت اول یال ای اگر به خ ـ١٤٤٦مسأله 

ش یح است وىل اگر پیا چهارم بوده، Aازش صحیبعد از ركوع بفهمد كه در ركعت سوم و 
در  و اندگر وقت ندارد، فقط حمد را بخوا و اند را بخوحمد و سورهد یاز ركوع بفهمد با

  .احوط قصد فرادى است و دیا قصد فرادى بن5ی اندا سجده خود را به امام برسیركوع 
 و ا چهارم است حمدینكه امام در ركعت سوم یال ای اگر به خ ـ١٤٤٧مسأله 
ا دوم بوده یا بعد از آن بفهمد كه در ركعت اول یش از ركوع یپ و اندسوره بخو

  .ست آنها را nام كندیسوره بفهمد، الزم ن و ن حمدیاگر در ب و ح استیزش صحAا
 اگر موقعى كه مشغول Aاز مستحبى است ج5عت برپا شود،  ـ١٤٤٨مسأله 

نان ندارد كه اگر Aاز را nام كند به ج5عت برسد، مستحب است Aاز یچنانچه اطم
نان نداشته باشد كه به ركعت یمشغول Aاز ج5عت شود بلكه اگر اطم و را رها كند

  .دین دستور رفتار Aایاول برسد مستحب است به هم
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ا چهار ركعتى است ی اگر موقعى كه مشغول Aاز سه ركعتى  ـ١٤٤٩مسأله 
نان ندارد كه اگر Aاز را یاطم و ج5عت بر پا شود چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته

Aاز مستحبى Aاز را دو ركعتى nام ت یnام كند به ج5عت برسد مستحب است به ن
  .اندخود را به ج5عت برس و كند

ا سالم اول باشد یمأموم مشغول تشهد  و  اگر Aاز امام nام شود ـ١٤٥٠مسأله 
  .ت فرادى كندیست نیالزم ن

 به ج5عت ادامه اندتو  مىهاندك ركعت از امام عقب می كىس كه  ـ١٤٥١مسأله 
اگر به  و Aاز را nام كندو  قصد فرادى Aوده اندتو  مى ودهد تا امام سالم دهد

د وقتى یاط واجب بایا سوم او بود بنابر احتیركعت اول مأموم   وج5عت ادامه داد
زانوها را بلند  و ن بگذاردی پا را به زمٔنهیس و  انگشتان دستاندخو  مىامام تشهد

  .زدیبعد برخ و نگاه دارد تا امام سالم Aاز را بدهد

�$�3��C '(� U�  
حالل  و عادل ،عه دوازده امامىیش ،عاقل ،د بالغی امام ج5عت با ـ١٤٥٢مسأله 
ز اگر مأموم مرد است امام او هم مرد ی ن واندح بخوی صحبه طورAاز را  و زاده باشد

گر مانعى یز دیفهمد به بچه مم  مىبد را و ز كه خوبیاقتدا كردن بچه مم و باشد
  .ندارد

دانسته، اگر شك كند به عدالت خود   مى امامى را كه عادل ـ١٤٥٣مسأله 
  .دی به او اقتدا Aااندتو  مىا نه،یست یباق

ا ی به كىس كه نشسته اندتو  Aى،اندخو  مىستاده Aازی كىس كه ا ـ١٤٥٤مسأله 
اط ی بنابر احتاندخو  مىكىس كه نشسته Aاز و  اقتدا كنداندخو  مىده Aازیخواب

  .دی اقتدا Aااندخو  مىده Aازیبه كىس كه خواب اندتو  Aىواجب
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 به كىس كه اندتو  مىاندخو  مىده Aازیا خوابی كىس كه نشسته  ـ١٤٥٥مسأله 
 به كىس اندتو  مىاندخو  مىده Aازیكىس كه خواب و  اقتدا كنداندخو  مىنشسته Aاز

  .دی اقتدا Aااندخو  مىده Aازیكه خواب
ا با یمم یا با تی عذرى با لباس نجس به واسطهت  اگر امام ج5ع ـ١٤٥٦مسأله 
  .شود به او اقتدا كرد  مىاندAاز بخوای  رهیوضوى جب

غائط  و رون آمدن بولی از باندتو  Aى اگر امام مرىض دارد كه ـ١٤٥٧مسأله 
 به اندتو  مىستیز زe كه مستحاضه نین  وشود به او اقتدا كرد  مى،خوددارى كند

  .دیAازن مستحاضه اقتدا 
جائز  و ىس داردیا پی مكروه است اقتدا به كىس كه مرض خوره  ـ١٤٥٨مسأله 

اط واجب یبنابر احت و ست اقتدا به كىس كه حد رشعى بر او جارى شده استین
  .اقتدا نكنند نینش هیاهل شهر به باد

3��C 'F7�  
 دانسv د وىلین Aاید امام را معیكند با  مىتی موقعى كه مأموم ن ـ١٤٥٩مسأله 

  .ح استیكنم به امام حارض، Aازش صح  مىت كند اقتدای اگر نمثالًست یاسم او الزم ن
 اندز Aاز را خودش بخویسوره همه چ و ر از حمدید غی مأموم با ـ١٤٦٠مسأله 

ًیاحت و د حمدیا چهارم امام باشد بایا دوم او ركعت سوم یوىل اگر ركعت اول   اطا
  .اندسوره را بخو

عشاء صداى  و مغرب و دوم Aاز صبح و  اگر مأموم در ركعت اول ـ١٤٦١مسأله 
سوره را  و د حمدی باص ندهدیسوره امام را بشنود، اگر چه كل5ت را تشخ و حمد
د ی وىل بااندسوره بخو و اگر صداى امام را نشنود، مستحب است حمد و اندنخو

  . اشكال ندارداند بلند بخوسهواً چنانچه و اندآهسته بخو
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اط یسوره امام را بشنود، احت و  اگر مأموم بعىض از كل5ت حمد ـ١٤٦٢مسأله 
  .اندسوره نخو و آن است كه حمد

 ى را كهیال كند صدایا خی اندسوره بخو و  حمدسهواً  اگر مأموم ـ١٤٦٣مسأله 
بعد بفهمد صداى امام بوده   واندسوره بخو  وحمد و ستیشنود صداى امام ن مى

  .ح استیAازش صح
 ى بشنود ویا صدایا نه یشنود   مى اگر شك كند كه صداى امام را ـ١٤٦٤مسأله 

  .اندسوره بخو و  حمداندتو  مىگر،یا صداى كس دی صداى امام است اندند
عرص  و دوم Aاز ظهر و  مكروه است كه مأموم در ركعت اول ـ١٤٦٥مسأله 

  .دیى آن ذكر بگوجا بهمستحب است  و اندسوره بخو و حمد
ز است با ید وىل جایش از امام بگویرة االحرام را پید تكبی مأموم نبا ـ١٤٦٦ه مسأل
  .ندی را بگوریهم تكب

ً ای و عمداً اگر مأموم  ـ١٤٦٧مسأله  ح یش از امام سالم دهد Aازش صحی پسهوا
  .ست دوباره با امام سالم دهدیالزم ن و چ اشكاىل نداردیه و است

ش از یگر Aاز را پیزهاى دیرة االحرام، چیكبر از تی اگر مأموم غ ـ١٤٦٨مسأله 
د بهرت یگو  مى امام چه وقتاندا بدید اشكال ندارد وىل اگر آنها را بشنود یامام بگو

  .دیش از امام نگویآن است كه پ
گر آن، یشود، كارهاى د  مىهاندر از آنچه در Aاز خوید غی مأموم با ـ١٤٦٩مسأله 
ش از امام ی پعمداًاگر  و  آوردجا به كمى بعد از امام ایسجود را با امام  و مانند ركوع

  .ح استیج5عت هر دو صح و ت كرده وىل Aازیا مد} بعد از امام انجام دهد، معصی
ً  اگر ـ١٤٧٠مسأله   دارد، چنانچه امام در ركوع ش از امام رس از ركوع بری پسهوا

اد شدن ركوع كه یصورت زن یدر ا و با امام رس بردارد و د به ركوع برگرددی باباشد
ش از آنكه به ركوع یپ كند وىل اگر به ركوع برگردد و  Aىركن است Aاز را باطل

  .برسد، امام رس بردارد Aازش باطل است
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د به یند امام در سجده است، بای رس بردارد و بباشتباها اگر  ـ١٤٧١مسأله 
اد شدن دو سجده یى زفتد براین اتفاق بیچنانچه در هر دو سجده ا سجده برگردد و

  .شود  Aىكه ركن است Aاز باطل
ش از امام رس از سجده برداشته هرگاه به ی پاشتباها كىس كه  ـ١٤٧٢مسأله 

ح است وىل اگر یده امام رس بردارد، Aازش صحیهنوز به سجده نرس سجده برگردد و
  .فتد Aازش باطل استین اتفاق بیدر هر دو سجده ا

ً ا سجده بردارد وی رس از ركوع باهااشت اگر  ـ١٤٧٣مسأله  نكه یال ایا به خی سهوا
  .ح استیا سجده نرود، Aازش صحی به ركوع عمداًا یرسد   Aىبه امام

ند امام در سجده است، چنانچه به ی اگر رس از سجده بردارد و بب ـ١٤٧٤مسأله 
 و  رودنكه با امام سجده كند به سجدهینكه سجده اول امام است به قصد ایال ایخ

نكه یال ایاگر به خ و شود  مىبفهمد سجده دوم امام بوده سجده دوم او حساب
د به قصد یبفهمد سجده اول امام بوده با و سجده دوم امام است به سجده رود

در هر دو صورت جائز است  و نكه با امام سجده كند دوباره با امام به سجده رودیا
  .دید فرادى بن5ا قصی و كه Aاز را به ج5عت nام كند

ً  اگر ـ١٤٧٥مسأله  طورى باشد كه اگر رس  و ش از امام به ركوع رودی پسهوا
با امام به ركوع رود،  و رسد، چنانچه رس بردارد  مىبردارد به مقدارى از قرائت امام

ح یج5عتش صح و  بر نگردد، Aازعمداًن اگر یهمچن و ح استیج5عتش صح و Aاز
  .دیادى Aاجائز است قصد فر و است

ً  اگر ـ١٤٧٦مسأله  طورى باشد كه اگر برگردد  و ش از امام به ركوع رودی پسهوا
رسد، در صور} كه صرب كند تا امام به او برسد، Aازش   Aىزى از قرائت امامیبه چ
با امام به ركوع   رس بردارد واندنكه با امام Aاز بخویاگر به قصد ا ح است ویصح

  .رود، مانعى ندارد
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ً  اگر ـ١٤٧٧سأله م ش از امام به سجده رود، در صور} كه صرب كند تا ی پسهوا
 رس اندنكه با امام Aاز بخویاگر به قصد ا ح است ویامام به او برسد Aازش صح

  .با امام به سجده رود، مانعى ندارد بردارد و
 ا دری اند قنوت بخواشتباها اگر امام در ركعتى كه قنوت ندارد  ـ١٤٧٨مسأله 

 د قنوت وی مأموم نبا،ن تشهد شوداندركعتى كه تشهد ندارد اشتباها مشغول خو
ستادن امام یش از ایا پیش از امام به ركوع رود ی پاندتو  Aى، وىلاندتشهد را بخو

  .انده Aاز را با او بخویبق و تشهد امام nام شود د صرب كند تا قنوت ویستد بلكه بایبا
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ستد، یك مرد باشد مستحب است طرف راست امام بای اگر مأموم  ـ١٤٧٩مسأله 

اش  ستد كه جاى سجدهیاگر زن باشد مستحب است در طرف راست امام طورى با و
چند زن باشند،  ك مرد ویا یك زن ی و اگر مرد و ا قدم امام باشدیمساوى زانو 

اگر چند مرد  و ستندیرس امام باباقى پشت  مستحب است مرد طرف راست امام و
چند زن   واگر چند مرد و ستندیا چند زن باشند مستحب است پشت رس امام بای

  .ستندی پشت رس مردها باها زن و باشند، مستحب است مردها عقب امام
گر یكدیف یمأموم هر دو زن باشند بهرت است كه رد  و اگر امام ـ١٤٨٠مسأله 

  .دستیامام جلوتر نا و ستندیبا
 ك5ل و اهل علم و ستد وی مستحب است امام در وسط صف با ـ١٤٨١مسأله 

  .ستندیتقوى در صف اول با
ن كساe كه در یب و ى ج5عت منطم باشدها  مستحب است صف ـ١٤٨٢مسأله 

  .گر باشدیكدیف یشانه آنان رد فاصله نباشد و اند ستادهیك صف ای
ٰقد قحب است بعد از گفv  مست ـ١٤٨٣مسأله  َّامت الصالَُةَْ   .زندین برخیمأموم َِ
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گران ی ـ مستحب است امام ج5عت حال مأمومى را كه از د١٤٨٤مسأله 
 همه اندسجود را طول ندهد، مگر بد و ركوع و قنوت و ت كندیتر است رعا فیضع

  .لندیما اند كساe كه به او اقتدا كرده
 ى كه بلندیرهاذك و سوره و  مستحب است امام ج5عت در حمد ـ١٤٨٥مسأله 

ش از ید بیگران بشنوند، وىل بایقدرى بلند كند كه ده ، صداى خود را باندخو مى
  .ازه صدا را بلند نكنداند

خواهد اقتدا كند   مى ودهی اگر امام در ركوع بفهمد كىس تازه رس ـ١٤٨٦مسأله 
زد، اگرچه بفهمد یبعد برخ و شه طول بدهدیمستحب است ركوع را دو برابر هم

  .گرى هم براى اقتدا وارد شده استیكس د
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ى ج5عت جا باشد، مكروه است انسان تنها ها  اگر در صف ـ١٤٨٧مسأله 

  .ستدیبا
  .د كه امام بشنودی مكروه است مأموم ذكرهاى Aاز را طورى بگو ـ١٤٨٨مسأله 
 مكروه اندخو  مىدو ركعتعشاء را  و عرص ، مسافرى كه Aاز ظهر ـ١٤٨٩مسأله 
ست یكىس كه مسافر ن و ست اقتدا كندین Aازها به كىس كه مسافر نیاست در ا

  .دین Aازها به مسافر اقتدا Aایمكروه است در ا
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 چهار به واسطهگفته خواهد شد  بعدا ات كه دستور آنی Aاز آ ـ١٤٩٠مسأله 

م ـ گرفv ماه اگرچه مقدار كمى از آنها  دو.دیاول ـ گرفv خورش: شود  مىز واجبیچ
  چهارم ـ رعد. سوم ـ زلزله اگرچه كىس هم نرتسد.كىس هم از آن نرتسد و گرفته شود

شرت مردم ینها از امور آسe5 در صور} كه بیمانند ا و رسخ و اهیبادهاى س و برقو 
  .اط استیات براى آنها مبنى بر احتی وجوب Aاز آ،نىیزهاى زمیاما چ و برتسند

z یشرت از یات براى آنها واجب است بیى كه Aاز آیزهای اگر از چ ـ١٤٩١مسأله 
ك Aاز یك از آنها ید براى هر ی بااند Aاز بخو،كدام فتد چنانچه بعد از هریاتفاق ب

  .اندات بخوید دو Aاز آیعد زلزله هم بشود با برد وید بگی اگر خورشمثالً، اندات بخویآ
وقت آنها نگذشته  و ات بر او واجب استیىس كه چند Aاز آ ك ـ١٤٩٢مسأله 

د ی سه مرتبه خورشمثالًز بر او واجب شده باشد، یك چیاست چه همه آنها براى 
ز واجب شده باشد مثل آفتاب یا براى چند چیه است اندAاز آنها را نخو و گرفته
vاز آیزلزله  و رعد برق و گرفA كند  مىتیات براى همه كفایك.  

ات براى آنها واجب است، در هر شهرى اتفاق یى كه Aاز آیزهای چ ـ١٤٩٣مسأله 
گر واجب یبر مردم جاهاى د و ات بخوانندید Aاز آیفتد، فقط مردم ه5ن شهر بایب
z حساب شود، Aاز یك باشد كه با آن شهر یقدرى نزده ست، وىل اگر مكان آنها بین
  .ات بر آنها هم واجب استیآ

 اندتو  مىكند انسان  مىا ماه رشوع به گرفvید ی از وقتى كه خورش ـ١٤٩٤مسأله 
  .ندازد كه رشوع به باز شدن كندیر نیقدرى تأخه بهرت است ب  واندات را بخویAاز آ

ا ماه یندازد كه آفتاب یر بیقدرى تأخه ات را بین Aاز آاند اگر خو ـ١٤٩٥مسأله 
قضاء  و ت اداءیكند، وىل بهرت است نت اداء بی ناندتو  مىرشوع به باز شدن كند

  .دیت قضاء Aاید نی باانداگر بعد از باز شدن nام آن، Aاز بخو و نكند
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ا یك ركعت Aاز ین اندازه خواندا ماه به ید ی اگر مدت گرفv خورش ـ١٤٩٦مسأله 
 شرت باشد وىل انسان Aاز رایاگر مدت گرفv آنها ب و ستیات واجب نیكمرت باشد، Aاز آ

 اند واجب است بخو،باشد هاندك ركعت به آخر وقت آن مین اندازه خواند تا به اندنخو
  .قضاء نكند و ت اداءیاط نیت ادا بكند واال بنابر احتی ن،چنانچه مقرص نباشد و

افتد، انسان   مىنها اتفاقیمانند ا و برق و رعد و  موقعى كه زلزله ـ١٤٩٧مسأله 
تا آخر عمر بر او واجب  و ت كردهی معصانداگر نخو و اندات را بخوی Aاز آفوراد یبا

  . ادا استاندهر وقت بخو و است
ا ماه بفهمد كه nام آن گرفته بوده ی باز شدن آفتاب  از اگر بعد ـ١٤٩٨مسأله 

وىل اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده قضاء بر او . اندات را بخوید قضاى Aاز آیبا
  .ستیواجب ن

ا ماه گرفته است، چنانچه انسان ید یند كه خورشیبگوای  گر عده ا ـ١٤٩٩مسأله 
 ،اند بعد معلوم شود راست گفته و اندات نخویAاز آ و دا نكندین پیقیاز گفته آنان 

اگر مقدارى  و اندات را بخوید Aاز آیا ماه گرفته باشد باید یدر صور} كه nام خورش
ن است اگر دو یهمچن و ستی واجب نات بر اوین Aاز آانداز آن گرفته باشد، خو

فته، بعد معلوم ا ماه گرید یند خورشیست، بگوینفر كه عادل بودن آنان معلوم ن
  .اند شود كه عادل بوده

 اگر انسان به گفته كساe كه از روى قاعده علمى وقت گرفv  ـ١٥٠٠مسأله 
ات را ید Aاز آیته باا ماه گرفید یدا كند كه خورشینان پیدانند، اطم  مىماه را و دیخورش

 كشد  مىفالن مقدار طول و ردیگ  مىا ماهید یند فالن وقت خورشیز اگر بگوین و اندبخو
  .دید به حرف آنان عمل Aایدا كند، بنابر اظهر باینان پیانسان به گفته آنان اطمو 

 و اندد دوباره بخویه باطل بوده بااندا} كه خوی اگر بفهمد Aاز آ ـ١٥٠١مسأله 
  .دی وقت گذشته قضاء Aااگر

ات هم بر انسان واجب شود، یه Aاز آیومی اگر در وقت Aاز  ـ١٥٠٢مسأله 
اگر وقت  و  اشكال ندارداندچنانچه براى هر دو Aاز وقت دارد، هركدام را اول بخو



 259  ���� \�(! � 

د اول یبا اگر وقت هر دو تنگ باشد و اندد اول آن را بخویz از آن دو تنگ باشد بای
  .اندا بخوه ریومیAاز 

ات تنگ است، یه بفهمد كه وقت Aاز آیومین Aاز ی اگر در ب ـ١٥٠٣مسأله 
 اندات را بخوید آن را nام كند بعد Aاز آی باه هم تنگ باشدیومیچنانچه وقت Aاز 

ه یومیات، بعد Aاز یاول Aاز آ و د آن را بشكندیه تنگ نباشد بایومیاگر وقت Aاز و 
  . آوردجا بهرا 

د یه تنگ است بایومیات بفهمد كه وقت Aاز ین Aاز آی اگر در ب ـ١٥٠٤مسأله 
ش از یبعد از آنكه Aاز را nام كرد پ و ه شودیومیمشغول Aاز  و ات را رها كندیAاز آ

  .اندجا كه رها كرده بخو ات را از ه5نیه Aاز آیانجام كارى كه Aاز را بهم بزند، بق
اط یرد بنابر احتیا ماه بگی آفتاب ،ا نفاس زنیض ی اگر در حال ح ـ١٥٠٥مسأله 

 و برق و ا رعدیاگر زلزله  و دیات را قضا Aاید بعد از پاك شدن، Aاز آیواجب با
  .اندات را بخویفتد، واجب است كه بعد از پاك شدن، Aاز آینها اتفاق بیمانند ا
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 و ت پنج ركوع دارددر هر ركع و ات دو ركعت استی Aاز آ ـ١٥٠٦مسأله 
ك سوره nام ی و ك حمدی و دیر بگویت، تكبین است كه انسان بعد از نیدستور آن ا

، اندك سوره بخوی و ك حمدیرس از ركوع بر دارد، دوباره  و به ركوع رود و اندبخو
 و دیبعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده Aا و باز به ركوع رود تا پنج مرتبه

  .سالم دهد و اندتشهد بخو و  آوردجا به دوم را هم مثل ركعت اول ركعت و زدیبرخ
ن اندخو و ریتكب و تیات ممكن است انسان بعد از نی در Aاز آ ـ١٥٠٧مسأله 

به  و اندشرت از آن را بخویا بیه یك آی و ك سوره را پنج قسمت كندیى ها هیحمد، آ
  دوم از ه5ن سوره را، قسمتاندنكه حمد بخویبدون ا و رس بردارد و ركوع رود

 به مثالًد، یش از ركوع پنجم سوره را nام Aاینطور تا پیهم و به ركوع رود  واندبخو
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ُقْل هو هللاقصد سوره  َ ُ ُ أحدُ َ ِبِسم  َ ِ الرحمن الرحهللاْ َّ َِّ َ به ركوع رود، بعد  و دیبگوِم یْ
ُقْل هو هللا: دیبگو و ستدیبا َ ُ ٌ أحد ُ َ  و ستدی از ركوع بابعد و دوباره به ركوع رودَ

ُهللا الصمد: دیبگو َ َّ ُ ْلم : دیبگو و ستدیبا و  باز به ركوع رودَّ ْلد ولم یَ ََ ْ ْولد یِ برود به  وَ
ْولم : دیبگو ركوع باز هم رس بردارد و ٌكُن له كُُفوا أحد یََ َ َ ً ُ َ بعد از آن به ركوع پنجم  وْ

 جا بهثل ركعت اول ركعت دوم را هم م و بعد از رس برداشv، دو سجده كند و رود
ز ممكن است سوره ین و Aاز را سالم دهد و اندبعد از سجده دوم تشهد بخو و دآور

د حمد را براى یم كند وىل بعد از nام شدن سوره بایرا به كمرت از پنج قسمت تقس
  .اندركعت بعد از آن بخو

 و اندسوره بخو و ات، پنج مرتبه حمدیك ركعت از Aاز آی اگر در  ـ١٥٠٨مسأله 
  .سوره را قسمت كند مانعى ندارد و اندك حمد بخویگر یدر ركعت د
ات یمستحب است، در Aاز آ و ه واجبیومیى كه در Aاز یزهای چ ـ١٥٠٩مسأله 
اقامه  و ى اذانجا بهات مستحب است یباشد وىل در Aاز آ  مىمستحب و هم واجب

  .ةالصال: دیسه مرتبه بگو
َسمع هللا: دیدهم بگو از ركوع پنجم و مستحب است بعد  ـ١٥١٠مسأله  ِ ْ لمن   َ َ ِ

ُحمده َ ِ  و د وىل بعد از ركوع پنجمیر بگویبعد از آن تكب و ش از هر ركوعیز پین و َ
  .ستیر مستحب نیدهم گفv تكب

دهم  و هشتم ،ششم ،چهارم ،ش از ركوع دومی مستحب است پ ـ١٥١١مسأله 
  .ستی كافاند بخوش از ركوع دهمیاگر فقط قنوت پ و اندقنوت بخو

فكرش  و هاندات شك كند كه چند ركعت خوی اگر در Aاز آ ـ١٥١٢مسأله 
  .ى نرسد Aاز باطل استیجا به

ا در ركوع اول ی اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است  ـ١٥١٣مسأله 
 شك كند كه چهار مثالً وىل اگر ى نرسد، Aاز باطل استیجا فكرش به و ركعت دوم
د ركوع را كه شك دارد یا پنج ركوع، چنانچه به سجده نرفته است بای ركوع كرده

  .د به شك خود اعتنا نكندیاگر به سجده رفته با و  آوردجا به
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 اشتباهاا ی عمداًات ركن است كه اگر یى Aاز آها ك از ركوعی هر  ـ١٥١٤مسأله 
  .اد شود Aاز باطل استیا زیكم 
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 و  واجب است7قربان در زمان حضور امام و د فطری Aاز عـ ١٥١٥مسأله 
به صورت  غائب است، 7در زمان ما كه امام و ه شوداندد به ج5عت خویبا

ن یتوانند در ا  مىنی مقلد.ستی و استحباب ج5عت ثابت نمستحب استُفرادی 
ت یدهد به مرشوع  مىفتوى و مسأله رجوع كنند به كىس كه واجد رشائط است

  .تج5ع
  .د است تا ظهریقربان از اول روز ع و د فطری وقت Aاز ع ـ١٥١٦مسأله 
 اندد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوی مستحب است Aاز ع ـ١٥١٧مسأله 

 فطره را زکات و د فطر مستحب است، بعد از بلند شدن آفتاب افطار كندیدر عو 
  .اندد را بخویهم بدهد، بعد Aاز ع

قربان دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از  و د فطریاز ع A ـ١٥١٨مسأله 
بعد  و اندك قنوت بخویر یبعد از هر تكب و دیر بگوید پنج تكبیسوره با و ن حمداندخو

 زد ویبرخ  آورد وجا بهدو سجده  به ركوع رود و و دیگرى بگویر دیاز قنوت پنجم، تكب
ر پنجم را یتكب  واند قنوت بخوریبعد از هر تكب د ویر بگویدر ركعت دوم چهار تكب

  .Aاز را سالم دهد  واندتشهد بخو بعد از ركوع دو سجده كند و به ركوع رود و د ویبگو
 كاىف است اندذكرى بخو و قربان هر دعا و د فطری در قنوت Aاز ع ـ١٥١٩مسأله 

ْ اللهم اَهَل:اندن دعا را بخویوىل بهرت است ا َّ ُ ِالكرب ّ ْْ ِاء والعظمةیِ َ َ َ ْ َ ِاَهَل الجود والجربوت َو ِ ُِ ََ َُ ْ ْ  َو ْ
ِاَهَل العْفِو والرحمة َ ْ َّ َ َ ْ َّاَهَل التْقو َو ْ َالمغفرة اَسألك َو یْ ُ ْْ َِ َِ ْبِحق هذا ال ْ َ َ ِّ َّوم الذیَ ِ ُجعلته  یْ َ َْ َ

ِللمسلم ِْ ُ ًیَن عیْ َّولمـحمد صل دا َ ُ ِ َذخراً و ه وآلهی هللا علیَ َرشفاً و ُ َ ًكَرامة َ ّ تصلَداً أْنیَمز َو َ َ  یُ
َمحمد و یَعل َُّ َآل محمد و َ َُّ َ َتدخلن اَْن ِ ِ ْ َأدخلت ف ریَ كُلِّ خی فیُ ْ َ َه محمداً ویْ َُّ َ َمحمد و َآل ِ َُّ َأْن  َ
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َتخرجن ِ ْ منیُْ ُكُلِّ سوء اَخرجت منه ِ ْْ ِ َ ْ َ َمحمداً و ُ َُّ َّآل محمد َ َ ُ َصلواتك عل َ َ ََ ُ َه ویَ َعل ِ ْهمیَ ّاللهم إن ِ َّ ُ  یّ
َاَسألك خ َ ُ َما سألك بِه عبادك َریْ َ َُ َ ِ ِ َالصالحوَن و َ َُّ َأعوذ بِك ِ ُ ُ ُم5 استعاذ منه َ ْ َ َِ َِ ْ ُعبادك المـخلصوَن َّ َ ْ َْ ُُ َ ِ.  

ه شود اند اگر با ج5عت خو7 در زمان غائب بودن امام ـ١٥٢٠مسأله 
بهرت است كه در  قربان دو خطبه بخوانند و و د فطریمستحب است بعد از Aاز ع

  .ندید قربان احكام قرباe را بگویدر خطبه ع و  فطرهزکات ،د فطریخطبه ع
د سوره مخصوىص ندارد وىل بهرت است كه در ركعت اول ی Aاز ع ـ١٥٢١مسأله 

ا یرا بخوانند ) ٨٨سوره (ه یدر ركعت دوم سوره غاش و) ٩١سوره (آن سوره شمس 
  .نددر ركعت دوم سوره شمس را بخوان و )٨٧سوره  (اعلیدر ركعت اول سوره 

د را در صحرا بخوانند وىل در مكه مستحب ی مستحب است Aاز ع ـ١٥٢٢مسأله 
  .ه شودانداست در مسجدالحرام خو

 و د بروندیبا وقار به Aاز ع و پا برهنه و ادهی مستحب است پ ـ١٥٢٣مسأله 
  .د بر رس بگذارندیع5مه سف و ش از Aاز غسل كنندیپ

در حال گفv  و ن سجده كنندیبر زمد ی مستحب است در Aاز ع ـ١٥٢٤مسأله 
، اگر امام ج5عت است اندخو  مىدیكىس كه Aاز ع و  را بلند كنندها رها دستیتكب

  .اند، Aاز را بلند بخواندخو  مىا فرادى Aازی
 و بعد از Aاز صبح آن و د فطریعشاء شب ع و  بعد از Aاز مغرب ـ١٥٢٥مسأله 

ِهللا اَکرب، هللا اَکرب، ال اله االَّ : دیرها را بگوی تكبنید فطر مستحب است ایبعد از Aاز ع َِ ُ َ ُ َ
َهللا وهللا اَکرب، هللا اَکرب و� الحمد، هللا اَکرب علی ما هدانا َُ ُ َ ُ َ ُ َْ َ َ َ.  

 د قربان بعد از ده Aاز كه اول آنهای مستحب است انسان در ع ـ١٥٢٦مسأله 
ى را كه در یرهایدهم است تكبآخر آنها Aاز صبح روز دواز و دیAاز ظهر روز ع

ِهللا اَکرب علی ما رزقنا من بهیمة «: دیبعد از آن بگو و دیش گفته شد بگویمسأله پ َِ ِ ََ َْ ََ ُ َ
ْاالَنعام، والحمد � علی ما اَبالنا ََ ُ ْ َ ِ د قربان را در منى باشد مستحب است ی وىل اگر ع»ْ

زدهم یر آنها Aاز صبح روز سآخ و دیبعد از پانزده Aاز كه اول آنها Aاز ظهر روز ع
  .دیرها را بگوین تكبیذى حجه است، ا
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د خوددارى ی از رفv به Aاز عها اط مستحب آن است كه زنی احت ـ١٥٢٧مسأله 
  .ستیر نیى پها اط براى زنین احتیكنند وىل ا

ر از حمد و ید غیگر، مأموم باید هم مثل Aازهاى دی در Aاز ع ـ١٥٢٨مسأله 
  .اندگر Aاز را خودش بخویدزهاى یسوره چ

رها را گفته، بعد از ی اگر مأموم موقعى برسد كه امام مقدارى از تكب ـ١٥٢٩مسأله 
 را كه با امام نگفته خودش ها قنوت و رهاید آنچه از تكبیآنكه امام به ركوع رفت با

  .د كاىف استی بگو»الحمد�«ك یا ی »سبحان هللا«ك یاگر در هر قنوت  و دیبگو
 اندتو  مىد موقعى برسد كه امام در ركوع استی اگر در Aاز ع ـ١٥٣٠ه مسأل

  .به ركوع رود و دیر اول Aاز را بگویتكب و ت كندین
اط یا تشهد را فراموش كند احتیك سجده ید ی اگر در Aاز ع ـ١٥٣١مسأله 

ز اگر كارى كه براى آن سجده ین و  آوردجا بهت كه بعد از Aاز آن را مستحب آن اس
  .دید بعد از Aاز دو سجده سهو بن5یاط باید بنابر احتیش آیسهو الزم است پ
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گر او كه در یى دها عبادت و شود براى Aاز  مى بعد از مرگ انسان ـ١٥٣٢مسأله 

  آوردجا بها عنى به او مزد دهند كه آنها ریر كنند یگرى را اجیاورده، دی نجا بهزندگى 
  .ح استی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحاگر كىسو 

 ارت قربی براى بعىض از كارهاى مستحبى مثل زاندتو  مى انسان ـ١٥٣٣مسأله 
 كار مستحبى را اندتو  مىزین شود و ریاز طرف زندگان اج :امامان و 9غمربیپ

  .دیه Aایا زندگان هدی  ثواب آن را براى امواتانجام دهد و
ا یا مجتهد باشد ید یر شده بایت اجیبراى Aاز قضاى م كىس كه  ـ١٥٣٤مسأله 

  .اط كندیا آنكه عمل به احتی اندح بدید صحیمسائل Aاز را از روى تقل
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، اندست اسم او را بدیالزم ن و دین Aایت را معیت، مید موقع نیر بای اج ـ١٥٣٥مسأله 
  .ام كاىف استر شده یخوانم كه براى او اج  مى Aاز،ت كند از طرف كىسیپس اگر ن

 و آورم  مىجا بهت است ید قصد كند آنچه در ذمه میر بای اج ـ١٥٣٦مسأله 
ثواب آن را براى او  و اگر عمىل را انجام دهد و میAا  مىى او را قضاءها عبادت

  .ستیه كند كاىف نیهد
به نان داشته باشند عمل را یر كنند كه اطمیست كىس را اجی الزم ن ـ١٥٣٧مسأله 

  .دهد  مى انجامحی صحطور
شك كنند كه  و تیند براى قضاء Aاز میر Aای چنانچه كىس را اج ـ١٥٣٨مسأله 

  .د انجام داده ام كاىف استیكه بگو نیا نه، همیعمل را انجام داده 
ا نه یح انجام داده ی صحبه طورر عمل را ی هرگاه شك كنند كه اج ـ١٥٣٩مسأله 

  .بنابر صحت آن بگذارند
 ،اندخو  مىا نشسته Aازیمم ی با تمثالً و ىس را كه عذرى دارد ك ـ١٥٤٠مسأله 

ت هم ه5نطور قضاء شده یر كرد، اگر چه Aاز میت اجیشود براى Aازهاى م Aى
  .باشد

در بلند  و ر شودی اجاندتو  مىزن براى مرد و  مرد براى زن ـ١٥٤١مسأله 
  .دیف خود عمل Aاید به تكلین Aاز بااندآهسته خو و ناندخو

ه شود مگر در اندب خویست به ترتیت الزم نی قضاى Aازهاى م ـ١٥٤٢مسأله 
  .ك روزیعرص از  و ب معترب است مثل ظهریآن Aازها كه در اداء آنها ترت

  مخصوىص انجام دهدبه طورر رشط كنند كه عمل را ی اگر با اج ـ١٥٤٣مسأله 
ف خود ی در آن عمل به تكلدیاگر با او رشط نكنند با و  آوردجا بهطور  د ه5نیبا

كرت یاط نزدیت هر كدام كه به احتیم و فه خودشیبهرت است كه از وظ و دیرفتار Aا
 و حات اربعه بودهیت گفv سه مرتبه تسبیفه می اگر وظمثالًاست به آن عمل كند 

  .دیك مرتبه است، سه مرتبه بگویف او یتكل
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 با چه مقدار از مستحبات آن ر رشط نكنند كه Aاز رای اگر با اج ـ١٥٤٤مسأله 
  . آوردجا بهد مقدارى از مستحبات Aاز را كه معمول است ی بااندبخو

ست یر كند الزم نیت اجی اگر انسان چند نفر را براى Aاز قضاى م ـ١٥٤٥مسأله 
z از آنها قرار گذاشت كه از ی اگر با مثالًد، ین Aایبراى هر كدام آنها وقتى را مع

 و اندگرى قرار بگذارد كه از ظهر تا شب بخوی، با داندز قضاء بخوصبح تا ظهر Aا
  .ن بخوانند اشكال نداردیك وقت معیاگر چند نفر با هم در 

ت را یكسال Aازهاى می در مدت مثالًر شود كه ی اگر كىس اج ـ١٥٤٦مسأله 
اط یاحتبنابر  و دانند  مىى كهید براى Aازهایرد بایش از nام شدن سال ²یپ و اندبخو

  .ندیر Aایگرى را اجیاورده، دی نجا بهدهند   مىى كه احت5لیواجب براى Aازها
ش از nام كردن یاگر پ اند ر كردهیت اجی كىس را كه براى Aازهاى م ـ١٥٤٧مسأله 

اجرت همه آنها را گرفته باشد چنانچه رشط كرده باشند كه nام Aازها  و ردیAازها ²
توانند nام   مى ورثه منوب عنه،انجام این کار نباشدادر بر  اگر قاندرا خودش بخو

 اگر قادر بوده و اجرةاملثل عمىل را كه انجام داده بدهند و رندیاجر} را كه داده بگ
كصد یكسال Aاز ی چنانچه اجرت مثالًرند، یه را بگند5یتوانند اجرة املثل عمل باق مى

ه، در اندنصف Aاز را خو و ال گرفتهكسیست تومان براى یر دویتومان است وىل اج
پنجاه تومان براى  و  بگیرندست تومان را از مال اویتوانند دو  مىفرض اول ورثه

توانند پنجاه تومان از مال   مىدر فرض دوم  وه به ورثه او بدهنداندى كه خویAازها
 اگر مال رند امایر بگیو اجاز مال ااش  د ورثهیكرده باشند بااگر رشط ن و رندیاو بگ

  .ستیزى واجب نینداشته باشد بر ورثه او چ
خودش هم Aاز  و ردیت ²یش از nام كردن Aازهاى میر پی اگر اج ـ١٥٤٨مسأله 

د از یقضاء داشته باشد چنانچه رشط نشده باشد كه خودش عمل را انجام دهد با
اد آمد در یززى یاگر چ و ندیر Aایگرى را اجیر بوده دیى كه اجیمال او براى Aازها

  .رندیر بگیت كرده باشد براى nام Aازهاى او اجیصور} كه وص
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روزه آن است كه انسان براى انجام فرمان خداوند عاq از اذان صبح تا غروب شمس 

  .دیشود خوددارى Aا  مىگفته بعدا رشح آنها و كند  مىى كه روزه را باطلیزهایاز چ

%�3  
د ی بگومثالًا ی اندت روزه را از قلب خود بگذریست انسان نی الزم ن ـ١٥٤٩مسأله 

قدر كه براى انجام فرمان خداوند عاq از اذان  نیرم، بلكه همیگ  مىفردا را روزه
براى  و كند انجام ندهد كاىف است  مىد كارى كه روزه را باطلیصبح تا غروب خورش

 و ش از اذان صبحی پد مقدارىین مدت را روزه بوده باین كند nام ایقیآنكه 
  .دیكند خوددارى Aا  مىمقدارى هم بعد از غروب از انجام كارى كه روزه را باطل

 در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن اندتو  مى انسان ـ١٥٥٠مسأله 
  .دیت روزه همه ماه را بن5یبهرت است كه اول ماه هم ن و ت كندین

  .ان از اول شب است تا اذان صبحت روزه ماه رمضی وقت ن ـ١٥٥١مسأله 
ت روزه مستحبى از اول شب است تا موقعى كه به ی وقت ن ـ١٥٥٢مسأله 

ن وقت كارى كه روزه یه باشد كه اگر تا ااندت كردن غروب شمس وقت میازه ناند
ح است و یت روزه مستحبى كند روزه او صحین و كند انجام نداده باشد  مىرا باطل

  .ن مانند قضاء رمضان تا ظهر استیر معیوقت روزه واجب غ
ده است اگر یت روزه خوابیش از اذان صبح بدون نی كىس كه پ ـ١٥٥٣مسأله 

دار یاگر بعد از ظهر ب و ح استیت كند، روزه او صحین و دار شودیش از ظهر بیپ
  .دیت روزه واجب Aای ناندتو  Aىشود

ن ید آن را معیرد بایگگرى بیر روزه رمضان روزه دی اگر بخواهد غ ـ١٥٥٤مسأله 
رم، وىل در ماه رمضان الزمیگ  مىا روزه نذریت كند كه روزه قضاء ی نمثالًد، یAا
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ا ی ماه رمضان است اندرم، بلكه اگر ندیگ  مىت كند كه روزه ماه رمضانیست نین
  .شود  مىت كند روزه ماه رمضان حسابیگرى را نیروزه د و دیفراموش Aا
ً و  ماه رمضان استدان اگر بد ـ١٥٥٥مسأله  ر رمضان كند، نه یت روزه غی نعمدا

  .كه قصد كرده استای  نه روزه و شود  مىروزه رمضان حساب
ا سوم یرد، بعد بفهمد دوم یت روز اول ماه روزه بگی به نمثالً اگر  ـ١٥٥٦مسأله 

  .ح استیبوده روزه او صح
ه ن روز بیدر ب  وهوش شودیب و ت كندیش از اذان صبح نی اگر پ ـ١٥٥٧مسأله 

  . آوردجا بهست قضاى آن را یالزم ن و دید روزه آن روز را nام Aاید بایهوش آ
 ن روز بهیدر ب و مست شود و ت كندیش از اذان صبح نی اگر پ ـ١٥٥٨مسأله 

  . آوردجا بهست قضاى آن را یالزم ن د روزه آن روز را nام كند وید بایوش آه
دار یبعد از مغرب ب بخوابد و ت كند وی صبح نش از اذانی اگر پ ـ١٥٥٩مسأله 
  .ح استیصحاش  شود، روزه
ش از ظهر یپ و ا فراموش كند كه ماه رمضان استی اند اگر ند ـ١٥٦٠مسأله 

 و ت كندید نیكند انجام نداده باشد با  مىملتفت شود، چنانچه كارى كه روزه را باطل
ا بعد از یكند انجام داده باشد   مىاگر كارى كه روزه را باطل و ح استیروزه او صح

د تا مغرب كارى یباشد وىل با  مىظهر ملتفت شود كه ماه رمضان است، روزه او باطل
  .دیبعد از رمضان هم آن روزه را قضاء Aا و  ندهدمكند انجا  مىكه روزه را باطل

 و ردید روزه بگیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود بای اگر بچه پ ـ١٥٦١مسأله 
ست، مگر آنكه بچه قصد روزه یگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نا

  .ن صورت اnام آن روزه واجب استیدر روز بالغ شود، در ا و مستحبى كرده باشد
ر شده، اگر روزه یتى اجی آوردن روزه مجا به كىس كه براى  ـ١٥٦٢مسأله 

 گرى داردیا روزه واجب دیضاء رد اشكال ندارد وىل كىس كه روزه قیمستحبى بگ
رد، در یروزه مستحب بگ و چنانچه فراموش كند و ردی روزه مستحبى بگاندتو Aى

ت ی ناندتو  مى وخورد  مىد، روزه مستحبى او بهمیایادش بیش از ظهر یصور} كه پ
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 اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او باطل است و اندخود را به روزه واجب برگرد
  .ح استیصحاش  د، روزهیایادش بی از مغرب اگر بعدو 

گرى بر انسان واجب ین دیر از روزه ماه رمضان روزه معی اگر غ ـ١٥٦٣مسأله 
 تا اذان صبح عمداًرد چنانچه ینى را روزه بگی نذر كرده باشد كه روز معمثالًباشد، 

  كه روزه آن روز بر او واجباندن اگر ندیهمچن و باطل استاش  ت نكند روزهین
  .باطل استاش  د روزهیایادش بیش از ظهر یپ و ا فراموش كندیاست 

ست مثل روزه ین نیروز آن مع و كه واجب استای   اگر براى روزه ـ١٥٦٤مسأله 
م داشته یت تصمیش از نیت نكند اشكال ندارد بلكه اگر پی تا ظهر نعمداًكفاره، 

ه، چنانچه كارى كه روزه را ا نیرد ید داشته باشد كه بگیا تردیرد یباشد كه روزه نگ
  .ح استیت كند، روزه او صحیش از ظهر نیپ و كند انجام نداده باشد  مىباطل

ش از ظهر كافر مسل5ن شود روزه آن روز ی اگر در ماه رمضان پ ـ١٥٦٥مسأله 
  .قضاء هم ندارد و ستیبر او واجب ن

ن صبح تا آن از اذا و ش از ظهر ماه رمضان خوب شودیض پی اگر مر ـ١٥٦٦مسأله 
آن روز را  و ت روزه كندید نیكند انجام نداده باشد با  مىوقت كارى كه روزه را باطل

  .ستیچنانچه بعد از ظهر خوب شود روزه آن روز بر او واجب ن و ردیروزه بگ
ا اول رمضان ی روزى را كه انسان شك دارد آخر شعبان است  ـ١٥٦٧مسأله 

ت روزه رمضان كند ی ناندتو  Aىرد،ید روزه بگاگر بخواه و ردیست روزه بگیواجب ن
ست روزه قضاء یاگر رمضان ن و ت كند كه اگر رمضان است روزه رمضانید نیبلكه با

مانند آن  و ت روزه قضاءیا نیت كند امتثال امر واقعى فعىل را یا نیا مانند آن باشد ی
  .ودش  مىچنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده از رمضان حساب و دیبن5

ت یا اول رمضان به نی اگر روزى را كه شك دارد آخر شعبان است  ـ١٥٦٨مسأله 
ن روز بفهمد كه ماه یدر ب و ردیمانند آن روزه بگ و ا روزه مستحبىیروزه قضاء 

  .ت روزه رمضان كندید نیرمضان است با
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نى مثل روزه رمضان مردد شود كه روزه ی اگر در روزه واجب مع ـ١٥٦٩مسأله 
شود اگر   مىباطلاش  ا قصد كند كه روزه را باطل كند، روزهی ا نهیا باطل كند خود ر

  .كند انجام ندهد  مىكارى هم كه روزه را باطل و دیچه از قصدى كه كرده توبه Aا
ست مثل ین نی در روزه مستحب و روزه واجبى كه وقت آن مع ـ١٥٧٠مسأله 

ا مردد شود كه یكند انجام دهد   مىروزه كفاره، اگر قصد كند كارى كه روزه را باطل
ت روزه كند، روزه او یش از ظهر دوباره نیپ و اوردی نجا بها نه، چنانچه ی آورد جا به

  .ح استیصح

��0/�� -L P��H� �� �`P(  L�=�B( �$	 �E T�L -� �  =�%`  
بعىض را  كند و  مىزها روزه را بدون اشكال باطلی بعىض از چ ـ١٥٧١مسأله 

 ؛كنند  Aىروزه را باطل زنند و  مى آنها به ك5ل روزه رضرظاهراًو  اند رمودهعل5ء ف
  : ز استیمجموع آنها نه چ
   ]کند باطل می[دنیآشام و اول ـ خوردن
  ]کند باطل می [دوم ـ ج5ع

ر خود كارى كند كه یا غیسوم ـ استمناء و استمناء آن است كه انسان با خود 
   ]کند یباطل م [دیرون آیاز او ب منى

معصیت است  [:غمربیان پنیجانش  و9غمربیپ و چهارم ـ دروغ بسv به خدا

  ]کند ولی باطل Aی
   ]کند باطل می [ظ به حلقین غبار غلاندپنجم ـ رس

  ]مکروه است [ششم ـ فرو بردن nام رس در آب
   ]کند باطل می [نفاس تا اذان صبح ض ویح و ن بر جنابتاندهفتم ـ باقى م

  ]کند باطل می [زهاى روانین با چده كرهشتم ـ امال
  ]کند باطل می[ن نهم ـ قى كرد
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شود   مىاشامد، روزه او باطلیا بیزى بخورد ی چعمداً دار روزه اگر  ـ١٥٧٢مسأله 
آب، چه معمول نباشد مثل  و ز معمول باشد مثل نانیدن آن چیآشام چه خوردن و

 رون آوردیاد، حتى اگر مسواك را از دهان بیا زید چه كم باش و ره درختیش خاك و
شود مگر آنكه   مىرطوبت آن را فروبرد، روزه او باطل و دوباره به دهان بربدو 

ن برود كه رطوبت خارج به آن گفته یى از ببه طوررطوبت مسواك در آب دهان 
  .نشود

د ی اگر موقعى كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده با ـ١٥٧٣مسأله 
به  باطل است واش  برد روزه  فروعمداًچنانچه  و رون آوردیلقمه را از دهان ب

  .شود  مىگفته خواهد شد كفاره بر او واجب بعدا دستورى كه
ً دار روزه اگر  ـ١٥٧٤مسأله    .شود  Aىباطلاش  اشامد روزهیا بیزى بخورد ی چسهوا
5ل آمپوىل كه به جاى  از استعدار روزهاط واجب آن است كه ی احت ـ١٥٧٥مسأله 

ا ی و كند  مىحس بی  راق آمپوىل كه عضویرود خوددارى كند، وىل تزر  مىكاره غذا ب
  .كند اشكال ندارد  مىدیا وریدوا را داخل عضله 

ًه است اندزى را كه الى دندان می چدار روزه اگر  ـ١٥٧٦مسأله  بربد   فروعمدا
  .شود  مىباطلاش  روزه

ش از اذان یست پیرد، الزم نیخواهد روزه بگ ى م كىس كه ـ١٥٧٧مسأله 
 ه در روز فرواندن ماى كه الى دندی غذااندش را خالل كند، وىل اگر بدیها دندان

  .شود  مىباطلاش  زى از آن فرو رود، روزهیچ و رود، چنانچه خالل نكند مى
مانند  و ال كردن ترىشی خبه واسطه فرو بردن آب دهان، اگر چه  ـ١٥٧٨مسأله 

  .كند  Aى در دهان جمع شده باشد، روزه را باطلآن
نه، تا از دهان خارج نشده اشكال ندارد، یس و  فروبردن اخالط رس ـ١٥٧٩مسأله 

  .ولو داخل فضاى دهان شده باشد
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 ردیقدرى تشنه شود كه برتسد از تشنگى ²ه  بدار روزه اگر  ـ١٥٨٠مسأله 
 اشامد وىل روزه او باطلیكند آب بدا یكه از مردن نجات پای  ازهاند به اندتو مى
 آوردن كارى كه روزه را جا بهه روز از ید در بقیاگر ماه رمضان باشد با و شود مى

  .دیكند خوددارى Aا  مىباطل
نها كه یمانند ا و دن غذایچش و ا پرندهیدن غذا براى بچه ی جو ـ١٥٨١مسأله 

كند وىل اگر   Aىزه را باطلرسد، اگر چه اتفاقا به حلق برسد رو  Aىمعموال به حلق
د قضاى آن را یبا و شود  مىباطلاش  رسد، روزه  مى كه به حلقاندانسان از اول بد

  .كفاره هم بر او واجب است و ردیبگ
 براى ضعف، روزه را بخورد وىل اگر ضعف او اندتو  Aى انسان ـ١٥٨٢مسأله 

  .ه اشكال نداردشود آن را تحمل كرد خوردن روز  Aىبقدرى است كه معموالً
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گاه  كند، اگر چه فقط به مقدار ختنه  مى ج5ع روزه را باطل ـ١٥٨٣مسأله 
  .دیایرون نیمنى هم ب و داخل شود
د، یایرون نیمنى هم ب و گاه داخل شود  اگر كمرت از مقدار ختنه ـ١٥٨٤مسأله 
  .شود  Aىروزه باطل
ا نه روزه او یاه داخل شده گ ازه ختنهاند اگر شك كند كه به  ـ١٥٨٥مسأله 

  .ح استیصح
ا او را به ید یج5ع Aا و  اگر فراموش كند كه روزه است ـ١٥٨٦مسأله 

شود وىل چنانچه در   Aىار باشد روزه او باطلیج5ع بدون اخت و ندیمجبور Aا ج5ع
اگر  و  از حال ج5ع خارج شودفوراًد یگر مجبور نباشد بایا دی دیایادش بین ج5ع یب

  .ارا ج5ع كندیاخت و ه باشدَكرُن اگر میهمچن و خارج نشود، روزه او باطل است
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ر یر خود كارى كند غیا غیعنى با خود ی استمناء كند دار روزه اگر  ـ١٥٨٧مسأله 
  .شود  مىباطلاش  د روزهیرون آی كه منى از او ب،از ج5ع

ست وىل اگر یباطل ناش  د روزهیرون آیار منى از او بیاخت بی  اگر ـ١٥٨٨مسأله 
به د چنانچه احت5ل بدهد خروج منى را یرون آیار منى از او بیكارى كند كه به اخت

شود روزه   Aىنان داشته كه خارجیاگر اطم و شود  مىباطلاش   روزه، آن كارواسطه
  .شود  Aىباطل

عنى یشود  ى م كه اگر در روز بخوابد محتلمانددار بد  هرگاه روزه ـ١٥٨٩مسأله 
اش  اگر بخوابد روزه و واجب نیست دنید نخوابیآ  مىرونیدر خواب منى از او ب

  .شود  Aىباطل
دار شود، واجب یرون آمدن منى از خواب بی در حال بدار روزه اگر  ـ١٥٩٠مسأله 

  .رى كندیرون آمدن جلوگیست از بین
به دستورى كه در  و  بول كنداندتو  مىى كه محتلم شده،دار روزه  ـ١٥٩١مسأله 

ا استرباء كردن باقى ی بول به واسطه اندد اگرچه بدی گفته شد استرباء Aا١٧صفحه 
  .دیآ  مىرونی باه منى از مجراندم

در  و هاند ما منى در مجراندى كه محتلم شده اگر بددار روزه  ـ١٥٩٢مسأله 
ست یالزم ند یآ  مىرونیش از غسل بول نكند بعد از غسل منى از او بیصور} كه پ

  .ش از غسل بول كندیپ
اش  رون آورد، روزهی منى از خود بعمداً كه اگر اندد  مى كىس كه ـ١٥٩٣مسأله 

شوخى كند،  و رون آمدن منى با كىس بازىیشود، در صور} كه به قصد ب  مىباطل
  .شود  مىباطلاش  د، روزهیایرون نیاگر چه منى از او ب

شوخى  و رون آمدن منى با كىس بازىیصد ب بدون قدار روزه اگر  ـ١٥٩٤مسأله 
د یرون آیشود، اگرچه اتفاقا منى ب  Aىنان دارد كه منى از او خارجیكند چنانچه اطم
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د، یرون آینان ندارد در صور} كه منى از او بیح است وىل اگر اطمیروزه او صح
  .باطل است اش روزه
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 و نها به خدایمانند ا و ا به اشارهیا نوشv ی به گفv دار روزه اگر  ـ١٥٩٥مسأله 
ت كرده وىل روزه او ی نسبت دروغ بدهد معصعمداًغمربان ینان پیجانش غمربان ویپ

  .شود  Aىباطل
ا دروغ نقل كند، ی راست است اندد  Aى اگر بخواهد خربى را كه ـ١٥٩٦مسأله 

د، یكه آن خرب در آن نوشته شده نقل Aاا از كتا� ید از كىس كه آن خرب را گفته یبا
  .ت كردهیواال معص

غمرب یا پینكه راست است از قول خدا یزى را به اعتقاد ای اگر چ ـ١٥٩٧مسأله 
ت هم نكرده یمعص و شود  Aىباطل اش  روزه،بعد بفهمد دروغ بوده و نقل كند

  .است
 مرب نسبت دهدغیپ و  دروغ است به خدااندد  مىزى را كهی اگر چ ـ١٥٩٨مسأله 

ت یشود وىل معص  Aى بفهمد آنچه را كه گفته راست بوده روزه او باطلبعداو 
  .كرده

 و غمربیپ و  به خداعمداًگرى ساخته ی اگر دروغى را كه د ـ١٥٩٩مسأله 
ت كرده، وىل اگر از یمعص و شود  Aىباطلاش  غمرب نسبت دهد روزهینان پیجانش

  . كند اشكال نداردقول كىس كه آن دروغ را ساخته نقل
او و  اند ن مطلبى فرمودهیچن 9ربمغیا پی بپرسند كه آدار روزهگر از  ا ـ١٦٠٠مسأله 

ًد بىل ید بگویى كه بایا جاید بىل ی بگوعمداًد نه، ید بگویى كه در جواب بایجا  عمدا
  .ت كرده استیشود وىل معص  Aىباطل اش د نه، روزهیبگو
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د دروغ ید بعد بگویغمرب حرف راستى را بگوی پای اگر از قول خدا  ـ١٦٠١مسأله 
د یباشد بگو  مىفرداى آن كه روزه و ا در شب دروغى را به آنان نسبت دهدیگفتم 

  .ت كردهیشود، وىل معص  Aىباطلاش  شب گفتم راست است، روزهیآنچه د
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زى یكند، چه غبار چ مى ظ به حلق روزه را باطلین غبار غلاند رس ـ١٦٠٢مسأله 
زى باشد كه خوردن آن حرام یا غبار چیباشد كه خوردن آن حالل است مثل آرد 

  .اندست به حلق نرسیظ نیبهرت است غبارى را هم كه غل و است مثل خاك
نكه متوجه یانسان با ا و دا شودیظى پی باد غبار غلبه واسطه اگر  ـ١٦٠٣مسأله 

  .شود  مىباطل اش  روزهبه حلق برسد، و است مواظبت نكند
 و گاریدود س ظ،یدار بخار غل اط واجب آن است كه روزهی احت ـ١٦٠٤مسأله 

  .اندنها را هم به حلق نرسیمانند ا و تنباكو
نها داخل حلق یمانند ا و ا دودیا بخار یغبار  و  اگر مواظبت نكند ـ١٦٠٥مسأله 

  .ح استیصح اش رسد روزه  Aىن داشته كه به حلقیقیشود چنانچه 
 ار غباریاخت بی ایمواظبت نكند  و  اگر فراموش كند كه روزه است ـ١٦٠٦مسأله 

د آن را یچنانچه ممكن است با و شود  Aىباطل اش مانند آن به حلق او برسد روزهو 
  .رون آوردیب
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گرچه باقى  nام رس را در آب فروبرد، اعمداً دار روزه مكروه است  ـ١٦٠٧مسأله 
 و ردیبگ اگر nام بدن را آب و شود  Aىباطل اش رون باشد، وىل روزهیبدن او از آب ب
  .رون باشد، كراهت هم نداردیمقدارى از رس ب

گر در آب یگر آن را دفعه دینصف د و كدفعهی اگر نصف رس را  ـ١٦٠٨مسأله 
  .فروبرد، كراهت ندارد
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ا نه، مكروهى انجام نداده ی آب رفته ری اگر شك كند كه nام رس ز ـ١٦٠٩مسأله 
  .است

  .اندرون ²یر آب برود ولو مقدارى از موها بی مكروه است nام رس ز ـ١٦١٠مسأله 
ن یهمچن و  در صور} كه مضاف باشد اگر رس را در گالب فروبرد ـ١٦١١مسأله 

، ستاگر كه روان یزهاى دیا در چی و گر فرو بربدیى مضاف دها اگر رس را در آب
  .كراهت ندارد

ا ی ردیnام رس او را آب بگ و فتدیار در آب بیاخت بی دار روزه اگر  ـ١٦١٢مسأله 
  .رس در آب فرو برد، كار مكروهى انجام نداده و فراموش كند كه روزه است

 ندازدیرد، خود را در آب بیگ  Aىنكه آب رس او راینان ای اگر به اطم ـ١٦١٣مسأله 
  .د، اشكال نداردریآب nام رس او را بگو 

گرى یا دی وبردرس را در آب فر و  اگر فراموش كند كه روزه است ـ١٦١٤مسأله 
ا آن ی د كه روزه استیایادش بیر آب یبه زور رس او را در آب فرو برد، چنانچه در ز

  .رون آورد، كار مكروهى انجام ندادهی رس را بفوراً و كس دست خود را بردارد
ت غسل رس را در آب فرو یبه ن و ش كند كه روزه است اگر فرامو ـ١٦١٥مسأله 

  .كار مكروهى انجام نداده و ح استیغسل او صح و برد، روزه
 براى غسل رس را در آب فرو برد عمداً  و كه روزه استاند اگر بد ـ١٦١٦مسأله 

  .ح استیصح اش مانند روزه غسل او حكم عبادت مكروهه را دارد و
در آب اگر براى نجات دادن مؤمنى كه در حال  رس فرو بردن  ـ١٦١٧مسأله 

چ خلىل یبه روزه هم ه و ست بلكه واجب استیغرق شدن است، باشد مكروه ن
  .كند  Aىوارد
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مم یفه او تیا اگر وظی تا اذان صبح غسل نكند عمداً اگر جنب  ـ١٦١٨مسأله 
ا قضاى آن یباطل است در صور} كه روزه رمضان  اش د، روزهیمم نن5ی تعمداًاست 
  .باشد

قضاى آن كه مثل روز ماه  و ر رمضانی اگر در روزه واجبى غ ـ١٦١٩مسأله 
 اش د روزهیمم هم نن5یت و ن است تا اذان صبح غسل نكندیرمضان وقت آن مع

  .ح استیصح
رد یواهد روزه بگخ  مى و كىس كه در شب ماه رمضان جنب است ـ١٦٢٠مسأله 

 و مم كندید تیاط واجب بای غسل نكند تا وقت تنگ شود، بنابر احتعمداًچنانچه 
  . آوردجا بهقضاى آن را هم  رد ویروزه بگ

ك روز یبعد از  و  اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند ـ١٦٢١مسأله 
د ی بادیایادش بیز اگر بعد از چند رو و دید روزه آن روز را قضاء Aاید بایایادش بی

 سه روز اندد  Aى اگرمثالًد ین دارد جنب بوده قضاء Aایقیکه روزه هرچند روزى را 
  .د روزه سه روز را قضاء كندی باا چهار روزیجنب بوده 
مم یت و چ كدام از غسلی كىس كه در شب ماه رمضان براى ه ـ١٦٢٢مسأله 

 كفاره بر او واجب و قضاء و ستباطل ا اش د، اگر خود را جنب كند، روزهروقت ندا
اط یمم وقت دارد، چنانچه خود را جنب كند، بنابر احتیشود وىل اگر براى ت مى

  . آوردجا بهقضاى آن را هم  و ردیروزه بگ و دیمم Aاید تیواجب با
گ5ن كند  و دیا نه، جستجو Aای اگر براى آنكه بفهمد وقت دارد  ـ١٦٢٣مسأله 

بعد بفهمد وقت تنگ بوده،  خود را جنب كند و و اردازه غسل وقت داندكه به 
اگر بدون جستجو گ5ن كند كه وقت  و ح استیصح اش مم كند، روزهیچنانچه ت

رد، بنا بر یمم روزه بگیبا ت و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و دیخود را جنب Aا و دارد
  .د روزه آن روز را قضاء كندیاط واجب بایاحت
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 كه اگر بخوابد اندد  مى و شب ماه رمضان جنب است كىس كه در ـ١٦٢٤مسأله 
دار یتا صبح ب و چنانچه بخوابد و د غسل نكرده بخوابدیشود نبا  Aىداریتا صبح ب

  .شود  مىكفاره بر او واجب و قضاء و باطل استاش  نشود، روزه
ست یز نیدار شود، جایب و  هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد ـ١٦٢٥مسأله 

ش از اذان ی غسل بخوابد، اگرچه احت5ل بدهد كه اگر دوباره بخوابد پش ازیكه پ
  .شود جائز است كه بخوابد  مىداریىل اگر مطمنئ باشد كه بوشود،   مىداریصبح ب

 كه اگر بخوابد اندد  مى و كىس كه در شب ماه رمضان جنب است ـ١٦٢٦مسأله 
دار شدن یشد كه بعد از بم داشته بایشود، چنانچه تصم  مىداریش از اذان صبح بیپ

  .ح استیصح اش  روزهاندتا اذان خواب ² و م بخوابدین تصمیبا ا و غسل كند
ش ی اگر بخوابد پاندد  مى و كىس كه در شب ماه رمضان جنب است ـ١٦٢٧مسأله 

د یدار شدن بایشود، چنانچه غفلت داشته باشد كه بعد از ب  مىداریاز اذان صبح ب
  .ح استیصح اش  روزهاندتا اذان صبح خواب ² و بخوابدغسل كند، در صور} كه 

 ا احت5لی اندد  مى و كىس كه در شب ماه رمضان جنب است ـ١٦٢٨مسأله 
شود، چنانچه نخواهد بعد از   مىداریش از اذان صبح بیدهد كه اگر بخوابد پ مى

 وابدا نه، در صور} كه بخید داشته باشد كه غسل كند یا تردیدار شدن غسل كند یب
  .باطل است اش دار نشود، روزهیبو 

م داشته باشد كه یتصم و  اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد ـ١٦٢٩مسأله 
دار ی چنانچه معتاد به ب،دار نشودیتا اذان صبح ب و دار شدن غسل كندیبعد از ب

ىل، در خواب بست، یدوم ن و ن خواب اولیفرقى ب و ستیشدن باشد كفاره واجب ن
اما  و د كفاره بدهدیاگر معتاد نباشد با و  به دادن كفاره ترك نشوداطیسوم احت

در  شود و  مىداری باندست در صور} كه بدیدن اوىل واجب نیقضاء در خواب
شود قضاء در   Aىداریدر صور} كه احت5ل بدهد ب و دومى واجب است، دنیخواب

  .خواب اول هم واجب است
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د خواب اول حساب كند پس یحتلم شده با خوا� را كه در آن م ـ١٦٣٠مسأله 
 و شود  مىداریا احت5ل دهد كه بی اندبد و دار شدن دوباره بخوابدیاگر بعد از ب

دار شدن غسل كند، چنانچه تا اذان صبح خواب یم هم داشته باشد كه بعد از بیتصم
دهد كه ا احت5ل ی اندبد و دار شودیاگر دوباره ب و ردید قضاى آن روز را بگی بااند²

دار شدن غسل كند در یم داشته باشد كه بعد از بیتصم و شود  مىداریاگر بخوابد ب
بنابر  و ردید قضاى آن روز را بگی بااندتا اذان خواب ² و صور} كه بازهم بخوابد

  .شود  مىاط كفاره هم بر او واجبیاحت
  .كند غسل فوراًست ی در روز محتلم شود واجب ندار روزه اگر  ـ١٦٣١مسأله 
ند محتلم یبب و دار شودی هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح ب ـ١٦٣٢مسأله 

  .ح استیش از اذان صبح محتلم شده روزه او صحی پاندشده اگرچه بد
رد، هرگاه تا اذان یخواهد قضاى روزه رمضان را بگ  مى كىس كه ـ١٦٣٣مسأله 

  . است، اگرچه از روى عمد نباشد روزه او باطلاندصبح جنب ²
رد، اگر بعد اذان یخواهد قضاى روزه رمضان را بگ  مى كىس كه ـ١٦٣٤مسأله 

ش از اذان محتلم شده است، روزه او ی پاندبد و ند محتلم شدهیبب و دار شودیصبح ب
  . وقت قضاى روزه تنگ باشدحتی اگرباطل است 
ح قضاى آن تا اذان صب و ر روزه رمضانی اگر در روزه واجبى غ ـ١٦٣٥مسأله 

 نذر كرده مثالًن باشد یا نباشد، وقت آن روزه معیاز روى عمد باشد  و اندجنب ²
  .ح استیصح اش ن نباشد روزهیا معیرد یكه آن روز را روزه بگ

 عمداً ا نفاس پاك شود ویض یش از اذان صبح از حی اگر زن پ ـ١٦٣٦مسأله 
 ،وص روزه رمضان در خص،مم نكندی تعمداًمم است یفه او تیا اگر وظیغسل نكند 

  .باطل استاش  روزه
براى غسل  و ا نفاس پاك شودیض یش از اذان صبح از حی اگر زن پ ـ١٦٣٧مسأله 

رد كه مثل روزه رمضان وقت آن یوقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزه واجبى بگ
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 كفاره ،رد كه مثل روزهیا روزه واجبى بگیا بخواهد روزه مستحب ی و ن استیمع
  .ردیمم روزه بگی بدون تاندتو  مىست،ین نیوقت آن مع
چ یبراى ه و ا نفاس پاك شودیض یك اذان صبح از حی اگر زن نزد ـ١٦٣٨مسأله 

ش از اذان پاك یا بعد از اذان بفهمد كه پیمم وقت نداشته باشد یت و كدام از غسل
رد مثل روزه رمضان واجب یگ  مىرا كهای  ح است، چه روزهیشده روزه او صح

ن یباشد كه مثل روزه كفاره وقت آن معای  ا روزهیچه روزه مستحب  و باشدن یمع
  .ستین

ا در یا نفاس پاك شود یض ی اگر زن بعد از اذان صبح از خون ح ـ١٦٣٩مسأله 
  .ك مغرب باشد، روزه او باطل استیند، اگرچه نزدیا نفاس ببیض ین روز خون حیب

ا یك روز یبعد از  و موش كندا نفاس را فرایض ی اگر زن غسل ح ـ١٦٤٠مسأله 
  .ح استیى كه گرفته صحیها د، روزهیایادش بیچند روز 

در غسل  ا نفاس پاك شود ویض یش از اذان صبح از حی اگر زن پ ـ١٦٤١مسأله 
 وىل چنانچه كوتاهى باطل است اش تا اذان غسل نكند، روزه و كردن كوتاهى كند

تا اذان غسل  رچه سه مرتبه بخوابد و منتظر باشد كه ح5م گرم شود، اگمثالًنكند 
  .ح استینكند روزه او صح

ى روز خود را به ها  اگر زe كه در حال استحاضه است، غسل ـ١٦٤٢مسأله 
 آورد، روزه او جا بهگفته شد،  به بعد ٧٠استحاضه در صفحه ىل كه در احكام یتفص
  .ح استیصح

ت یخود را به بدن مى از بدن یعنى جایت كرده ی كىس كه مس م ـ١٦٤٣مسأله 
ت را یاگر در حال روزه هم م و ردیت روزه بگی بدون غسل مس ماندتو  مىه،اندرس

  .شود  Aىد، روزه او باطلیمس Aا
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براى معالجه  ز روان اگرچه از روى ناچارى وی اماله كردن با چ ـ١٦٤٤مسأله 
  .كند  مى روزه را باطل،باشد

9�W$L P4 M   

مانند آن  و  مرضبه واسطه قى كند اگرچه عمداً دار روزه هرگاه  ـ١٦٤٥مسأله 
ً شود وىل اگر  مىباطلاش  ناچار باشد، روزه   .ار قى كند اشكال نداردیاخت بی ای سهوا

 خوردن آن، در به واسطه اندد  مىزى بخورد كهی اگر در شب چ ـ١٦٤٦مسأله 
  .بكندح است ولو قى یصح اش كند، روزه  مىار قىیاخت بی روز

 از قى كردن خوددارى كند، چنانچه براى او انددار بتو  اگر روزه ـ١٦٤٧مسأله 
  .دید خوددارى Aایمشقت نداشته باشد، با و رضر

د آن را ی برود، چنانچه ممكن باشد بادار روزه اگر مگس در گلوى  ـ١٦٤٨مسأله 
رون آوردن آن، ی ببه واسطه كه اندشود، وىل اگر بد  Aىروزه او باطل و رون آوردیب

  .ح استیروزه او صح و رون آوردیست بیكند واجب ن  مىقى
ً  اگر ـ١٦٤٩مسأله  د یایادش بیدن به شكم یش از رسیپ و زى را فرو بربدی چسهوا

ح ی او صحهروز رون آورد ویكه روزه است چنانچه ممكن باشد، الزم است آن را ب
  .است

زى از گلو ی آروغ زدن، چسطهبه وان داشته باشد كه یقی اگر  ـ١٦٥٠مسأله 
  .ن نداشته باشد اشكال نداردیقی آروغ بزند وىل اگر عمداًد ید نبایآ  مىرونیب

رون ید آن را بید بایایا دهانش بیزى در گلو یچ و  اگر آروغ بزند ـ١٦٥١مسأله 
  .ح استیصح اش ار فرو رود، روزهیاخت بی اگر و زدیبر
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كند   مىار كارى كه روزه را باطلیاز روى اخت و عمداً اگرانسان  ـ١٦٥٢مسأله 

چنانچه از روى عمد نباشد، اشكال ندارد وىل  شود و  مىانجام دهد، روزه او باطل
 گفته شد تا اذان صبح غسل نكند صفحات قبلىل كه در یبه تفص جنب اگر بخوابد و
  .روزه او باطل است

ً دار روزه اگر  ـ١٦٥٣مسأله  كند انجام   مىى كه روزه را باطلیz از كارهای سهوا
ه ز آورد روجا بهz از آنها را ی دوباره عمداًباطل شده، اش  نكه روزهیال ایبه خ و دهد

  . بطالنالیشود در صور} كه مقرص باشد در خ  مىاو باطل
شود   Aىاطلزند، روزه او بی بردار روزهزى به زور در گلوى ی اگر چ ـ١٦٥٤مسأله 

ند اگر غذا نخورى ی به او بگومثالًوىل اگر مجبورش كنند كه روزه خود را باطل كند 
زى بخورد، روزه یرى از رضر چیخودش براى جلوگ و میزن  مىا جاe به تویرضر ماىل 

  .شود او باطل
كنند كه خودش   مى مجبورشاندد  مىى برود كهید جای نبادار روزه  ـ١٦٥٥مسأله 

كند   مىاز روى ناچارى كارى كه روزه را باطل و اگر برود و د را باطل كندروزه خو
اش  شود، بلكه اگر قصد رفv كند، اگر چه نرود روزه  مىانجام دهد، روزه او باطل

  .باطل است

 N�$� -|%E�`�� ��W32� ��$F(   
دوا : از آن جمله است و  مكروه استدار روزهز براى ی چند چ ـ١٦٥٦مسأله 

ا بوى آن به حلق برسد، انجام یدن، در صور} كه مزه یرسمه كش و به چشمخv یر
vو دادن هركارى كه مانند خون گرف  vه یشود، انف  مىباعث ضعفکه ح5م رف

ست، بو یز نیرسد جا  مى به حلقانداگر بد و رسد  مى كه به حلقانداگر ند دنیكش
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تر كردن لباىس كه در بدن ، افیى معطر، نشسv زن در آب، استع5ل شها اهیكردن گ
د، مسواك كردن یای آن از دهان خون ببه واسطههر كارى كه  و دن دندانیاست، كش

ز مكروه است انسان بدون ین و زى در دهان كردنیا چیجهت آب  بی به چوب تر،
كند كه شهوت خود را به حركت ا كارى یرون آمدن منى، زن خود را ببوسد یقصد ب

  .شود  مىرون آمدن منى باشد روزه او باطلیباگر به قصد  و آورد

0C�QK4 -L P � 32� aC�� ��iL  
ىل كه در یبه تفص و  اگر در روزه رمضان در شب جنب شود ـ١٦٥٧مسأله 

دار نشود، فقط یتا اذان صبح ب و دوباره بخوابد و دار شودی گفته شد ب١٦٣٩مسأله 
اط به یدار نشود احتیب  وبخوابدچنانچه مرتبه سوم  و ردید قضاى آن روز را بگیبا

ًكند،   مىگرى كه روزه را باطلیت شود، وىل اگر كار دید رعایكفاره دادن با  عمدا
كفاره بر  كند، قضاء و  مىدانسته آن كار روزه را باطل  مىانجام دهد، در صور} كه

  .شود  مىاو واجب
 روزه را باطل ندانسv مسأله كارى انجام دهد كه به واسطه اگر  ـ١٦٥٨مسأله 

 اگر شود و  مىرد، كفاره بر او واجبیاد بگیتوانسته مسأله را   مىكند، چنانچه مى
  .ستیرد، كفاره بر او واجب نیاد بگیمسأله را  توانسته Aى
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ك بنده آزاد ید ی كىس كه كفاره روزه رمضان بر او واجب است، با ـ١٦٥٩مسأله 

ر یا شصت فقیرد یشود دو ماه روزه بگ  مىبعد گفتهدستورى كه در مسأله ه ا بی كند
 ا جویعنى گندم یر است طعام یبا ده سیك مد كه تقریا به هر كدام یر كند یرا س

 اندتو  مىد هر چند مد كهیش ممكن نباشد باینها برایچنانچه ا نها بدهد ویمانند ا
است كه هر واجب   طعام بدهد استغفار كند وانداگر نتو ر اطعام بدهد ویبه فق

  .، كفاره را بدهداندوقت بتو
 و ىس دیرد، بایخواهد دو ماه كفاره روزه رمضان را بگ  مى كىس كه ـ١٦٦٠مسأله 

  .ه آن پى در پى نباشد اشكال نداردیرد و اگر بقیك روز آن را پى در پى بگی
 دیرد، نبایخواهد دو ماه كفاره روز رمضان را بگ  مى كىس كه ـ١٦٦١مسأله 
د قربان، روزه یك روز، روزى باشد كه مانند عی و ن ىسیوع كند كه در بموقعى رش

  .آن حرام است
ك روز ین آن بدون عذر یرد اگر در بید پى در پى روزه بگی كىس كه با ـ١٦٦٢مسأله 

ن آن به روزى برسد كه روزه آن واجب است، یا وقتى رشوع كند كه در بیرد یروزه نگ
  .ردیرا از رس بگها  د روزهیرد بایده آن روز را روزه بگ به روزى برسد كه نذر كرمثالً

رد، عذرى مثل ید پى در پى روزه بگیى كه باین روزهای اگر در ب ـ١٦٦٣مسأله 
را ها  ست روزهی واجب ن،د، بعد از برطرف شدن عذریش آیا نفاس براى او پی ضیح

  . آوردجا بهه را بعد از برطرف شدن عذر یرد، بلكه بقیاز رس بگ
حرام  ز اصالًیز حرامى روزه خود را باطل كند، چه آن چی اگر به چ ـ١٦٦٤أله مس

ال خود در یع z كردن بایا به جهتى حرام شده باشد، مثل نزدیزنا  و باشد مثل رشاب
دو ماه روزه  و ك بنده آزاد كندید یعنى بایشود   مىض، كفاره جمع بر واجبیحال ح

ر است، یبا ده سیك مد كه تقری هر كدام آنها ا بهیر كند یر را سیشصت فق و ردیبگ
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ش ممكن نباشد، اظهر یچنانچه هر سه برا و نها بدهدیمانند ا و ا نانیا جو یگندم 
که ممکن باشد واجب است انجام دهد و  هر کدام آنها  وz از آنها استیت یكفا

  .هایی که نتوانسته انجام دهد استغفار کند نسبت به کفاره
  نسبت دهد كفاره بر9غمریپ  ودار دروغى را به خدا گر روزه ا ـ١٦٦٥مسأله 
  .ستیاو واجب ن

ا یك روز ماه رمضان چند مرتبه ج5ع كند یدار در   اگر روزه ـ١٦٦٦ همسأل
  .ك كفاره كاىف استید یاستمناء Aا
 و ر ج5عیك روز ماه رمضان چند مرتبه غیدار در   اگر روزه ـ١٦٦٧مسأله 

ك كفاره یكند انجام دهد، براى همه آنها   مىه روزه را باطلگرى كیاستمناء كار د
  .كاىف است

انجام  كند  مى باطل راگرى كه روزهیر ج5ع كار دیدار غ  اگر روزه ـ١٦٦٨مسأله 
  .ك كفاره كاىف استی ،د، براى هر دویبعد با حالل خود ج5ع Aا و دهد

 روزه را باطل و  استگرى كه حاللیر ج5ع كاردی غدار روزه اگر  ـ١٦٦٩مسأله 
روزه را  و گرى كه حرام استیبعد كار د و اشامدی آب بمثالًكند، انجام دهد  مى

  .ك كفاره كاىف استی غذاى حرامى بخورد، مثالًر ج5ع انجام دهد، یكند غ  مىباطل
 آن عمداًد، چنانچه یایزى در دهانش بیچ  آروغ بزند ودار روزه اگر  ـ١٦٧٠مسأله 

 واجب كفاره هم بر او رد وید قضاى آن را بگیبا باطل است واش  وزهرا فرو بربد ر
ى كه از یغذا ای موقع آروغ زدن، خون مثالًز حرام باشد، یاگر خوردن آن چ و شود مى

د قضاى آن یبا  آن را فرو بردعمداً د ویایصورت غذا بودن خارج شده به دهان او ب
  .شود  مىكفاره جمع هم بر او واجب و ردیروزه را بگ

 رد، چنانچه در آن روزینى را روزه بگی اگر نذر كند كه روز مع ـ١٦٧١مسأله 
ً  ك بنده آزادیكفاره آن  و  روزه خود را باطل كند كفاره بر او واجب استعمدا

  .ر طعام دادن استیا شصت فقیا دو ماه پى در پى روزه گرفv یAودن 
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 ، اگر به گفته كىس كهص دهدی وقت را تشخاندتو  مى كىس كه ـ١٦٧٢مسأله 
كفاره بر او  و بعد بفهمد مغرب نبوده است، قضاء و د مغرب شده افطار كندیگو مى

  .شود  مىواجب
 روزه خود را باطل كرده، اگر بعد از ظهر مسافرت عمداً كىس كه  ـ١٦٧٣مسأله 

 د، كفاره از او ساقطیش از ظهر سفر Aایاگر پ و شود  Aىكند كفاره از او ساقط
  .شود مى

 ایض یبعد عذرى مانند ح  روزه خود را باطل كند وعمداً اگر  ـ١٦٧٤ همسأل
  .دا شود، كفاره از او ساقط استیا مرض براى او پینفاس 

  روزه خود راعمداً ن كند كه روز اول ماه رمضان است ویقی اگر  ـ١٦٧٥مسأله 
  .ستیباطل كند، بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده كفاره بر او واجب ن

 عمداً ا اول شوال وی اگر انسان شك كند كه آخر رمضان است  ـ١٦٧٦مسأله 
  .ستیروزه خود را باطل كند، بعد معلوم شود اول شوال بوده كفاره بر او واجب ن

 است ج5ع كند دار روزه در ماه رمضان با زن خود كه دار روزه اگر  ـ١٦٧٧مسأله 
اگر  و د بدهدیوزه خودش و روزه زن را باچنانچه زن را مجبور كرده باشد، كفاره ر

  .شود  مىك كفاره واجبیزن به ج5ع راىض بوده، بر هر كدام 
كار  اید ی خود را مجبور كند كه ج5ع Aادار روزه اگر زe شوهر  ـ١٦٧٨مسأله 

  .بدهد ست كفاره روزه شوهر رایكند انجام دهد، واجب ن  مىگرى كه روزه را باطلید
در  و  در ماه رمضان، زن خود را مجبور به ج5ع كنددار روزهر  اگـ ١٦٧٩مسأله 

  .ك كفاره بدهدید مرد دو كفاره و زن ین ج5ع، زن راىض شود بایب
 خود كه خواب است دار روزه در ماه رمضان با زن دار روزه اگر  ـ١٦٨٠مسأله 

 بر كفاره هم و ح استیروزه زن صح و شود  مىك كفاره بر او واجبید، یج5ع Aا
  .ستیاو واجب ن
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گرى كه روزه یر ج5ع كار دی اگر مرد زن خود را مجبور كند كه غ ـ١٦٨١مسأله 
بر خود زن هم كفاره واجب  و د بدهدی آورد، كفاره زن را نباجا بهكند   مىرا باطل

  .ستین
زن  اندتو  Aىرد،یگ  Aىا مرض روزهی مسافرت به واسطه كىس كه  ـ١٦٨٢مسأله 

واجب  د، كفاره بر اویا مجبور به ج5ع كند وىل اگر او را مجبور Aا خود ردار روزه
  .ستین

ست ی آوردن كفاره كوتاهى كند، وىل الزم نجا بهد در ی انسان نبا ـ١٦٨٣مسأله 
  . آن را انجام دهدفوراً

 اوردی نجا بهچند سال آن را  و  اگر كفاره بر انسان واجب شود ـ١٦٨٤مسأله 
  .شود  Aىزى بر آن اضافهیچ

 ر را طعام بدهد اگری شصت فق،ك روزید براى كفاره ی كىس كه با ـ١٦٨٥مسأله 
با ده یك مد كه تقریشرت از ید به هر كدام از آنها بیر دسرتىس دارد نبایبه شصت فق

براى  اندتو  مىد، وىلیر Aایك مرتبه سیشرت از یر را بیك فقیا یر است طعام بدهد یس
صور} كه  ر بدهد دریك مد به آن فقیر باشند یچه صغر اگر یاالت فقیك از عیهر 
  .مند وىل باشد ر عائلهیفق

ً كىس كه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر  ـ١٦٨٦مسأله  كارى  عمدا
ده  بایك مد كه تقریر هر كدام ید به ده فقیكند انجام دهد با  مىكه روزه را باطل

  .ردیسه روز روزه بگ، اندتو  Aىاگر و ر است طعام بدهدیس
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كفاره  و  در چند صورت فقط قضاى روزه بر انسان واجب است ـ١٦٨٧مسأله 

  :ستیواجب ن
 ١٦٣١مسأله  ىل كه دریبه تفص كه در شب ماه رمضان جنب باشد و اول ـ آن

  . دار شودیگفته شد تا اذان صبح از خواب دوم ب
ا یا كند یا ریت روزه نكند یاورد وىل نی نجا بهكند   مىباطل ه رادوم ـ عمىل كه روز

  . كند انجام دهد  مىا قصد كند كارى كه روزه را باطلیقصد كند كه روزه نباشد 
ك روز یبا حال جنابت  و كه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند سوم ـ آن

  . ردیا چند روز روزه بگی
ا نه، كارى كه یق كند صبح شده ینكه تحقی بدون اكه در ماه رمضان  آن ـچهارم

ق یز اگر بعد ازتحقین و كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده  مىروزه را باطل
بعد معلوم ، كند انجام دهد  مىنكه گ5ن دارد صبح شده، كارى كه روزه را باطلیبا ا

ق شك كند كه یاگر بعد از تحق و شود صبح بوده، قضاى آن روز بر او واجب است
كند انجام دهد بعد معلوم شود صبح   مىكارى كه روزه را باطل و ا نهیصبح شده 

  .  آوردجا بهاط آن است كه قضاى روزه آن روز را یبوده احت
 انسان به گفته او كارى كه روزه را باطل د صبح نشده ویكه كىس بگو پنجم ـ آن

   .كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است مى
خود او هم  و ن نكندیقیانسان به گفته او  و د صبح شدهیكه كىس بگو ششم ـ آن
كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده   مىكارى كه روزه را باطل موثق نباشد و

  . است
گر افطار كنند، بعد معلوم شود یمانند آن به گفته كس د و كه كور هفتم ـ آن

  .مغرب نبوده است
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افطار  و ن كند كه مغرب شدهیقیz ی تاربه واسطهواى صاف ه هشتم ـ آنكه در
 به اعتقاد ین اگر در هواى ابریهمچن و مغرب نبوده است كند بعد معلوم شود

  . كند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، قضاء الزم است نكه مغرب شده، افطاریا
 اندعنى آب در دهان بگردیجهت مضمضه كند  بی ایكه براى خنك شدن  نهم ـ آن

 ا براىیآب را فرو دهد  فراموش كند كه روزه است و ار فرو رود وىل اگریاخت بی و
در  ست ویار فرو رود، قضاء بر او واجب نیاخت بی  Aاز واجب مضمضه كند ویوضو

  .دیاطا قضاء AایAاز واجب احت ری غ وضومضمضه براى
 ایار فرو رود یختا بی  وگرى را در دهان بربدیز دیر آب چی اگر غ ـ١٦٨٨مسأله 
  .ستیار فرو رود، قضاء بر او واجب نیاخت بی  ونى كندیآب داخل ب
اگر بعد از مضمضه  و  مكروه استدار روزهاد براى ی مضمضه ز ـ١٦٨٩مسأله 

  .زد یرون بریبخواهد آب دهان را فرو برد، بهرت است سه مرتبه آب دهان را ب
ا از روى یار یاخت بی ضمضه مه كه به واسطاند اگر انسان بد ـ١٦٩٠مسأله 

  .د مضمضه كندی نباشود  مىشیفراموىش آب وارد گلو
 و ن كند كه صبح نشدهیقیق ی اگر در ماه رمضان، بعد از تحق ـ١٦٩١مسأله 

كند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضاء الزم   مىكارى كه روزه را باطل
  . ستین

وىل   افطار كنداندتو  Aىا نه،یشده  اگر انسان شك كند كه مغرب  ـ١٦٩٢مسأله 
 باطل  كارى كه روزه رااندتو  مىق همیش از تحقیا نه، پیاگر شك كند كه صبح شده 

  .كند انجام دهد مى
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وانه یى وقتى را كه دها ست روزهیوانه عاقل شود، واجب نی اگر د ـ١٦٩٣مسأله 

  .دیبوده قضاء Aا
 ى وقتى را كه كافرها ست روزهیسل5ن شود، واجب ن اگر كافر م ـ١٦٩٤مسأله 

ى وقتى ها دوباره مسل5ن گردد، روزه د وىل اگر مسلe5 كافر شود ویبوده قضاء Aا
  .دید قضاء Aایرا كه كافر بوده با

د، یAا د قضاءی مستى فوت شده بابه واسطهكه از انسان ای   روزه ـ١٦٩٥مسأله 
  .ن مست شده، براى معالجه خورده باشد آبه واسطهزى را كه یاگر چه چ

بعد شك كند كه چه وقت  و ردی اگر براى عذرى چند روز روزه نگ ـ١٦٩٦مسأله 
ش از ماه ی كىس كه پمثالًد، ی مقدار كمرت را قضاء Aااندتو  مىعذر او بر طرف شده،
 پنج اندتو  مىا ششمی پنجم رمضان از سفر برگشته اندد  Aى ورمضان مسافرت كرده

 دا شده،یش پی چه وقت عذر برااندد  Aىن كىس كهیهمچن و ردی روزه بگ راروز
 و  اگر در آخرهاى ماه رمضان مسافرت كندمثالًد، ی مقدار كمرت را قضاء Aااندتو مى

 و ستیا بیپنجم رمضان مسافرت كرده  و ستی كه باندند بعد از رمضان بر گردد و
  .ز را قضاء كندعنى پنج روی مقدار كمرت اندتو  مىششم،

 اگر از چند ماه رمضان روزه قضاء داشته باشد، قضاى هر كدام را  ـ١٦٩٧مسأله 
  .رد مانعى نداردیكه اول بگ

ن یت معیدر ن و  اگر قضاى روزه چند رمضان بر او واجب باشد ـ١٦٩٨مسأله 
  .شود  مىحساب رد قضاى كدام رمضان است، قضاى سال اولیگ  مىرا كهای  نكند، روزه

روزه  ش از ظهری پاندتو  مى كىس كه قضاى روزه رمضان را گرفته، ـ١٦٩٩سأله م
  .دیخود را باطل Aا
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 بعد از ظهر روزه را اندتو  مىتى را گرفته باشد،ی اگر قضاى روزه م ـ١٧٠٠مسأله 
  .باطل كند اگر چه بهرت است باطل نكند

 و ردی را نگا نفاس، روزه رمضانیض یا حی مرض به واسطه اگر  ـ١٧٠١مسأله 
قضاء  ى را كه نگرفته براى اویها ست روزهیرد، الزم نیش از nام شدن رمضان ²یپ

  .كنند
رمضان  مرض او تا و ردی مرىض روزه رمضان را نگبه واسطه اگر  ـ١٧٠٢مسأله 

د براى یبا و ست،یى را كه نگرفته بر او واجب نیها طول بكشد، قضاى روزه سال بعد
ر ینها به فقیا مانند و ا جویعنى گندم یر است طعام یبا ده سیك مد كه تقریهر روز 

عذر او  و  براى مسافرت روزه نگرفته باشدمثالًگرى ی عذر دبه واسطهاگر  و بدهد
اط واجب آن یاحت و د قضاء كندیى را كه نگرفته بای، روزهااندتا رمضان بعد باقى ²
  .ر بدهدیك مد طعام هم به فقیاست كه براى هر روز 

بعد از رمضان مرض  و ردی مرىض روزه رمضان را نگبه واسطه اگر  ـ١٧٠٣مسأله 
 تا رمضان بعد قضاى روزه را انددا كند كه نتویگرى پیاو برطرف شود وىل عذر د

مرض عذر  ریاگر در ماه رمضان، غ و دیى را كه نگرفته قضاء Aایها د روزهیرد، بایبگ
به تا رمضان سال بعد  و ذر برطرف شودبعد از رمضان آن ع و گرى داشته باشدید

  .ست قضاء كندیى را كه نگرفته الزم نیها رد، روزهی روزه بگاند مرض نتوواسطه
رمضان  بعد از و ردی عذرى روزه نگبه واسطه اگر در ماه رمضان  ـ١٧٠٤مسأله 

 قضاء  راد روزهیبا رد،ی قضاى روزه را نگعمداًنده یتا رمضان آ و عذر او بر طرف شود
  .ر بدهدینها هم به فقیمانند ا ا جو ویك مد گندم یبراى هر روز  كند و

در تنگى  و  اگر در قضاى روزه كوتاهى كند تا وقت تنگ شود ـ١٧٠٥مسأله 
 و ا جویك مد گندم یبراى هر روز  و ردید روزه قضاء را بگیدا كند، بایوقت عذرى پ

 م داشته باشد كه بعد ازی، تصماگر موقعى كه عذر دارد و ر بدهدینها به فقیمانند ا
تنگى  د دریش از آنكه قضاء Aایپ  وى خود را قضاء كندها برطرف شدن عذر روزه
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ك مد ی اط واجب براى هر روزیبنا بر احت رد ویدا كند، روزه قضاء را بگیوقت عذر پ
  .ر بدهدیطعام هم به فق

د یبا خوب شد اگر مرض انسان چند سال طول بكشد، بعد از آنكه  ـ١٧٠٦مسأله 
ر یده س بایك مد كه تقریش یبراى هر روز از سالهاى پ و ردیقضاى رمضان آخر را بگ

  .ر بدهدینها به فقیمانند ا و ا جویعنى گندم یاست، طعام 
 اندتو  مىر بدهد،یك مد طعام به فقید براى هر روز ی كىس كه با ـ١٧٠٧مسأله 

  .ر بدهدیك فقیكفاره چند روز را به 
د قضاء را یندازد بایر بی اگر قضاى روزه رمضان را چند سال تأخ ـ١٧٠٨مسأله 

  .ر بدهدیك مد طعام به فقیبراى هر روز  و ردیبگ
براى  و  آوردجا بهد قضاى آن را یرد بای نگعمداً اگر روزه رمضان را  ـ١٧٠٩مسأله 

 و ك بنده آزاد كندیا یر طعام بدهد یا به شصت فقیرد یهر روز دو ماه روزه بگ
اط براى هر روز یاورد، بنا بر احتی نجا بهنده قضاى آن روزه را ینانچه تا رمضان آچ
  .ك مد طعام الزم استی

ً اگر روزه رمضان را  ـ١٧١٠مسأله  ا یدر روز، مكرر ج5ع كند  و ردی نگعمدا
 مثالً كند انجام دهد،  مىگرى كه روزه را باطلیاگر چند مرتبه كار د و دیاستمناء Aا

  .ك كفاره كاىف استیه غذا بخورد، چند مرتب
روزه آنان  و د قضاى Aازی پرس بزرگرت با،مادر  بعد از مرگ پدر و ـ١٧١١مسأله 
  . آوردجا به شد  گفته٢٤٣ و ٢٤٢صفحات ىل كه در یرا به تفص

گرى را مانند یر از روزه رمضان، روزه واجب دیمادر غ و  اگر پدر ـ١٧١٢مسأله 
  .دید پرس بزرگرت قضاء Aایاروزه نذر نگرفته باشند ب
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ركعت  د Aازهاى چهار ركعتى را در سفر دوی مسافرى كه با ـ١٧١٣مسأله 

، مثل كىس كه شغلش اندخو  مىمسافرى كه Aازش را nام و ردید روزه بگی نبااندبخو
  .ردید در سفر روزه بگیت است، بایا سفر او سفر معصی مسافرت

روزه   اگر براى فرار ازسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد وىل م ـ١٧١٤مسأله 
  .استبهرت  سفر نكردن باشد

 گرى بر انسان واجب باشدین دیر روزه رمضان، روزه معی اگر غ ـ١٧١٥مسأله 
  در آن روزاندتو  Aىرد، تا ناچار نشود،ینى را روزه بگی نذر كرده باشد روز معمثالً

در  د قصد كند كه ده روزیشد چنانچه ممكن است بااگر در سفر با و مسافرت كند
  .ردیآن روز را روزه بگ و اندى ²یجا

 آن را اندتو ىA ن نكند،ی مع راروز آن و ردی اگر نذر كند روزه بگ ـ١٧١٦مسأله 
آن  دیرد باینى را در سفر روزه بگی آورد وىل چنانچه نذر كند كه روز معجا بهدر سفر 

 ا نباشد،ی، چه مسافر باشد نذر كند نى رایز اگر روز معین  و آوردجا بهرا در سفر 
  .ردید آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگیرد بایروزه بگ

به ینه طی براى خواسv حاجت سه روز در مداندتو  مى مسافر ـ١٧١٧مسأله 
  .ردیروزه مستحبى بگ

 ردی روزه بگ روزه مسافر باطل است، اگر در سفراندد  Aى كىس كه ـ١٧١٨مسأله 
اگر تا مغرب نفهمد،  و شود  مىباطل اش ن روز مسأله را بفهمد، روزهیدر بو 

  .ح استیصحاش  روزه
 ا فراموش كند كه روزه مسافری  اگر فراموش كند كه مسافر است ـ١٧١٩مسأله 
  .رد روزه او باطل استیدر سفر روزه بگ و باطل است
 د روزه خود را nام كندی بادیفرت Aا بعد از ظهر مسادار روزه اگر  ـ١٧٢٠مسأله 

  .د روزه خود را باطل كندیت كند باش از ظهر مسافریاگر پو 
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 ى برسد كهیا به جایش از ظهر به وطنش برسد ی اگر مسافر پ ـ١٧٢١مسأله 
كند انجام نداده   مى، چنانچه كارى كه روزه را باطلاندخواهد ده روز در آنجا ² مى

  .ستیاگر انجام داده، روزه آن روز بر او واجب ن و ردیبگد آن روز را روزه یبا
 ى برسد كهیا به جای اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد  ـ١٧٢٢مسأله 

  .ردید آن روز را روزه بگی نبااندخواهد ده روز در آنجا ² مى
 كىس كه از روزه گرفv عذر دارد مكروه است در روز و  مسافر ـ١٧٢٣مسأله 

  .ر كندیدن كامال خود را سیآشام و در خوردن و دی5ع Aاماه رمضان ج

% aC�� �%E $� �`�� -L P%�L�3�  
مشقت  ا براى اویرد ی روزه بگاندتو  Aىرىی پبه واسطه كىس كه  ـ١٧٢٤مسأله 

ك مد كه ید براى هر روز یست وىل در هر دو صورت بایدارد، روزه بر او واجب ن
  .ر بدهدینها به فقیمانند ا وا جو یر است گندم یبا ده سیتقر

رى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان ی پبه واسطه كىس كه  ـ١٧٢٥مسأله 
  . آوردجا بهى را كه نگرفته یها ست قضاى روزهیرد الزم نی روزه بگاندبتو

ا تشنگى ر اندتو  Aى وشود  مىاد تشنهی اگر انسان مرىض دارد كه ز ـ١٧٢٦مسأله 
 وىل در هر دو صورت ستیو مشقت دارد، روزه بر او واجب نا براى ای تحمل كند

چنانچه بعد از  ر بدهد وینها به فقیمانند ا ا جو ویك مد گندم ید براى هر روز یبا
در بلی د، یAا ى را كه نگرفته قضاءیها رد، الزم است روزهی روزه بگاندرمضان بتو

  .ستیرد قضاء الزم نی روزه بگاندصور} كه تا رمضان بعد نتو
روزه براى حملش رضر دارد، روزه بر او  و ك استیدن او نزدی زe كه زائ ـ١٧٢٧مسأله 

ر ینها به فقیمانند ا و ا جویعنى گندم یك مد طعام ید براى هر روز یبا و ستیواجب ن
د براى هر روز ی با وستیز اگر روزه براى خودش رضر دارد، روزه بر او واجب نین و بدهد

  .دید قضاء Aایى را كه نگرفته بایها در هر دو صورت روزه و ر بدهدیقك مد طعام به فی
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ه یا دایر او كم است چه مادر بچه یش و دهد  مىری زe كه بچه ش ـ١٧٢٨مسأله 
رضر دارد، روزه  دهد  مىریكه شای  ر دهد، اگر روزه براى بچهیاجرت ش بی ای او باشد

نها یمانند ا و ا جویعنى گندم یعام ك مد طید براى هر روز یبا و ستیبر او واجب ن
د براى یبا و ستیز اگر براى خودش رضر دارد، روزه بر او واجب نین و ر بدهدیبه فق

د یى را كه نگرفته بایها صورت روزه دو در هر و ر بدهدیك مد طعام به فقیهر روز 
دادن ر یا براى شیر دهد یاجرت بچه را ش بی دا شود كهید، وىل اگر كىس پیقضاء Aا

د بچه ی باردیگرى كه اجرت او را بدهد اجرت بگیا از كس دیا مادر بچه یبچه از پدر 
  . ردیرا به او بدهد و روزه بگ

�( T�� �=� 3�b ���  
   :شود  مىز ثابتی اول ماه به پنج چ ـ١٧٢٩مسأله 

  . ندیاول ـ خود انسان ماه رابب
 و میا دهیند ماه را دیگوشود، ب  مىداین پیقیكه از گفته آنان ای  دوم ـ عده

  . دا شودین پیقی آن به واسطهزى كه ین است هر چیهمچن
م، وىل اگر صفت ماه را بر یا دهیند كه در شب ماه را دیسوم ـ دو مرد عادل بگو

شود بلكه بنا بر اظهر هالل به شهادت   Aىاول ماه ثابت ند،یگر بگویكدیخالف 
  . شود  مىعدل واحد ثابت

  آن، اول ماه رمضان ثابتبه واسطه از اول ماه شعبان بگذرد كه چهارم ـ ىس روز
  . شود ی آن، اول ماه شوال ثابت مبه واسطهىس روز از اول رمضان بگذرد كه  و شود مى

  .پنجم ـ حاكم رشع حكم كند كه اول ماه است
 د اوی اگر حاكم رشع حكم كند كه اول ماه است، كىس هم كه تقل ـ١٧٣٠مسأله 

  حاكم رشع اشتباه كرده،اندد  مىد وىل كىس كهید به حكم او عمل Aای باكند  Aىرا
  .دی به حكم او عمل Aااندتو Aى
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 شود وىل اگر انسان از  Aىن ثابتیى منجمیشگوی اول ماه با پ ـ١٧٣١مسأله 
  .دید به آن عمل Aایدا كند باین پیقیگفته آنان 
ش یشود كه شب پ  Aىلین آن، دلر غروب كردیا دی بلند بودن ماه  ـ١٧٣٢مسأله 

  .شب اول ماه بوده است
چنانچه  رد،یروزه نگ و  اگر اول ماه رمضان براى كىس ثابت نشود ـ١٧٣٣مسأله 

د یقضاء Aا د روزه آن روز رای بامیا دهیش ماه را دیند كه شب پیدو مرد عادل بگو
  .دید قضاء Aاید بایك نفر هم بگویبلكه 

 زیگر نیهرى اول ماه ثابت شود براى مردم شهرهاى د اگر در ش ـ١٧٣٤مسأله 
 در صور} كه ،ا نهیك، در افق متحد باشند یشود، چه دور باشند، چه نزد  مىثابت

  .گرى باشدیz آخر شب دینكه اول شب یدر شب مشرتك باشند ولو به ا
شود چه دو شهرى كه   مى ثابتاز طریق وسایل ارتباطی اول ماه  ـ١٧٣٥مسأله 

چه نباشند اگر انسان  و ا هم افق باشندیك ی نزد،اند nاس گرفتهگرى ی به دzیاز 
گرى یا از راه دیا شهادت عادل ی از روى حكم حاكم رشع رسانی این اطالع كه اندبد

  . معترب استرشعاًبوده كه 
د یبا ا اول شوال،ی آخر رمضان است اندد  Aى روزى را كه انسان ـ١٧٣٦مسأله 

  .كند د افطاریش از مغرب بفهمد كه اول شوال است بای اگر پرد وىلیروزه بگ
 دید به گ5ن عمل Aاین كند بایقی به ماه رمضان اند اگر زنداe نتو ـ١٧٣٧مسأله 

ح است به رشطى كه یرد صحیاگر آن هم ممكن نباشد، هر ماهى را كه روزه بگو 
ازده ماه از ماهى ی د بعد از گذشvین نكند آن ماه مقدم بر رمضان است وىل بایقی

  .ردیك ماه روزه بگیكه روزه گرفته، دوباره 
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 اندد  Aىز روزى كه انسانیقربان، حرام است و ن و د فطری روزه ع ـ١٧٣٨مسأله 

  .رد حرام استیت اول رمضان روزه بگیا اول رمضان، اگر به نیآخر شعبان است 
ن برود یرفv روزه مستحبى حق شوهرش از ب گبه واسطه اگر زن  ـ١٧٣٩مسأله 

روزه  ن نرود، بدون اجازه اویروزه او حرام است بلكه اگر حق شوهر هم از ب
  .ردیمستحبى نگ

  .حرام است ا جد شودیمادر  و ت پدری روزه مستحبى اوالد اگر اسباب اذ ـ١٧٤٠مسأله 
پدر  ن روزی بدر رد وی اگر پرس بدون اجازه پدر روزه مستحبى بگ ـ١٧٤١مسأله 

  .د افطار كندیتش باشد بایاو را نهى كند، چنانچه مخالفت او موجب اذ
 د رضری روزه براى او رضر ندارد اگر چه دكرت بگواندد  مى كىس كه ـ١٧٤٢مسأله 

ش رضر دارد، اگرچه یا گ5ن دارد كه روزه براین یقیكىس كه  و ردید روزه بگیدارد با
  .ستیح نیرد صحیاگر روزه بگ و ردیزه نگد روید رضر ندارد بایدكرت بگو

از آن احت5ل  و ش رضر داردی اگر انسان احت5ل بدهد كه روزه برا ـ١٧٤٣مسأله 
رد یروزه بگ دی باشد، نباجا بهدا شود چنانچه احت5ل او در نظر مردم یترس براى او پ

  .ستیح نیرد صحیاگر روزه بگ و
روزه   روزه براى او رضر ندارد، اگرن است كهیااش  دهی كىس كه عق ـ١٧٤٤مسأله 

د یاط واجب بایبعد از مغرب بفهمد روزه براى او رضر داشته، بنا بر احت و ردیبگ
  . آوردجا بهقضاى آن را 
گرى هم هست یى حرام دها ى كه گفته شد روزهیها ر از روزهی غ ـ١٧٤٥مسأله 

  . مفصل ذكر شده است دیگرىها كه در كتاب
ا یروزى كه انسان شك دارد روز عرفه است  و وز عاشورا روزه ر ـ١٧٤٦مسأله 

  .د قربان مكروه استیع
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ان یمكروه كه ب و ى حرامها ر از روزهی روزه nام روزهاى سال، غ ـ١٧٤٧مسأله 

آن جمله  شرت سفارش شده است كه ازیبراى بعىض از روزها ب و شد، مستحب است
  و چهارشنبه اوىل كه بعد از روزبه آخر هر ماهنجشنبه اول و پنجشن ـ پ١: است

چنانچه  و دیاورد، مستحب است قضاء Aای نجا بهنها را یاگر كىس ا و دهم ماه است
 نخود نقره ٦/١٢ا یك مد طعام یرد، مستحب است براى هر روز ی روزه بگانداصال نتو

  .ر بدهدیبه فق
  .پانزدهم هر ماه و چهاردهم زدهم وی ـ س٢
  .باشد ك روزین دو ماه اگر یبعىض از ا شعبان و ماه رجب و ـ nام ٣
پنجم ذى قعده،  و ستیب و د نوروز، روز چهارم تا نهم شوال، روز نهمی ـ روز ع٤

 اند ضعف روزه نتوبه واسطهوىل اگر ) روز عرفه(روز اول تا روز نهم ذى حجه 
، ) ذى حجه١٨ (ریدغدید سعی روزه آن روز مكروه است، عانددعاى روز عرفه را بخو

غمرب یالد مسعود پیمحرم، م هفتم و سوم و  روز اول،)حجه  ذى٢٤ (روز مباهله
 9االوىل، روز مبعث حرضت رسول اكرم ، پانزدهم ج5دى)ع االولی رب١٧( 9اكرم

، بلكه اگر برادر اندست آن را به آخر رسی واجب ن،ردیاگر كىس روزه مستحبى بگو 
ن روز یدر ب  مستحب است دعوت او را قبول كند وبه غذا دعوت كند، را مؤمنش او

  .دیافطار Aا
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ستند ی براى شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه ن ـ١٧٤٨مسأله 
  : ندیكند خود دارى Aا  مىاز كارى كه روزه را باطل

ش یپ و كند انجام داده باشد  مىافرى كه در سفر كارى كه روزه را باطلاول ـ مس
  . برسداندخواهد ده روز ²  مىى كهیا به جایاز ظهر به وطنش 

خواهد ده روز   مىى كهیا به جایدوم ـ مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش 
  . برسدانددرآنجا ²

كند انجام   مىا باطلش از ظهر خوب شود و كارى كه روزه ریىض كه پیسوم ـ مر
  .نداده باشد

  .ىض كه بعد از ظهر خوب شودیچهارم ـ مر
  .ا نفاس پاك شودیض ین روز از خون حیپنجم ـ زe كه در ب

  .ششم ـ كافرى كه بعد از ظهر مسل5ن شود
افطار كردن  ش ازیعشا را پ و  Aاز مغربدار روزه ـ مستحب است ١٧٤٩مسأله 

 با حضور اندتو  Aىادى به غذا دارد كهیل زیا میست  وىل اگر كىس منتظر اواندبخو
قدرى كه ممكن است Aاز را در ه ، بهرت است اول افطار كند وىل باندقلب Aاز بخو

  . آوردجا بهلت آن یوقت فض
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  : شود  مىز خمس واجبی در هفت چ ـ١٧٥٠مسأله 

  . اول ـ منفعت كسب
  .دوم ـ معدن 

  . سوم ـ گنج
  . حالل مخلوط به حرامچهارم ـ مال

  . دیآ  مىا بدستیعنى فرو رفv در دری غواىص به واسطه پنجم ـ جواهرى كه 
   .مت جنگیششم ـ غن
  .ان خواهد شدینها مفصال بیاحكام ا و نى كه كافر ذمى از مسل5ن بخردیهفتم ـ زم

1a�L 3;i�( M   

ماىل بدست گر یى دها ا كسبیا صنعت ی هر گاه انسان از تجارت  ـ١٧٥١مسأله 
ه كند یاز اجرت آن، ماىل ته جا آورد وه تى را بیروزه م  Aاز ومثالًآورد، اگر چه 

آن پنجم ك یعنى ید خمس ید بایایاد بیاالتش زیع چنانچه از مخارج سال خود او و
  .شود بدهد می گفته بعدا را به دستورى كه

به او ببخشند، زى ی چمثالًر كسب، ماىل بدست آورد، ی اگر از غ ـ١٧٥٢مسأله 
  .دیایاد بیواجب است خمس آن را هم بدهد اگر از مخارج سالش ز

 اد باشدیرد خمس دارد اگر از مخارج سال زیگ  مى مهرى را كه زن ـ١٧٥٣مسأله 
رسد از كىس كه انسان گ5ن ارث بردن از او را ندارد   مىن ارÉ كه به انسانیهمچنو 
  .بردن از او را دارد خمس نداردىل اگر ارث از كىس برسد كه گ5ن ارث ب

ن مال از او به ارث ی كىس كه ااندبد و  اگر ماىل به ارث به او برسد ـ١٧٥٤مسأله 
ز اگر در خود آن مال خمس ین و د خمس آن را بدهدیده خمس آن را نداده بایرس
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 ده، خمس بدهكار استی كىس كه آن مال از او به ارث رساندنباشد وىل انسان بد
  .را از مال او بدهدد خمس یبا

اد یزى از مخارج سال انسان زی قناعت كردن، چبه واسطه اگر  ـ١٧٥٥مسأله 
  .د خمس آن را بدهدید بایایب

د خمس nام ماىل را كه یدهد با  مىگرى مخارج او رای كىس كه د ـ١٧٥٦مسأله 
  .آورد بدهد  مىبدست

د، چنانچه ی خود وقف Aا بر اوالدمثالًنى ی اگر ملz را بر افراد مع ـ١٧٥٧مسأله 
از مخارج سال  و زى بدست آورندیاز آن چ و درختكارى كنند و در آن ملك زراعت

 مثالًگرى هم از ملك نفع بربند ی اگر طور د ود خمس آن را بدهندید بایایاد بیآنها ز
  .د بدهندیآ  مىادید خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زیرند بایاجاره آن را بگ

صدقه مستحبى گرفته  و زکات ،ر بابت خمسی اگر ماىل را كه فق ـ١٧٥٨مسأله 
ز اگر از ماىل كه به ین د، واجب است خمس آن را بدهد ویایاد بیاز مخارج سالش ز

ای  وهیم ،اند  از درختى كه بابت خمس به او دادهمثالًمنفعتى بربد  اند او داده
  .آن را بدهدد خمس ید بایایاد بیاز مخارج سالش ز بدست آورد و

 هفروشنده عنى بین پول خمس نداده جنىس را بخرد ی اگر با ع ـ١٧٥٩مسأله 
گر خمس یخرم چنانچه بنا دارد ولو از پول د  مىن پولین جنس را به اید ایبگو

 خمس متعلق و ح استیبدهد بلكه مردد هم باشد در خمس دادن، معامله صح
هد چنانچه حاكم رشع معامله اگر بنا دارد خمس ند و دهیشود به آنچه خر مى

  یکدیانسان با و ح استی آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحمپنجیک 
اگر اجازه ندهد، معامله آن  و ده به حاكم رشع بدهدی جنىس را كه خرمپنج

ن نرفته حاكم رشع ی پس اگر پوىل را كه فروشنده گرفته از ب،مقدار باطل است
ا ین رفته عوض خمس را از فروشنده یاگر از ب و ردیگ  مىخمس ه5ن پول را

  .كند  مىدار مطالبهیخر
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مت آن را از پول خمس یبعد از معامله ق و  اگر جنىس را بخرد ـ١٧٦٠مسأله 
ا مردد یاگر بنا دارد خمس بدهد  و ح استیكه كرده صحای  نداده بدهد، معامله

اگر  و ردیگ  مى تعلقداریخمس به ذمه خر و  مال فروشنده استاًباشد آن پول nام
فروشنده داده، به ه بنا دارد خمس ندهد چون از پوىل كه خمس در آن است ب

پوىل را كه به فروشنده داده اگر از   وباشد  مىونی آن پول به او مدمپنجیک مقدار 
ن رفته عوض آن را از یاگر از ب  وردیگ  مى ه5ن رامپنجیک ن نرفته حاكم رشع یب

  .كند  مىمطالبها فروشنده یدار یخر
 اگر ماىل را كه خمس آن داده نشده بخرد، اگر فروشنده بناى  ـ١٧٦١مسأله 

 آن را م پنج یکاال چنانچه حاكم رشع معامله و خمس ندادن را ندارد اشكاىل ندارد
 آن مال را م پنج یکاندتو  مىحاكم رشع اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و

 پول آن را به م پنج یکدیدار بایخر و ح استیعامله صحاگر اجازه بدهد م و ردیبگ
  .ردی از او پس بگاندتو  مىاگر به فروشنده داده و  رشع بدهدحاكم

م پنجیک زى را كه خمس آن داده نشده به كىس ببخشند، ی اگر چ ـ١٧٦٢مسأله 
 شود واال مال او  Aىمال اودر صور} كه بخشنده بنا دارد خمس ندهد،  آن چیز

  .ردیگ  مىخمس به ذمه بخشنده تعلق و دشو مى
ده ندارد، ماىل بدست یا كىس كه به دادن خمس عقی اگر از كافر  ـ١٧٦٣مسأله 

  .ست خمس آن را بدهدید، واجب نیانسان آ
ك یبرند   مىنها از وقتى منفعتیمانند ا و صنعتگر ،كاسب ، تاجر ـ١٧٦٤مسأله 

كىس كه  و د بدهندیآ  مىادیالشان زد خمس آنچه را كه از خرج سیسال كه بگذرد، با
ده یكسال از موقعى كه فایست، اگر اتفاقا منفعتى بربد، بعد از آنكه یشغلش كاسبى ن

  .اد آمده بدهدید خمس مقدارى را كه از خرج سالش زیبرده بگذرد با
د ین سال هر وقت منفعتى به دستش آی در باندتو  مى انسان ـ١٧٦٥مسأله 

اگر براى  و ندازدیر بیآخر سال تأخ ز است دادن خمس را تایجا و خمس آن را بدهد
  . سال شمىس قرار دهد، مانعى ندارد،دادن خمس
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د براى دادن خمس، سال قرار یكاسب با و  كىس كه مانند تاجر ـ١٧٦٦مسأله 
د مخارج تا موقع مرگش را از یرد باین سال ²یدر ب و دهد اگر منفعتى بدست آورد

  .ه را بدهنداندم یخمس باق  وآن منفعت كرس كنند
آن را نفروشد  و ده باال رودیمت جنىس كه براى تجارت خری اگر ق ـ١٧٦٧مسأله 

  .ستید، خمس مقدارى كه باال رفته بر او واجب نین آییمتش پاین سال قیدر ب و
نكه ید ایبه ام و ده باال رودیمت جنىس كه براى تجارت خری اگر ق ـ١٧٦٨مسأله 

اگر  ،دین آییمتش پایق و ود تا بعد از nام شدن سال آن را نفروشدمت آن باالتر ریق
 خمس مقدارى كه باالتر رفته واجب است ،مت بعد از nام شدن سال باشدیتنزل ق

  .ستی واال واجب ن،ر در اداء خمس كرده باشدیدر صور} كه تقص
ا یر مال التجاره ماىل داشته باشد كه خمسش را داده ی اگر غ ـ١٧٦٩مسأله 

متش یمتش باال رود، مقدارى كه بر قیده، چنانچه قی ارث به او رسمثالًخمس ندارد 
ا یاورد یوه بیده می درختى كه خرمثالًن اگر یهمچن و اضافه شده، خمس دارد

  .د خمس آن را بدهدیگوسفند چاق شود با
متش بفروشد ی اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از باال رفv ق ـ١٧٧٠مسأله 

ن یمت باغ را بدهد وىل اگر قصدش ایادى قی و زها Aو درخت وه وید خمس میبا
  . را بدهدها Aو درخت و وهید خمس میوه آن استفاده كند، فقط بایباشد كه از م

ادى او ینها را بكارد در هر سال زیمانند ا و چنار و دی اگر درخت ب ـ١٧٧١مسأله 
 ى آن كه معموال هر سالها شاخه از مثالًن اگر یهمچن و د خمسش بدهدیرا با
گر كسبش از مخارج سال او یى دها ا با منفعتیى یبه تنها و بربدای  برند استفاده مى

  .د خمس آن را بدهدید، در آخر هر سال بایایاد بیز
 و دیخر و ردیگ  مى اجاره ملكمثالً كىس كه چند رشته كسب دارد  ـ١٧٧٢مسأله 

 ادی آنچه را در آخر سال از مخارج او زد خمسیكند با  مىزراعت هم و فروش
nام  و گر رضر كندیاز رشته د و ك رشته نفع بربدیچنانچه از  و د بدهدیآ مى

 و ا بعض او تلف شود چنانچه نفعى كه برده به مقدار رضری  ـ اصل مال ـاملال رأس
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ادتر باشد در یاگر ز و ستیا كمرت باشد خمس نفعى كه برده واجب نیه یرسما
  . خمس واجب است،د بعد از كم كردن مخارج سالی زامقدار

كند مانند   مىدهی را كه انسان براى بدست آوردن فاىیها  خرج ـ١٧٧٣مسأله 
  .دیانه حساب Aای جزء مخارج سالاندتو  مىح5ىل و دالىل

 ،پوشاك ،ن سال به مرصف خوراكی آنچه از منافع كسب در ب ـ١٧٧٤مسأله 
 در صور} اندرس  مىنهایمانند ا و ارتی ز،ه دخرتیزیجه ،عروىس ،د منزلیخر ،هیاثاث

  .اده روى هم نكرده باشد، خمس نداردیز و اد نباشدیكه از شأن او ز
، جزء مخارج اندرس  مىكفاره و  ماىل را كه انسان به مرصف نذر ـ١٧٧٥مسأله 

ه از دهد، در صور} ك  مىزهیا جایبخشد   مىز ماىل را كه به كىسین و انه استیسال
  .شود  مىانه حسابیاد نباشد، از مخارج سالیشأن او ز

ه دخرت را یزی هر سال مقدارى از جه اگر انسان در شهرى باشد كه معموالًـ ١٧٧٦مسأله 
 و د بدهدیه بخرد، خمس آن را نبایزین سال از منافع آن سال جهیكنند، چنانچه در ب  مىهیته

  .د خمس آن را بدهدی بادیه Aایهه تیزیاگر از منافع آن سال در سال بعد جه
شود   مىكند، از مخارج ساىل حساب  مى ماىل را كه خرج سفر حج ـ١٧٧٧مسأله 

اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد آنچه در  و كه در آن سال خرج كرده
  .شود  مىنه سال بعد حسابوشود جزء مؤ  مىسال بعد مرصف

گرى هم یبرده، اگر مال دای  دهیرت فاتجا و  كىس كه از كسب ـ١٧٧٨مسأله 
ده كسب ی مخارج سال خود را فقط از فااندتو  مىستیدارد كه خمس آن واجب ن

  .حساب كند
اد یخر سال زآده، در یكه براى مرصف سالش خرای   اگر آذوقه ـ١٧٧٩مسأله 

مت آن را بدهد، در صور} كه یچنانچه بخواهد ق و د خمس آن را بدهدید بایایب
  .مت آخر سال را حساب كندید قیاد شده باشد بایده زی از وقتى كه خرمتشیق
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براى منزل ای  هیش از دادن خمس اثاثی اگر از منفعت كسب پ ـ١٧٨٠مسأله 
اجش از آن برطرف شد واجب است كه خمس آن را بدهد و یبخرد هر وقت احت

  .باشدنت كردن زن به آنها گذشته یور آالت زنانه، اگر وقت زین است زیهمچن
 مخارج آن سال را از منفعتى اندتو  Aىكسال منفعتى نربدی اگر در  ـ١٧٨١مسأله 

  .دیبرد كرس Aا  مىكه در سال بعد
ش از nام یپ و ه خرج كندیاز رسما و  اگر در اول سال منفعتى نربد ـ١٧٨٢مسأله 

 ه برداشته ازی مقدارى را كه از رسمااندتو  مىد،یشدن سال منفعتى به دستش آ
  .منافع كرس كند

ه آن منافعى بربد ند5یاز باق و ن برودیه از بی اگر مقدارى از رسما ـ١٧٨٣مسأله 
ه كم شده از منافع ی مقدارى را كه از رسمااندتو  مىد،یایاد بیكه از خرج سالش ز

  .بردارد
 اندتو Aى( ن برودیى او از بها گرى از مالیز دیه چیر از رسمای اگر غ ـ١٧٨٤مسأله 

ز ی اگر در ه5ن سال به آن چ)ه كند وىلیز را تهید آن چیآ  مىمنفعتى كه به دستشاز 
  .دیه Aایز منافع كسب، آن را تهن سال ای در باندتو  مىاشته باشد،اج دیاحت

ش از nام شدن یپ و  اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند ـ١٧٨٥مسأله 
  .دیا از آن منفعت كرس Aا مقدار قرض خود راندتو  مىسال منفعتى بربد،

 براى مخارج خود قرض كند، و  اگر در nام سال منفعتى نربد ـ١٧٨٦مسأله 
  .دیى بعد قرض خود را اداء Aاها  از منافع سالاندتو مى

اج ندارد یدن ملz كه به آن احتیا خری اد كردن مالی اگر براى ز ـ١٧٨٧مسأله 
 و را بدهد وىل اگر ماىل را كه قرض كرده از منافع كسب آن قرض اندتو  Aىقرض كند،

 ناچار شود كه قرض خود را بدهد و ن برودیده از بیزى را كه از قرض خریچ
  .دی از منافع كسب قرض را اداء Aااندتو مى

ا به مقدار یز بدهد یز را از ه5ن چی خمس هر چاندتو  مى انسان ـ١٧٨٨مسأله 
  . بدهدگریا جنس دیمت خمس كه بدهكار است، پول یق
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  مال باقى استمپنجیک  كىس كه قصد دادن خمس را دارد تا  ـ١٧٨٩مسأله 
  .ه آن ترصف كندی در بقاندتو مى

 آن را به ذمه اندتو  Aىاطی كىس كه خمس بدهكار است بنابر احت ـ١٧٩٠مسأله 
چنانچه  و در nام مال ترصف كند و اندعنى خود را بدهكار اهل خمس بدیرد یبگ

  .د خمس آن را بدهدین مال تلف شود باآ و ترصف كند
  كىس كه خمس بدهكار است اگر با حاكم رشع مصالحه كند ـ١٧٩١مسأله 

د مال یآ  مىبعد از مصالحه منافعى كه بدست و دی در nام مال ترصف Aااندتو مى
  .خود او است

 و ك است اگر خمس منافع خود را بدهدیگرى رشی كىس كه با د ـ١٧٩٢مسأله 
در سال بعد، از ماىل كه خمسش  و بنا داشته باشد كه خمس ندهد و  ندهدك اویرش

  .توانند در آن مال ترصف كنند  Aىچ كدامیه رشكت بگذارد، هیرا نداده براى رسما
د یاز آن منافعى بدست آ و داشته باشدای  هیر رسمایه صغچر ب اگ ـ١٧٩٣مسأله 

  .، خمس آن را بدهدّواجب است وىل
و  اند ن دارد خمسش را ندادهیقی در ماىل كه اندتو  Aىنسان ا ـ١٧٩٤مسأله 

صاحبش بنا دارد خمس ندهد ترصف كند، وىل در ماىل كه شك دارد خمس آن را 
  .دی ترصف Aااندتو  مىا نه،ی اند داده

مت آن یق و ف خمس نداده، اگر ماىل بخردی كىس كه از اول تكل ـ١٧٩٥مسأله 
  . آن را بدهدمت فعىلید خمس قیباال رود، با
زى یف خمس نداده، اگر از منافع كسب چی كىس كه از اول تكل ـ١٧٩٦مسأله 

 د خمس آن را بدهدید آن گذشته بایكسال از خری و دهیاج ندارد خریكه به آن احت
ده، یاج دارد مطابق شأن خود خریگرى كه به آنها احتیزهاى دیچ و اگر اثاث خانهو 

ست یده، الزم نیده برده آنها را خریر آن سال فان ساىل كه دی در باندپس اگر بد
ا بعد از nام شدن سال، بنا یده ین سال خری كه در بانداگر ند و بدهد خمس آنها را

  .د با حاكم رشع مصالحه كندیاط واجب بایبر احت
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 اگر از معدن طال، نقره، رسب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ،  ـ١٧٩٧مسأله 
زى بدست آورد، در صور} كه به یگر چیى دها معدن و ج، Aكق، زایروزه، عقیف

اط واجب اگر كمرت از ید خمس آن را بدهد بلكه بنا بر احتیمقدار نصاب باشد با
  .د خمس آن را بدهدینصاب هم باشد با

 مثقال معموىل طال ١٥ا ی مثقال معموىل نقره ١٠٥ نصاب معدن  ـ١٧٩٨مسأله 
رون آورده، قبل از كم كردن مخارجى ی از معدن بزى را كهیمت چیعنى اگر قیاست 

  .د خمس آن را بدهدی مثقال طال برسد با١٥ا ی مثقال نقره ١٠٥كه براى آن كرده به 
زى كه از معدن خارج كرده مورد عمىل قرار دهد كه ی اگر آن چ ـ١٧٩٩مسأله 

 ادى ازیادى حكم منافع كسب را دارد كه در صورت زیاد گردد آن زیمت آن زیق
  .مخارج سال خمس دارد

ست و یزهاى معدe نیگل رسخ از چ و گل رس شور ،آهك ، گچ ـ١٨٠٠مسأله 
رون آورده ید خمس بدهد كه آنچه را بیآورد، در صور} با  مىرونینها را بیكىس كه ا

  .دیایاد بیگر كسبش از مخارج سال او زیا با منافع دیى یبه تنها
د خمس آن را بدهد یآورد با  مىدستزى بی كىس كه از معدن چ ـ١٨٠١مسأله 

ى باشد یا در جاینى باشد كه ملك است یر آن، در زمیا زین باشد یچه معدن روى زم
  .كه مالك ندارد

 مثقال ١٠٥رون آورده به یزى را كه از معدن بیمت چی قاند اگر ند ـ١٨٠٢مسأله 
مت یگر قیراه دا از یست به وزن كردن یا نه، الزم نیرسد   مى مثقال طال١٥ا ینقره 

  . آن را معلوم كند
رون آوردند، چنانچه قبل از كم یزى از معدن بی اگر چند نفر چ ـ١٨٠٣مسأله 

 مثقال طال ١٥ا ی مثقال نقره ١٠٥مت آن به ی ق،اند كردن مخارجى كه براى آن كرده
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 و د خمس آن را بدهندین مقدار نباشد بایبرسد اگر چه سهم هر كدام آنها ا
  .اط واجبی بنا بر احت،مجموع كمرت از نصاب باشدن اگر یهمچن

رون آورد، آنچه از آن یست بیگری اگر معدe را كه در ملك د ـ١٨٠٤مسأله 
رون آوردن آن یچون صاحب ملك براى ب و د مال صاحب ملك استیآ  مىبدست

  .رون آمده بدهدید خمس nام آنچه را كه از معدن بیخرجى نكرده با

3*�, M   

وار پنهان باشد یا دیا كوه یا درخت ین ی گنج، ماىل است كه در زمـ ١٨٠٥مسأله 
 اگر طال و نقره باشد ند ویطورى باشد كه به آن، گنج بگو و دا كندیكىس آن را پ و

  .خمس در آن واجب است
دا كند، مال یست گنجى پینى كه ملك كىس نی اگر انسان در زم ـ١٨٠٦مسأله 

  .دد خمس آن را بدهیبا خود او است و
عنى ی مثقال است ١٥ ل و در طال مثقا١٠٥  در نقره نصاب گنج ـ١٨٠٧مسأله 

آورد، قبل از كم كردن مخارجى كه براى آن   مىدسته را كه از گنج بای  اگر نقره
  .د خمس آن را بدهدی مثقال برسد با١٥طال به  و  مثقال١٠٥كرده به 

 مال اندبد و دا كندیده گنجى پیگرى خرینى كه از دی اگر در زم ـ١٨٠٨مسأله 
د خمس آن را یبا و شود  مىست، مال خود اوین اند ن بودهیكساe كه قبال مالك آن زم

د به او اطالع دهد و چنانچه یz از آنان است بایبدهد، وىل اگر احت5ل دهد كه مال 
به  و ن بوده اطالع دهدیش از او مالك زمید به كىس كه پیست بایمعلوم شود مال او ن

اگر معلوم  و خرب دهد اند ن بودهیش از او مالك زمیب به nام كساe كه پی ترتنیهم
  .د خمس آن را بدهدیبا و شود  مىست مال خود اویك آنان نیچ یشود مال ه
دا كند یجا دفن شده ماىل پ كیى متعددى كه در ها  اگر در ظرف ـ١٨٠٩مسأله 

د خمس آن را یال باشد با مثقال ط١٥ا ی مثقال نقره ١٠٥مت آنها روى هم یكه ق



 308  :7�$(,- 8�946 � 

هر كدام كمرت از نصاب باشد ولو  و دا كندیبدهد وىل چنانچه در چند جا گنج پ
  .ستیمجموع به حد نصاب برسد خمس واجب ن

 ١٥ا ی مثقال نقره ١٠٥مت آن به یدا كننند كه قی اگر دو نفر گنجى پ ـ١٨١٠مسأله 
  .د خمس آن را بدهندی نباشد بان مقداریك آنان به ایمثقال طال برسد، اگر چه سهم هر 

دا كند چنانچه یدر شكم آن ماىل پ و واe را بخردی اگر كىس ح ـ١٨١١مسأله 
اگر معلوم شود مال او  و د به او خرب دهدیاحت5ل دهد كه مال فروشنده است با

 در صور} كه احت5ل دهد مال ،ب، صاحبان قبىل آن را خرب كندید به ترتیست باین
ست خمس گنج واجب یك آنان نیچ یچنانچه معلوم شود كه مال ه و آنها باشد

عنى یاد باشد خمس واجب است یىل در صور} كه از مصارف سال او زبست ین
  .حكم منافع كسب را دارد

4'�$7 -� l�@.( T:7 T( M   

 اندى مخلوط شود كه انسان نتوبه طور اگر مال حالل با مال حرام  ـ١٨١٢مسأله 
چ كدام معلوم یمقدار آن، ه و صاحب مال حرام ص دهد ویگر تشخیكدیآنها را از 

  .شود  مىه مال حاللیبعد از دادن خمس، بق د خمس nام مال را بدهد وینباشد با
 اندانسان مقدار حرام را بد  اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و ـ١٨١٣مسأله 

  .بدهدت صاحبش صدقه ید آن مقدار را به نیصاحب آن را نشناسد با و
 و اندانسان مقدار حرام را ند و  اگر مال حالل با حرام مخلوط شود ـ١٨١٤مسأله 

چنانچه صاحب مال راىض نشود، در  و ندیگر را راىض Aایكدید یصاحبش را بشناسد با
شرت از آن یشك كند كه ب و استبرای صاحب مال نى ی معمقدار اندصور} كه انسان بد

  وبدهدبه صاحب مال ن دارد یقیزى را كه ید چیا نه، بایتعلق دارد مال به صاحب هم 
 به او تعلق دارد در صور} كه nام مال اندن را ندیمعمقدار اگر  و ه مال خود او استیبق

 مال او است به اندد  مىد او است با مراجعه به حاكم رشع حداقل مقدارى را كهیتحت 
قن مال ید او نباشد مقدار متیاگر تحت  و ه بر خودش حالل استیبق و دهد  مىاو
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نا مال او است یقیمقدارى كه  ، البته با نظر حاكم،دهد  مىآن شخص را به او
هر كدام نصف آن . كنند  مىدر مقدار مشتبه با اجازه حاكم رشع نصف و دارد مىبر

  .دارند مىمال را بر
  اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه ـ١٨١٥مسأله 

 از اندد  مىاط مستحب مقدارى را كهیشرت از خمس بوده، بنا بر احتیمقدار حرام ب
  .شرت بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهدیخمس ب

ا ماىل كه صاحبش ی اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد  ـ١٨١٦مسأله 
 به ستیدا شد، الزم نیصدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پ ت اویشناسد به ن  Aىرا

  .مقدار مالش به او بدهد
 و مقدار حرام معلوم باشد  اگر مال حالىل با حرام مخلوط شود و ـ١٨١٧مسأله 

 ،ستی بفهمد كاندست وىل نتویرون نین بی كه صاحب آن از چند نفر معاندانسان بد
د همه آنها را یوجه رشعى نباشد باه تسلط بر او ب و چنانچه مال دست او باشد

 با همه ا تسلط به وجه رشعى باشد حاكم رشعیگر در دست او نباشد ا و دیراىض Aا
  .دیAا  مىمتس مساوى قبه طور و كند  مىمصالحهافراد 
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ا یمرجان  و ا لؤلؤیعنى فرو رفv در دری غواىص به واسطه اگر  ـ١٨١٨مسأله 
 قبل از كم كردن ها معدe، چنانچیدe باشد یی رورون آورند،یگرى بیجواهر د

د ی نخود طال برسد با١٨مت آن به ی ق،اند رون آوردن آن كردهیمخارجى كه براى ب
ا در چند یرون آورده باشند یا بیك دفعه آن را از دری چه در ،خمس آن را بدهند

رون ی بك نفر آن رایا از چند جنس، یك جنس باشد یرون آمده از یدفعه، آنچه ب
  .ا چند نفریآورده باشد 
ا یرون آورد یله اسبا� جواهر بیا به وسی اگر بدون فرو رفv در در ـ١٨١٩مسأله 

د خمس آن را بدهد كه یرد، در صور} بایا جواهر بگیا از كنار دریا یاز روى آب در
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گر كسب او از مخارج سالش یى دها ا با منفعتیى یآنچه را بدست آورده به تنها
  .تر باشدادیز

 ایگرى كه انسان بدون فرو رفv در دریوانات دیح و  خمس ماهى ـ١٨٢٠مسأله 
گر كسب او از یى دها ا با منفعتیى یرد، در صور} واجب است كه به تنهایگ مى

  .ادتر باشدیمخارج سالش ز
ا فرو یرون آورد در دریا بیزى از درینكه چی اگر انسان بدون قصد ا ـ١٨٢١مسأله 

  .د خمس آن را بدهدید بایاقا جواهرى بدستش آاتف و رود
در شكم آن  و رون آوردیواe را بیح و ا فرو رودی اگر انسان در در ـ١٨٢٢مسأله 
وان مانند یشرت باشد، چنانچه آن حیا بیمتش هجده نخود طال یدا كه قیجواهرى پ

اگر اتفاقا  و د خمس آن را بدهدی با باشد كه نوعا در شكمش جواهر هستصدف
ا با یى یده باشد، در صور} خمس آن واجب است كه به تنهای بلع راجواهر

  .ادتر باشدیگر كسب او از مخارج سالش زیى دها منفعت
فرات فرو رود و  و ى بزرگ مانند دجلهها  اگر در رودخانه ـ١٨٢٣مسأله 
د یاط باید بنا بر احتیآ  مىرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عملیجواهرى ب

  .خمس آن را بدهد
 ١٨مت آن یرون آورد كه قیمقدارى عنرب ب و  اگر در آب فرو رود ـ١٨٢٤مسأله 

ا از ین چنانچه از روى آب یهمچن و د خمس آن را بدهدینخود طال هم نباشد با
 نخود طال هم نرسد خمس آن ١٨مت آن به مقدار یا بدست آورد، اگر چه قیكنار در

  .واجب است
رون آوردن معدن است، اگر خمس آنها یا بیه كسبش غواىص  كىس ك ـ١٨٢٥مسأله 

  .ست دوباره خمس آن را بدهدید، الزم نیایاد بیزى از مخارج سالش زیچ و را بدهد
ل حالل مخلوط به حرام ما ایرون آورد یمعدe را بای   اگر بچه ـ١٨٢٦مسأله 
رون آورد یهرى با، جوای فرو رفv در دربه واسطها ی دا كندیا گنجى پی داشته باشد

  .د خمس آنها را بدهدیوىل او با
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ى در یزهایچ كفار جنگ كنند و  با7 اگر مسل5نان به امر امام ـ١٨٢٧مسأله 
مت یمخارجى را كه براى غن شود و  مىمت گفتهیدست آورند، به آنها غنه جنگ ب

ص به امام ى كه مخصویزهایچ و نقل آن و حمل و  مانند مخارج نگهدارى،اند كرده
  .ه آن را بدهندیخمس بق و مت كنار بگذارندید از غنی بااست

7(` M �W$.� ��@�( `� P(p $]L -L P�  

د خمس آن را از ینى را از مسل5ن بخرد بای اگر كافر ذمى زم ـ١٨٢٨مسأله 
نها را از یمانند ا و دكان و ز اگر خانهین و گرش بدهدیمال د ا ازین یه5ن زم

ن خمس قصد قربت الزم یدر دادن ا و ن آن را بدهدید خمس زمی، بامسل5نان بخرد
ست قصد قربت یرد، الزم نیگ  مىست، بلكه حاكم رشع هم كه خمس را از اوین

  .دیAا
گرى یده به مسل5ن دینى را كه از مسل5ن خری اگر كافر ذمى زم ـ١٨٢٩مسأله 

ن را از یمسلe5 آن زم  وردیز اگر ²ین و شود  Aى خمس از كافر ساقط،هم بفروشد
  گر كافر بدهدیا از مال دی نید خمس آن را از ه5ن زمیاو ارث بربد با

ا ی ن رشط كند كه خمس ندهدیدن زمی اگر كافر ذمى موقع خر ـ١٨٣٠مسأله 
د خمس را یبا و ستیح نیرشط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، رشط او صح

 خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد وىل اگر رشط كند كه فروشنده مقدار
  .بدهد اشكال ندارد

 و  ملك كافر كند،فروش و دیر خرین را به غی اگر مسل5ن زم ـ١٨٣١مسأله 
  .ست خمس آن را بدهدید، كافر ذمى الزم نی او صلح Aاا بمثالًرد یعوض آن را بگ

د خمس ی بانى بخردیش زمیوىل او برا و ر باشدی اگر كافر ذمى صغ ـ١٨٣٢مسأله 
  .آن را بدهد
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 ك قسمت آن سهم سادات استی: د دو قسمت كنندی خمس را با ـ١٨٣٣مسأله 

 و ه شده بدهندانددى كه در سفر درمیا به سیم یتید یا سیر ید فقید به سیباو 
ط ید به مجتهد جامع الرشاین زمان بای است كه در ا7گر آن سهم امامینصف د
دهد برسانند وىل اگر انسان بخواهد سهم امام را  یجازه ما به مرصىف كه او ایبدهند 

شود كه   مىكند بدهد، در صور} به او اذن داده  Aىدیبه مجتهدى كه از او تقل
 ك طور مرصفیكند، سهم امام را به   مىدیمجتهدى كه از او تقل و  آن مجتهداندبد

  .كنند مى
ر باشد وىل به ید فقیدهند با  مىمى كه به او خمسیتید ی س ـ١٨٣٤مسأله 

  .شود خمس داد  مىر هم نباشد،یه شده، اگر در وطنش فقانددى كه در سفر درمیس
ت یه شده، اگر سفر او سفر معصانددى كه در سفر درمی به س ـ١٨٣٥مسأله 

  .باشد، خمس بدهند اشكال ندارد
دى كه ی وىل به س،شود خمس داد  مىستیدى كه عادل نی به س ـ١٨٣٦مسأله 

  .د خمس بدهندیاط نبایست بنا بر احتیامامى ندوازده 
كار است، اگر خمس دادن كمك به  تیدى كه معصی به س ـ١٨٣٧مسأله 

خمس داد د یت نكند نبایشود كه معص  مىندادن خمس موجب و ت او باشدیمعص
  .شود  مىوىل اگر داده شود ذمه برئ

اد، مگر آنكه شود به او خمس د  Aى،م هستدید سی اگر كىس بگو ـ١٨٣٨مسأله 
ى به طورن مردم یا در بیق كند ید بودن او را تصدی س،ك نفر عادل، بلكه موثقی

  .د استیدا كند كه سینان پیا اطمین كند یقیمعروف باشد كه انسان 
د است، اگر چه ی به كىس كه در شهر خودش مشهور باشد س ـ١٨٣٩مسأله 
  .س دادشود خم  مى،ن نداشته باشدیقید بودن او یانسان به س
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د به او خمس ی نبا،اط واجبیده است بنابر احتی كىس كه زنش س ـ١٨٤٠مسأله 
گران بر آن زن واجب ی وىل اگر مخارج داندبدهند كه به مرصف مخارج خودش برس

ز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به ی مخارج آنان را بدهد، جااندنتو و باشد
  .اندمرصف آنان برس

ست بر انسان واجب باشد، بنا یال انسان نیدى كه عیارج س اگر مخ ـ١٨٤١مسأله 
ن اگر یهمچن و پوشاك او را بدهد و  از خمس خوراكاندتو  Aىاط واجب،یبر احت

 وىل اگر مقدارى اندكند كه به مرصف مخارج خودش برس مقدارى خمس ملك او
  .داردد مانعى نیست بن5یى كه نفقات واجبه نیزهایخمس ملك او كند كه رصف در چ

 اندتو  Aىگرى واجب است و اویرى كه مخارجش بر دید فقی به س ـ١٨٤٢مسأله 
  .شود خمس داد  مىدهد  Aى وا داردید را بدهد یمخارج آن س

د یك سیك سال به یشرت از مخارج یاط واجب آن است كه بی احت ـ١٨٤٣مسأله 
  .ر خمس ندهندیفق

احت5ل هم ندهد كه  و باشدد مستحقى نی س، اگر در شهر انسان ـ١٨٤٤مسأله 
د خمس را به یدا شدن مستحق ممكن نباشد بایا نگهدارى خمس تا پیدا شود یپ

  و مخارج بردن آن را از خمس بر دارداندتو  مى واندگر بربد به مستحق برسیشهر د
 د عوض آن را بدهدی بانانچه در نگهدارى آن كوتاهى كردهن برود، چیاگر خمس از ب

  .ستیزى بر او واجب نیكرده، چاگر كوتاهى نو 
دا ی هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد وىل احت5ل دهد كه پ ـ١٨٤٥مسأله 

 خمس را اندتو  مىدا شدن مستحق ممكن باشد،یشود اگر چه نگهدارى خمس تا پ
زى ید چیتلف شود نبا و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و گر بربدیبه شهر د

  . مخارج بردن آن را از خمس بردارداندتو  Aىبدهد، وىل
 خمس را اندتو  مىدا شود، باز همی اگر در شهر خودش مستحق پ ـ١٨٤٦مسأله 
 د از خودش بدهدی، وىل مخارج بردن آن را بااندبه مستحق برس و گر بربدیبه شهر د
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ن برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد یدر صور} كه خمس از بو 
  .ضامن است
ن برود یاز ب گر بربد وی اگر با اذن حاكم رشع خمس را به شهر د ـ١٨٤٧مسأله 

ن است اگر به كىس بدهد كه از طرف یهمچن ست دوباره خمس بدهد ویالزم ن
  .گر بربدیاز آن شهر به شهر د رد ویل بوده كه خمس را بگیحاكم رشع وك

د به یدهد باگر بیاز جنس د و  اگر خمس را از خود مال ندهد ـ١٨٤٨مسأله 
مت حساب كند، اگر چه یچنانچه گرانرت از ق مت واقعى آن جنس حساب كند ویق

  .اد حساب كرده بدهدید مقدارى را كه زیمت راىض شده باشد بایمستحق به آن ق
 طلب خود را بابت اندتو  مى كىس كه از مستحق طلبكار است ـ١٨٤٩مسأله 

ا آنكه یرد یحاكم رشع اجازه بگد از یاط واجب بایبنابر احت و خمس حساب كند
 از اندتو  مى واند مستحق بابت بدهى خود به او برگردبعدا خمس را به او بدهد و

  .افت كندیبابت طلبش در خود از جانب او قبض Aوده و و مستحق وكالت گرفته

 'F7�L`G  
  : ز واجب استی چ٩ زکات  ـ١٨٥٠مسأله 

  اول ـ گندم 
   دوم ـ جو

  سوم ـ خرما 
   كشمشم ـ چهار

   پنجم ـ طال
  ششم ـ نقره 
   هفتم ـ شرت

  هشتم ـ گاو 
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 گفته بعدا طى كهیز باشد، با رشاین نه چیz از ایاگر كىس مالك  نهم ـ گوسفند و
 اند ى كه دستور دادهیها z از مرصفی به  ران شدهید مقدارى كه معیشود با مى
  .اندبرس

س َلَع و ت جو داردیخاص و مست به نرمى گندیلت كه دانه اُس ـ ١٨٥١مسأله 
اط واجب یتشان بنا بر احتاباشد، زك  مىخوراك مردمان صنعاء و كه مثل گندم است

  .د داده شودیبا

�$�� �=� aC�� UGL`  
 بعدا شود كه مال به مقدار نصاب كه  مى در صور} واجبزکات  ـ١٨٥٢مسأله 

در خصوص  و ترصف كند در آن مال اندبتو و مالك آن آزاد باشد و شود، برسد گفته
 و  عقل،ه جنسُه آن نیبالغ باشد وىل در بق و نقره معترب است مالك عاقل و طال

  .ستیبلوغ رشط ن
نقره باشد  و طال و شرت و گوسفند و ازده ماه مالك گاوی اگر انسان  ـ١٨٥٣مسأله 

 شدن د بعد از nامی آنها را بدهد وىل اول سال بعد را بازکاتد یاول ماه دوازدهم با
  .ماه دوازدهم حساب كند

ست كه ین سال بالغ شود، واجب نینقره در ب و  اگر مالك طال ـ١٨٥٤مسأله 
بعد از  و در اول محرم مالك طال به حد نصاب شودای   اگر بچهمثالً را بدهد زکات

گر را یط دیازده ماه كه از اول محرم بگذرد، اگر چه رشایگذشv دو ماه بالغ گردد، 
  .ازده ماه از بلوغیشود مگر بعد از گذشv   واجبزکاتشد هم دارا با

جو  و شود كه به آنها گندم  مىجو وقتى واجب و  گندمزکات  ـ١٨٥٥مسأله 
 و شود  مىند واجبیگو  مى كشمش در وقتى كه به آن كشمشزکاتگفته شود و 

 زکاتشود وىل وقت دادن   مى آن واجبزکاتنامند   مىموقعى هم كه خرما را خرما
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كشمش موقعى  و در خرما و جدا كردن كاه آنها است و جو موقع خرمن و در گندم
  .است كه خشك شده باشند

خرما كه در  و كشمش ،جو ، گندمزکات اگر موقع واجب شدن  ـ١٨٥٦مسأله 
اگر بالغ  و بدهد  آنها رازکاتد یش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد بایمسأله پ
  . او قبل از بلوغ بدهدّا وىلی و  بدهدد بعد از بالغ شدنینباشد با

 زکاتوانه باشد، یشرت در nام سال د و گوسفند ، اگر صاحب گاو ـ١٨٥٧مسأله 
 بر او واجب زکاتوانه باشد ینقره د رد وىل اگر مالك طال ویگ  مىبه مال او تعلق

وانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، ین اگر در مقدارى از سال دیهمچن و ستین
  .ستی بر او واجب نتزکا

نقره در مقدارى از سال  و طال ،شرت ،گوسفند ، اگر صاحب گاو ـ١٨٥٨مسأله 
ن است اگر موقع واجب یهمچن  وشود  Aى از او ساقطزکاتهوش شود، یا بیمست 
  .هوش باشدیا بیكشمش مست  و خرما ،جو ، گندمزکاتشدن 

 در آن ترصف كند اندتو ى Aو اند  ماىل را كه از انسان غصب كرده ـ١٨٥٩مسأله 
شود   مى آن واجبزکاتموقعى كه  و اگر زراعتى را از او غصب كنند و  نداردزکات

 زکاتست كه یگشت، واجب ن كننده باشد وقتى كه به صاحبش بردر دست غصب
  .آن را بدهد
 آن واجب است قرض زکاتگرى را كه یز دیا چینقره  و  اگر طال ـ١٨٦٠مسأله 

زى یبر كىس كه قرض داده چ و ن را بدهدآ زکاتد ی بااند او ²ك سال نزدی و كند
  .ستیواجب ن
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شود كه به   مىكشمش وقتى واجب و خرما ،جو ، گندمزکات  ـ١٨٦١مسأله 

من  هر  مثقال كم است و٤٥ز ی من ترب٢٨٨نصاب آنها  مقدار نصاب برسند و
  .شود  مىلوگرمی ك٨٤٧ا بی كه تقر نخودى است٢٤چهل مثقال  ششصد و

 زکاتگندمى كه كه  و جو ،خرما ، از انگورزکاتش از دادن ی اگر پ ـ١٨٦٢مسأله 
 زکاتد یر بدهد مجانا بای به فقمثالًا یاالتش بخورند یع و آنها واجب شده خود

  .مقدارى را كه مرصف كرده بدهد
انگور واجب شد مالك  و خرما ،جو ، گندمزکات اگر بعد از آنكه  ـ١٨٦٣مسأله 

 زکاتش از واجب شدن ی را از مال او بدهند وىل اگر پزکاتد مقدار یرد بایآن ²
 سهم خود را زکاتد یازه نصاب است بااندك از ورثه كه سهم او به یرد، هر ی²

  .بدهد
 است، موقع زکات كىس كه از طرف حاكم رشع مأمور جمع آورى ـ١٨٦٤مسأله 

 بعد از خشك شدن خرما و انگور، و كنند  مىز كاه جداجو را ا و خرمن كه گندم
 آن واجب شده از زکاتزى كه یچ و اگر مالك ندهد و  را مطالبه كندزکات اندتو مى

  .د عوض آن را بدهدین برود بایب
 ،ا زراعت گندم و جویانگور  و  اگر بعد از مالك شدن درخت خرماـ١٨٦٥مسأله 

  . آن را بدهدزکاتد ی ملك او خرما شود، با خرما درمثالً آنها واجب شود، زکات
انگور واجب شد  و خرما و جو و  گندمزکاتاگر بعد از آنكه  ـ ١٨٦٦مسأله 

  . آنها را فروشنده بدهدزکاتد یدرخت را بفروشد با و زراعت
 كه اندبد و ا انگور را بخردیا خرما یا جو ی اگر انسان گندم ـ ١٨٦٧مسأله 
اگر  و ستیزى بر او واجب نیا نه، چیا شك كند كه داده ی آن را داده زکاتفروشنده 

 زکاتد از بابت ی آن را نداده، چه حاكم رشع معامله مقدارى را كه بازکات كه اندبد
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ح است وىل اگر اجازه یداده شود، اجازه بدهد چه ندهد معامله آن مقدار صح
 چنانچه بدهد كند  مىدارین مال از خری از عزکاتا حاكم مطالبه ی مستحق ،ندهد

د یدار بای را اجازه دهد، خرزکاتاگر معامله مقدار  و كند  مىع مطالبهیاو از با
مت آن مقدار را به یدر صور} كه ق و مت آن مقدار را به حاكم رشع بدهدیق

  .ردی از او پس بگاندتو  مىفروشنده داده باشد،
 ٢٨٨ست به تر ا كشمش موقعى كه و خرما ،جو ، اگر وزن گندم ـ١٨٦٨مسأله 

 آنها زکاتن مقدار شود، یبعد از خشك شدن كمرت از ا و  مثقال كم برسد٤٥من و 
  .ستیواجب ن

ش از خشك شدن مرصف كند، چنانچه یخرما را پ و جو ، اگر گندم ـ١٨٦٩مسأله 
  . آنها را بدهدزکاتد ی باازه نصاب باشداندخشك آنها به 

 بعد از خشك شدن، انداگر ² و خورند  مىى كه تازه آن رای خرما ـ١٨٧٠مسأله 
 مثقال كم ٤٥ من و ٢٨٨ند، ولو مقدارى باشد كه خشك آن به یگو  Aىخرما به آن

  .ستی آن واجب نزکاتبرسد، 
 آنها را داده، اگر چند سال زکاتكشمىش كه  و خرما ،جو ، گندم ـ١٨٧١مسأله 

  . نداردزکات اندهم نزد او ²
ا یا نهر مرشوب شوند یانگور از آب باران و  خرما ،جو ، اگر گندم ـ١٨٧٢مسأله 

 و  استمدهیک  آنها زکاتن استفاده كنند، یى مرص از رطوبت زمها مثل زراعت
اگر مقدارى از باران  و  استمستیبیک  آنها زکاتارى شود، یمانند آن آب و اگر با دلو

و مانند آن ارى با دلو یبه ه5ن مقدار از آب و ن استفاده كنندیا رطوبت زمی ا نهری
 مستی ب یکگر آنهای دف نصزکاتو  مدهیک  نصف آنها زکاتند یاستفاده Aا

  . بدهندزکاتد بابت یعنى از چهل قسمت سه قسمت آن را بایباشد  مى
 و انگور، هم از آب باران مرشوب شود و خرما و جو و  اگر گندم ـ١٨٧٣مسأله 

ارى یند آبی باشد كه عرفاً بگومانند آن استفاده كند، چنانچه طورى و هم از آب دلو



 319  m(@W " ���o " 4Z " 2��g ��W\  � 

اگر  و  استمستیبیک  آنها زکاتمانند آن شده،  و ]ظرف آبکشی یا سطل [با دلو
  . استم ده یک آنهازکاتباران شده،  و ارى با آب نهریند آبیعرفاً بگو

ًیآب دلو بوده  و ارى با آب بارانی اگر شك كند كه آب ـ١٨٧٤مسأله   ا عرفا
گر یاز نصف دو  م دهیک از نصف آن اندتو  مىارى شده،یبند با آب باران آیگو مى
ارى یند آبیگو  مىا عرفاًی ز اگر شك كند كه با هر دو بودهین و  بدهدمستی ب یکآن

  . بدهدمستی ب یک nام آن رازکات اندتو  مىبا دلو شده،
 و نهر مرشوب شوند و انگور با آب باران و خرما ،جو ، اگر گندم ـ١٨٧٥مسأله 

آب دلو به  و ارى شوندیمانند آن محتاج نباشند وىل با آب دلو هم آب و دلوبه آب 
مانند آن  و اگر با دلو و است م دهیک آنها زکاتاد شدن محصول كمك نكند، یز
باران هم مرشوب  و باران محتاج نباشد وىل با آب نهر و به آب نهر و ارى شوندیآب

  . استمستی ب یک آنهاکاتزاد شدن محصول كمك نكنند، یآنها به ز و شوند
نى كه یدر زم و ارى كنندیمانند آن آب و  اگر زراعتى را با دلو ـ١٨٧٦مسأله 

محتاج به  و دین استفاده Aایپهلوى آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زم
 زراعتى كه زکات و مستی ب یکارى شدهی زراعتى كه با دلو آبزکاتارى نشود یآب

  .باشد یم م دهیکپهلوى آن است 
انگور كرده است و  و خرما و جو و  مخارجى را كه براى گندم ـ١٨٧٧مسأله 

 از اندتو  Aى زراعت كم شده،به واسطهلباس را كه  و مت اسبابیمقدارى از ق
 و ست بدهدی آن مصارف الزم نزکاته نصاب، ظىل بعد از مالحبحاصل كرس كند 

 ٢٨٨عنى چنانچه قبل از كرس آنها ی ،د بدهدیه را باند5ی باقمستی ب یکای م دهیک
  .ه آن را بدهدند5ی باقزکاتد ی مثقال كم برسد با٤٥من و 

متى را كه در ی قاندتو  مى،هاند تخمى را كه به مرصف زراعت رس ـ١٨٧٨مسأله 
  .ان شدیحكم آن در مسأله قبل ب و دین زرع داشته جزء مخارج حساب Aایح
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ن دو ملك خود او باشد یz از ایا یت اسباب زراع و نی اگر زم ـ١٨٧٩مسأله 
ا ی ى كه خودش كردهیز براى كارهاین و ه آنها را جزء مخارج حساب كندید كراینبا
  .شود  Aىزى از حاصل كرسیاجرت انجام داده، چ بی گرىید

ست یمت آن جزء مخارج نیا خرما را بخرد، قی اكر درخت انگور  ـ١٨٨٠مسأله 
دن بخرد، پوىل را كه براى آن داده جزء مخارج یش از چیا انگور را پیوىل اگر خرما 

  .شود  مىحساب
ا جو بكارد، پوىل را كه ین گندم یدر آن زم و نى را بخردی اگر زم ـ١٨٨١مسأله 

شود وىل اگر زراعت را بخرد، پوىل را   Aىن داده جزء مخارج حسابید زمیبراى خر
از حاصل كم كند اما  و دیا جزء مخارج حساب Aاندتو  مىد آن دادهیكه براى خر

د زراعت داده ید، از پوىل كه براى خریآ  مىمت كاهى را كه از آن بدستید قیبا
مت كاه آن صد تومان باشد یق و  اگر زراعتى را پانصد تومان بخردمثالًد یكرس Aا

  .دی جزء مخارج حساب Aااندتو  مىفقط چهار صد تومان آن را
 گرى كه براى زراعت الزم استیزهاى دیچ و  كىس كه بدون گاو ـ١٨٨٢مسأله 

نها داده جزء ید اید پوىل را كه براى خرینها را بخرد، نبای زراعت كند، اگر ااندتو مى
  .دیمخارج حساب Aا

 گرى كه براى زراعت الزم استیزهاى دیچ و  كىس كه بدون گاو ـ١٨٨٣مسأله 
 ن بروند،یكىل از به اعت ب زربه واسطه و  زراعت كند، اگر آنها را بخرداندتو Aى
مت آنها كم یاگر مقدارى از ق و دیمت آنها را جزء مخارج حساب Aای nام قاندتو مى

زى از ی آن مقدار را جزء مخارج حساب كند وىل اگر بعد از زراعت چاندتو  مىشود،
  .دیمت آنها را جزء مخارج حساب Aایزى از قید چیمتشان كم نشود نبایق

 آن زکاتا كه یلوب زى مثل برنج ویچ و گندم و  جو،نیك زمیر در  اگ ـ١٨٨٤مسأله 
 بعدا  ندارد وزکاتزى بوده كه یست بكارد، چنانچه مقصودش زراعت كردن چیواجب ن

اگر مقصودش زراعت  و د مخارج را حساب كندی دارد زراعت كرده نبازکاتزى را كه یچ
 اندتو  مىه ندارد زراعت كردتزکازى را كه ی چبعدا  دارد وزکاتزى بوده كه یكردن چ
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از حاصل كم كند و در صور} كه مقصودش زراعت هر  و دیnام مخارج را حساب Aا
ازه اندك ی اگر هر دو به مثالًد ید به هر دو قسمت Aایدو بوده مخارجى را كه كرده با

  .دی دارد كرس Aازکات نصف مخارج را از جنىس كه اندتو  مىبوده،
 و گر اختالف داردیكدی انسان در چند شهر كه فصل آنها با  اگر ـ١٨٨٥مسأله 

ا انگور داشته باشد یا خرما یا جو ید گندم یآ  Aىك وقت بدستیوه آنها در یزراعت م
ازه اندرسد به   مىزى كه اولیك سال حساب شود، چنانچه چیهمه آنها محصول  و

 رسد بدهد  مىقعى كه آن را موزکاتد ی با مثقال كم باشد٤٥ من و ٢٨٨عنى ینصاب 
ازه اندرسد به   مىاگر آنچه اول و دید اداء Aایآ  مىه را هر وقت بدستی بقزکاتو 

هم به مقدار نصاب شود،  یه آن برسد، پس اگر رویكند تا بق  مىنصاب نباشد، صرب
  .ستی آن واجب نزکاتاگر به مقدار نصاب نشود،  و  آن واجب استزکات

وه دهد، یك سال دو مرتبه میا انگور در یا  اگر درخت خرم ـ١٨٨٦مسأله 
  . آن واجب استزکاتاط یچنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد بنا بر احت

 ازه نصاباندا انگور تازه دارد كه خشك آن به ی اگر مقدارى رطب  ـ١٨٨٧مسأله 
 از تازه آن به قدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك زکات چنانچه به قصد ،شود مى

  .} باشد كه بر او واجب است اشكال دارداازه زكنداشود به 
 اندتو  Aىا كشمش بر او واجب باشد،ی خرماى خشك زکات اگر  ـ١٨٨٨مسأله 

ا انگور بر او ی خرماى تازه زکاتز اگر ین و ا انگور بدهدی آن را خرماى تازه زکات
نها ی از اzیا كشمش بدهد اما اگر ی آن را خرماى خشك زکات اندتو  Aىواجب باشد

  . بدهد مانعى نداردزکاتمت یگرى را به قصد قیز دیا چی
 آن واجب شده زکاتماىل هم دارد كه  و  كىس كه بدهكار است ـ١٨٨٩مسأله 

 آن واجب شده بدهند، بعد قرض او زکات را از ماىل كه زکاتد اول nام یرد بایاگر ²
  .ندیرا اداء Aا

ا كشمش هم دارد، یا خرما یا جو یدم گن و  كىس كه بدهكار است ـ١٨٩٠مسأله 
گر یمال د نها واجب شود، ورثه قرض او را ازی ازکاتش از آنكه یپ و ردیاگر ²

 و  بدهدزکاتد ی مثقال كم برسد با٤٥٠ من و ٢٨٨بدهند، هر كدام كه سهمشان 
ت فقط ینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال می ازکاتش از آنكه یاگر پ
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ا یطلب طلبكاران را  و  را بدهندزکاتد یاط بایه بدهى او باشد بنا بر احتازاندبه 
شرت از بدهى او باشد، در صور} یت بین اگر مال میهمچن و ندیاسرتضاء از آنها بن5

 ،جو ،د مقدارى از گندمیند بایكه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند اداء Aا
  .كشمش را هم به طلبكار بدهند و خرما

 و  آنها واجب شده خوبزکاتكشمىش كه  و خرما ،جو ، اگر گندم ـ١٨٩١مسأله 
بد را از خود آنها  و  هر كدام از خوبزکاتاط واجب آن است كه یبد دارد، احت

  . به دادن از خوب استخوبرت دارد اظهر اكتفا و بدهد وىل چنانچه خوب

:H <&%  
 مثقال رشعى است كه هر ستینصاب اول ب:  طال دو نصاب دارد ـ١٨٩٢مسأله 
ست مثقال رشعى كه پانزده مثقال ی نخود است، پس وقتى طال به ب١٨مثقال آن 

یک د یان شد داشته باشد، انسان بایگر را هم كه بیط دیمعموىل است برسد، اگر رشا
 آن زکاتن مقدار نرسد، یاگر به ا و  بدهدزکاتشود از بابت   آن را كه نه نخودمچهل

شود   مىصاب دوم آن چهار مثقال رشعى است كه سه مثقال معموىلن و ستیواجب ن
یک  مثقال را از قرار ١٨ nام زکاتد یعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود بای

 مثقال آن را بدهد ١٥ زکاتد ی فقط با،اگر كمرت از سه مثقال اضافه شود و  بدهدمچهل
عنى اگر سه مثقال اضافه یه باال رود ن است هر چیهمچن و  نداردزکاتادى آن یو ز

 زکاتاگر كمرت اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده  و  nام آنها را بدهدزکاتد یشود با
  .ندارد

�$?% <&%  
 مثقال معموىل است كه ١٠٥نصاب اول آن :  نقره دو نصاب دارد ـ١٨٩٣مسأله 

داشته باشد، انسان ان شد یگر را هم كه بیط دی مثقال برسد و رشا١٠٥اگر نقره به 
ن مقدار یاگر به ا و  بدهدزکات نخود از بابت ١٥ مثقال و ٢آن را كه  مچهلیک د یبا

 مثقال ٢١عنى اگر ی.  مثقال است٢١نصاب دوم آن  و ستی آن واجب نزکاتنرسد، 
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ى كه گفته شد به طور مثقال را ١٢٦ nام زکاتد ی مثقال اضافه شود با١٠٥به 
 مثقال آن را بدهد و ١٠٥ زکاتد ی مثقال اضافه شود، فقط با٢١اگر كمرت از  و بدهد

 مثقال اضافه ٢١عنى اگر ین است هر چه باال رود، یهمچن و  نداردزکاتادى آن یز
اگر كمرت اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده و  و  nام آنها را بدهدزکاتد یشود با

نقره  و هر چه طال مچهلیک  ن اگر انسانیا بنابر؛ نداردزکات مثقال است ٢١كمرت از 
شرت از مقدار واجب داده یگاهى هم ب و } را كه بر او واجب بوده دادهادارد بدهد زك

 مثقال ١٠٥ زکاتآن را بدهد،  مچهلیک  مثقال نقره دارد، اگر ١١٠ كىس كه مثالًاست 
 مثقال آن داده كه واجب نبوده ٥مقدارى هم براى  و آن را كه واجب بوده داده

  .است
 آن را زکاتازه نصاب است، اگر چه اندا نقره او به ی كىس كه طال  ـ١٨٩٤مسأله 

  . آن را بدهدزکاتد یداده باشد، تا وقتى از نصاب اول كم نشده، همه ساله با
شود كه آن را سكه زده   مىنقره در صور} واجب و  طالزکات  ـ١٨٩٥مسأله 

اگر سكه  و نقره با آن بشود و ول طالعنى معامله پیج باشد یمعامله با آن را و باشند
  . آن را بدهندزکاتست ین رفته باشد الزم نیآن از ب

 زکاتبرند،   مىكاره نت بینقره سكه دارى كه زنها براى ز و  طال ـ١٨٩٦مسأله 
  .باشد  Aىآن واجب

ازه نصاب اول اندچ كدام آنها به ینقره دارد، اگر ه و  كىس كه طال ـ١٨٩٧مسأله 
  .ستی بر او واجب نزکات مثقال طال داشته باشد، ١٤ مثقال نقره و ١٠٤ مثالًنباشد 

 نقره در صور} واجب و  طالزکات چنانچه سابقا گفته شد  ـ١٨٩٨مسأله 
ازده ماه، طال و ین یاگر در ب و ازده ماه مالك مقدار نصاب باشدیشود كه انسان  مى

  .تسی بر او واجب نزکاتنقره او از نصاب اول كمرت شود 
ا یا نقره یرا كه دارد با طال ای  نقره و ازده ماه طالین ی اگر در ب ـ١٨٩٩مسأله 

ست ولو براى فرار از ی بر او واجب نزکاتا آنها را آب كند، ید یگر عوض Aایز دیچ
  .ن كارها را بكندی ازکاتدادن 
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 را  آنهازکاتد ینقره را آب كند با  اگر در ماه دوازدهم پول طال و ـ١٩٠٠مسأله 
} را كه اد زكیمت آنها كم شود، بایا قی آب كردن، وزن به واسطهچنانچه  و بدهد

  .ش از آب كردن بر او واجب بوده بدهدیپ
 زکات اندتو  مىبد داشته باشد، كه دارد خوب وای  نقره  اگر طال و ـ١٩٠١مسأله 

 از طال و  همه آنها رازکاتبد را از خود آن بدهد وىل بهرت است  و هر كدام از خوب
  .نقره خوب بدهد

رد، به حدى اگر دیازه معمول فلز داندشرت از یكه بای  نقره  طال و ـ١٩٠٢مسأله 
ازه نصاب كه مقدار آن گفته اندند اگر خالص آن به ینقره نگو و كه به آن پول طال

 زکاتند ینقره بگو  آن را بدهد وىل اگر به آن پول طال وزکاتد ی انسان با،شد برسد
  .ازه نصاب نباشداندجب است ولو خالص آن به آن وا

گر به آن یكه دارد به مقدار معمول فلز دای  نقره و  اگر طال ـ١٩٠٣مسأله 
شرت از معمول فلز یبدهد كه بای  نقره و  آن را از طالزکات اندتو  میمخلوط باشد،

ست، نقره خالىص كه در آن ه و ن كند طالیقیقدرى بدهد كه ه گر دارد وىل اگر بید
  .باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد  مى}اازه زكاندبه 

GL`$S�  � �, � =�i2�,  
ى كه گفته شد دو رشط یر از رشطهایگوسفند غ و گاو و  شرتزکات  ـ١٩٠٤مسأله 

  : گر داردید
z دو روز هم كار یكار باشد وىل اگر در nام سال یوان در nام سال بیاول آنكه ح

  .  آن واجب استزکاتكرده باشد، 
ا مقدارى از آن را از یابان بچرد پس اگر nام سال یدوم آنكه در nام سال از علف ب

 ندارد زکاتگر است بچرد یا ملك كس دیا از زراعتى كه ملك مالك یده شده یعلف چ
  . آن واجب استزکاتا دو روز از علف مالك بخورد، یك روز یوىل اگر در nام سال 
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گوسفند خود چراگاهى را كه كىس نكاشته  و گاو و ر انسان براى شرت اگ ـ١٩٠٥مسأله 
  .  آنها را بدهدزکاتست ین در آن باج بدهد، الزم ناندا براى چریا اجاره كند یبخرد 

$S� <&%  
   : شرت دوازده نصاب دارد ـ١٩٠٦مسأله 

ن مقدار نرسد یتا ش5ره شرت به ا ك گوسفند است وی آن زکات و اول ـ پنچ شرت
  .  نداردزکات

  .  آن دو گوسفند استزکات دوم ـ ده شرت و
  .  آن سه گوسفند استزکات و سوم ـ پانزده شرت

  .  آن چهار گوسفند استزکات و ست شرتیچهارم ـ ب
  .  آن پنج گوسفند استزکات و پنج شرت و ستیپنجم ـ ب
  . ك شرت است كه داخل سال دوم شده باشدی آن زکات و شش شرت و ستیششم ـ ب

  . ك شرت است كه داخل سال سوم شده باشدی آن زکات و شش شرت و هفتم ـ ىس
  . ك شرت است كه داخل سال چهارم شده باشدی آن زکات و شش شرت و هشتم ـ چهل
  . ك شرت است كه داخل سال پنجم شده باشدی آن زکات و ك شرتی و نهم ـ شصت
  .  سال سوم شده باشد آن دو شرت است كه داخلزکات و پنج شرت و دهم ـ هفتاد

 آن دو شرت است كه داخل سال چهارم شده زکات و ك شرتی و ازدهم ـ نودی
  . باشد

د چهل تا چهل تا یباالتر از آن است كه با و ك شرتی و ستیب و دوازدهم ـ صد
ا ی بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، یك شرتیبراى هر چهل تا  و حساب كند

ك شرتى بدهد كه داخل سال یبراى هر پنجاه تا  و پنجاه تا پنجاه تا حساب كند
پنجاه حساب كند، وىل در هر صورت بهرت است  و ا با چهلی و چهارم شده باشد

شرت یه تا بُ از ناندم  مىزى باقىیا اگر چی اندزى باقى Aیطورى حساب كند كه چ
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 شده و شرت دارد، براى صد تا دو شرتى كه داخل سال چهارم ١٤٠ اگر مثالًنباشد، 
  .ك شرتى كه داخل سال سوم شده بدهدیبراى چهل تا 

ى كه یست پس اگر ش5ره شرتهاین دو نصاب واجب نی ما بزکات  ـ١٩٠٧مسأله 
ده فقط یدارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد تا به نصاب دوم كه ده تا است نرس

  .ن است در نصابهاى بعدیهمچن  پنج تاى آن را بدهد وزکاتد یبا

, <&%�  
نصاب اول آن ىس تا است كه وقتى ش5ره گاو :  گاو دو نصاب دارد ـ١٩٠٨مسأله 
كه ای  ك گوسالهید یطى را كه گفته شد داشته باشد، انسان باید، اگر رشایبه ىس رس

 آن زکات و نصاب دوم آن چهل است و  بدهدزکاتداخل سال دوم شده از بابت 
چهل  و ن ىسی ما بزکات و  باشدست كه داخل سال سوم شدهیك گوساله ماده ای

 و تاى آنها را بدهد  ىسزکاتد یه گاو دارد، فقط باُن و   كىس كه ىسمثالًست یواجب ن
 چهل زکاتد یده، فقط بایادتر داشته باشد تا به شصت نرسیز اگر از چهل گاو زین

 چون دو برابر نصاب اول را دارد، ،دیبعد از آنكه به شصت رس و تاى آنها را بدهد
ا ید ین هرچه باال رود بایهمچن كه داخل سال دوم شده بدهد وای  د دو گوسالهیبا

 آن زکات و دیچهل حساب Aا و ا با ىسیتا  ا چهل تا چهلیىس تا ىس تا حساب كند 
ا ی اندزى باقى Aید طورى حساب كند كه چیرا به دستورى كه گفته شد بدهد وىل با

د به حساب ی اگر هفتاد گاو دارد بامثالًشرت نباشد، یه تا بُ از ناندم  مىزى باقىیاگر چ
 زکاتبراى چهل تاى آن  و  ىس تازکاتبراى ىس تاى آن  و چهل حساب كند و ىس

  .اندم  مى ندادهزکاتچهل تا را بدهد، چون اگر به حساب ىس تا حساب كند، ده تا 
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   : گوسفند پنج نصاب دارد ـ١٩٠٩مسأله 

  .  نداردزکاتتا گوسفند به چهل نرسد  و ك گوسفند استی آن اتزک که اول ـ چهل
   . آن دو گوسفند استزکات که كی و ستیب و دوم ـ صد
  .  آن سه گوسفند استزکات که كی و ستیسوم ـ دو
  .  آن چهار گوسفند استزکات که كی و صدیچهارم ـ س

براى  و ا حساب كندد آنها را صد تا صد تیباالتر از آن است كه با و پنجم ـ چهار صد
 را از خود گوسفندها بدهد، بلكه زکاتست یالزم ن و ك گوسفند بدهدیهر صد تاى آنها 

  .گر بدهد كاىف استیا جنس دیمت گوسفند پول یا مطابق قیگرى بدهد یاگر گوسفند د
ست پس اگر ش5ره گوسفندهاى ین دو نصاب واجب نی ما بزکات  ـ١٩١٠مسأله 

ك ی و ستیب و شرت باشد تا به نصاب دوم كه صدیل است بكىس از نصاب اول كه چه
 و  نداردزکاتادى آن یز و  چهل تاى آنها را بدهدزکاتد یده، فقط بایاست نرس

  .هاى بعد ن است در نصابیهمچن
گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب  و گاو و  شرتزکات  ـ١٩١١مسأله 

  .بعىض ماده و نر باشندا بعىض ی ا مادهی چه همه آنها نر باشند ،است
 و شرت عر� و شوند  مىك جنس حسابیش یگاوم و  گاوزکات در  ـ١٩١٢مسأله 

  .هم فرق ندارند  بازکاتشك در یش و شیم و ن بزیهمچن و ك جنس استیر عر� یغ
د اقال داخل ماه هشتم شده ی با بدهدزکات اگر گوسفند براى  ـ١٩١٣مسأله 

  .سال دوم شده باشدد داخل یاگر بز بدهد با و باشد
متش مخترصى از یدهد، اگر ق  مىزکات گوسفندى را كه بابت  ـ١٩١٤مسأله 

مت یگر او كمرت باشد اشكال ندارد، وىل بهرت است گوسفندى را كه قیگوسفندهاى د
  .شرت  ون است در گاویهمچن و شرت است بدهدیش بیآن از nام گوسفندها
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اشند هر كدام آنان كه سهمش به ك بی اگر چند نفر باهم رش ـ١٩١٥مسأله 
بر كىس كه سهم او كمرت از نصاب اول است  و  بدهدزکاتد یده باینصاب اول رس

  .ستی واجب نزکات
 یا گوسفند داشته باشد و رویا شرت یك نفر در چند جا گاو ی اگر  ـ١٩١٦مسأله 

  . آنها را بدهدزکاتد یازه نصاب باشند بااندهم به 
وب هم باشند یمع و ضیشرتى كه دارد مر و گوسفندو   اگر گاو ـ١٩١٧مسأله 

  .بدهد  آنها رازکاتد یبا
ر یا پیوب یا معیض یشرتى كه دارد همه مر و گوسفند ، اگر گاو ـ١٩١٨مسأله 

جوان  و بیع بی  و وىل اگر همه ساq را از خود آنها بدهدزکات اندتو  میباشند،
ر بدهد بلكه اگر بعىض از آنها یا پی وبیا معیض ی آنها را مرزکات اندتو  Aىباشند،

qو ریمقدارى پ و بیع بی گریدسته د و وبیمعای   دسته،ضیبعىض مر و سا 
  .جوان بدهد و بیع بی  و آنها ساqزکاتمقدارى جوان باشند، واجب است براى 

شرتى را كه  و گوسفند و ازدهم، گاویش از nام شدن ماه ی اگر پ ـ١٩١٩مسأله 
ا نصا� را كه دارد با مقدار نصاب از ه5ن جنس عوض یگر عوض كند یز دیا چبدارد 

 بر او واجب زکاترد، یگر بگیچهل گوسفند د و  چهل گوسفند بدهدمثالًد، یAا
  .ستین

 آنها را زکاتشرت را بدهد، اگر  و گوسفند ، گاوزکاتد ی كىس كه با ـ١٩٢٠مسأله 
 زکاتد ی كم نشده، همه ساله باگرش بدهد، تا وقتى ش5ره آنها از نصابیاز مال د
 بر او واجب زکاتاز نصاب اول كمرت شوند،  و اگر از خود آنها بدهد و را بدهد

 آنها را بدهد تا زکاتگرش ی كىس كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال دمثالًست، ین
اگر  و ك گوسفند بدهدید یوقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله با

  .ستی بر او واجب نزکاتده، یها بدهد، تا وقتى به چهل نرساز خود آن
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  :  را در هشت مورد مرصف كندزکات اندتو  مى انسان ـ١٩٢١مسأله 

كىس كه  و االتش را نداردیع و  كه مخارج سال خود استر و او كىسیاول ـ فق
   .ستیر نیرند فق مخارج سال خود را بگذااندتو  مىدارد كهای  هیا رسمایا ملك یصنعت 

  . اندگذر  مىر سخت تریآن كىس است كه از فق  ونیدوم ـ مسك
 و  را جمعزکاتاست كه  ب امام مأموریا نای 7سوم ـ كىس كه از طرف امام

  . اند برسا فقرایب امام یا نایآن را به امام  و دگى كندیبه حساب آن رس و دینگهدارى Aا
خوف آن  و باشند  مىف االعتقادیضع و ى كه مسل5ن شدهیچهارم ـ كافرها

  . ن اسالم خارج شوندی به آنان ندهند از دزکاتهست كه اگر 
  . آزاد كردن آنان و ها دارى بندهیپنچم ـ خر

  .  قرض خود را بدهداندتو  Aىششم ـ بدهكارى كه
توان كرد مثل آسفالت   مىتى كه به آنها قصد قربیعنى كارهایل هللا یهفتم ـ سب

  . شود  مىهاند در آن خوینیكه علوم دای  مدرسه ساخv مسجد و  واه Aودن راه
نها در یاحكام ا و ه شدهاندعنى مسافرى كه در سفر درمیل یهشتم ـ ابن السب

  .نده گفته خواهد شدیمسائل آ
 زکاتاالتش را از یع و ج سال خودشرت از مخاری باندتو  Aىری فق ـ١٩٢٢مسأله 

 زکاتك سالش یازه كرسى مخارج اندنس دارد فقط به ا جیاگر مقدارى پول  و ردیگب
  .نین مسكیهمچن و ردی بگاندتو مى

 كىس كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن را مرصف كند ـ ١٩٢٣مسأله 
 اندتو  Aىا نه،یازه مخارج سال او هست انده به اندبعد شك كند كه آنچه باقى مو 

  .ردی بگزکات
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ا تاجرى كه در آمد او از مخارج سالش كمرت یا مالك ی صنعتگر  ـ١٩٢٤مسأله 
ا یا ملك یست ابزار كار یالزم ن و ردی بگزکات براى كرسى مخارجش اندتو  مىاست،
  .انده خود را به مرصف مخارج برسیرسما

دارد كه ای  االتش را ندارد، اگر خانهیع و رى كه خرج سال خودی فق ـ١٩٢٥مسأله 
 زندگى اندنها نتویا مال سوارى دارد، چنانچه بدون ایدر آن نشسته  و ملك اوست

ن است اثاث یهمچن و ردی بگزکات اندتو  مىش باشد،یكند، اگر چه براى حفظ آبرو
رى یفق و اج داردیى كه به آنها احتیزهایچ و زمستاe و لباس تابستاe و ظرف و خانه
  .دیدارى Aای خرزکات از نداتو  مىاج داشته باشد،ینها احتینها را ندارد، اگر به ایكه ا

اد یست یست، الزم نیاد گرفv صنعت براى او مشكل نیرى كه ی فق ـ١٩٢٦مسأله 
ىل آسان باشد یاد گرفv خیبكند، مگر آنكه   زندگىتواند  میزکاتبا گرفv  و ردیبگ

ن ی زندگى بكند در ازکات بدون اندتو  مىن شخصیند ایبه نحوى كه عرفاً بگو
 زندگى كند وىل تا وقتى مشغول اندتو  Aىزکاتبا  و ردیاد بگیصورت واجب است 

  .ردی بگزکات اندتو  مىاد گرفv است،ی
رم، اگر چه انسان از ید فقیگو  مى ور بودهی به كىس كه قبال فق ـ١٩٢٧مسأله 

  . دادزکاتشود   مىدا نكند،ینان پیگفته او اطم
ر یست فقیا معلوم نی بودهر نیقبال فق و رمید فقیگو  مى كىس كه ـ١٩٢٨مسأله 

اط یخود او هم ثقه نباشد احت و دا نشودینان پیا نه، چنانچه از گفته او اطمیبوده 
  . ندهندزکاتواجب آن است كه به او 

 اندتو  مىرى طلبكار باشد،ی بدهد، اگر از فقزکاتد ی كىس كه با ـ١٩٢٩مسأله 
  . حساب كندزکاتطلبى را كه از او دارد، بابت 

 اندتو  مىازه قرضش نباشد، انساناندمال او به  و ردیر ²ی اگر فق ـ١٩٣٠مسأله 
 ازه قرضش باشداند حساب كند، وىل اگر مال او به زکاتطلبى را كه از او دارد بابت 

د یرد نبای طلب خود را بگاندگر انسان نتویا به جهت دیورثه قرض او را ندهند و 
  .ند حساب كزکاتطلبى را كه از او دارد، بابت 
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ست به او یدهد الزم ن  مىری به فقزکاتزى را كه انسان بابت ی چ ـ١٩٣١مسأله 
شكش یر خجالت بكشد، مستحب است به اسم پیكه اگر فقل است، بزکاتد كه یبگو

  .دی Aازکاتد قصد یبدهد وىل با
د ی بدهد، بعد فهمزکاتر است به او ینكه كىس فقیال ای اگر به خ ـ١٩٣٢مسأله 

 بدهد، زکاتست یر نی فقاندد  مىا از روى ندانسv مسأله به كىس كهی ر نبودهیفق
به  و ردید از او بگی بازى را كه به او داده باقى باشدیست، پس چنانچه چیكاىف ن

دانسته   مىز را گرفتهین رفته باشد پس اگر كىس كه آن چیاگر از ب و مستحق بدهد
دانسته   Aىاگر و به مستحق بدهد و ردید عوض آن را از او بگی است، انسان بازکات
 را به مستحق زکاتد از مال خودش یبا و ردیزى از او بگی چاندتو  Aى است،زکات
  .بدهد

 بدهى خود را بدهد، اگر چه اندتو  Aى و كىس كه بدهكار است ـ١٩٣٣مسأله 
رد، ولو ی بگزکات براى دادن قرض خود اندتو  مىمخارج سال خود را داشته باشد،

ت توبه نكرده یاز آن معص و ت خرج كرده باشدیا كه قرض كرده در معصماىل ر
  .باشد

 بدهى خود را بدهد اندتو  Aى و اگر به كىس كه بدهكار است ـ١٩٣٤مسأله 
ر یت مرصف كرده، چنانچه آن بدهكار فقی بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصزکات
  . حساب كندزکات آنچه را به او داده بابت اندتو  مىباشد

 بدهى خود را بدهد، اگر چه اندتو  Aى و كىس كه بدهكار است ـ١٩٣٥مسأله 
  . حساب كندزکات طلبى را كه از او دارد، بابت اندتو  مىر نباشد، انسانیفق

ا مركبش از كار افتاده چنانچه ی مسافرى كه خرجى او nام شده،  ـ١٩٣٦مسأله 
زى خود را به یا فروخv چی با قرض كردن اندنتو و ت نباشدیسفر او سفر معص

رد، وىل اگر ی بگزکات اندتو  مىر نباشد،ی اگر چه در وطن خود فقاندمقصد برس
زى مخارج سفر خود را فراهم كند، یا فروخv چیگر با قرض كردن ی در جاى داندبتو

  .ردی بگزکات اندتو  مىفقط به مقدارى كه به آنجا برسد



 332  :7�$(,- 8�946 � 

 گرفته بعد از آنكه به زکاته شده و اند مسافرى كه در سفر درم ـ١٩٣٧مسأله 
 و د آن را به حاكم رشع بدهدیاد آمده باشد بای ززکاتزى از ید، اگر چیوطنش رس

  . استزکاتز ید آن چیبگو
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اگر انسان  و عه دوازده امامى باشدید شیرد بایگ  مىزکات كىس كه  ـ١٩٣٨مسأله 
د دوباره یعه نبوده بای بدهد، بعد معلوم شود شزکات به او و اندعه بدیكىس را ش

  . بدهدزکات
 ّ به وىلاندتو  مىر باشد، انسانیعه فقیاز شای  وانهیا دی اگر طفل  ـ١٩٣٩مسأله 

  .وانه باشدیا دی ملك طفل ،دهد  مىنكه آنچه رای بدهد، به قصد ازکاتاو 
ا به ی خودش اندتو ى موانه دسرتىس ندارد،ید و  طفلّ اگر به وىل ـ١٩٤٠مسأله 

د موقعى كه یبا و اندوانه برسیا دی را به مرصف طفل زکات ،نیك نفر امیله یوس
  . كندزکاتت یرسد نی به مرصف آنان مزکات

 داد وىل به كىس كه زکاتشود   مىكند،  مىىیرى كه گدای به فق ـ١٩٤١مسأله 
ت كردن او یص به او جلوى معزکات ندادن اب و كند  مىت مرصفی را در معصزکات
  . داد، وىل چنانچه داده شود مجزى استزکاتشود   Aى،شود  مىگرفته

آورد بهرت است كه   مىجا بهره را آشكارا یت كبی به كىس كه معص ـ١٩٤٢مسأله 
  . ندهندزکات

 بدهى خود را بدهد، اگر چه اندتو  Aى و به كىس كه بدهكار است ـ١٩٤٣مسأله 
  . دادزکاتشود   مىمخارج او بر انسان واجب باشد،

 مخارج كساe را كه مثل اوالد خرجشان بر او اندتو  Aى انسان ـ١٩٤٤مسأله 
توانند به آنان   مىگرانی بدهد وىل اگر مخارج آنان را ندهد، دزکاتواجب است از 

  . بدهندزکات



 333  ��W\ f�A�  � 

كلفت خود  و نوكر ، به پرسش بدهد كه خرج زنزکات اگر انسان  ـ١٩٤٥مسأله 
  .داردد اشكال نیAا

 اج داشته باشد، پدرینى احتیهاى علمى د  اگر پرس به كتاب ـ١٩٤٦مسأله 
  . بدهدزکاتدن آنها به او ی براى خراندتو مى

رد، پرس ی بدهد كه براى خود زن بگزکات به پرسش اندتو  مى پدر ـ١٩٤٧مسأله 
  . خود را به او بدهدزکاترد ی براى آنكه پدرش زن بگاندتو  مىهم

دهد وىل   Aىا خرجىی دهد  مى به زe كه شوهرش مخارج او را ـ١٩٤٨مسأله 
  . دادزکاتشود   Aىممكن است او را به دادن خرجى مجبور كنند،

توانند به   مىگرانید و ر باشد، شوهرشیغه شده اگر فقی زe كه ص ـ١٩٤٩مسأله 
به ا ی عقد رشط كند كه مخارج او را بدهد وىل اگر شوهرش در ضمن  بدهندزکاتاو 

گرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صور} كه مخارج آن زن را یجهت د
  . دادزکاتشود به زن   Aىبدهد

 بدهد، اگر چه شوهر زکاتر خود ی به شوهر فقاندتو  مى زن ـ١٩٥٠مسأله 
  .دی را رصف مخارج خود آن زن Aازکات

ر یسا و س خمزرد وىل ای بگزکاتد یر سی از غاندتو  Aىدی س ـ١٩٥١مسأله 
ر ی از غاندتو  مى ناچار باشد،زکاتاز گرفv  و ت مخارج او را نكندی كفا،وجوهات

  .ردید به مقدار حاجت روز خود بگیاط واجب بایبنابر احت و ردی بگزکاتد یس
  . دادزکاتشود   مىا نه،ید است یست سی به كىس كه معلوم ن ـ١٩٥٢مسأله 
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عنى براى انجام فرمان ی را به قصد قربت تزکاد ی انسان با ـ١٩٥٣مسأله 

دهد   مىن كند كه آنچه رایت معیاط واجب در نیبنا بر احت و خداوند عاq بدهد
اش  در ذمه و  بدهدزکاتد یاگر بخواهد به س و  فطرهزکاتا ی مال است زکات

 مثالًا خمس وىل اگر ی است زکاتعنوان ه ن كند كه بیید تعیخمس هم هست با
دهد   مىزى را كهین كند چیست معیجو بر او واجب باشد الزم ن و  گندمزکات
  . جوزکاتا ی گندم است زکات

 زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زکات كىس كه  ـ١٩٥٤مسأله 
 z از آنها باشدی همجنس  اگرزى را كه دادهیچ كدام آنها را نكند، چیت هین و بدهد

 زکاتشود، پس كىس كه   مىد، به همه آنها قسمتچ كدام آنها نباشیا همجنس هیو 
ك گوسفند از ی مثالً پانزده مثقال طال بر او واجب است اگر زکات و چهل گوسفند

طال  و } كه براى گوسفنداچ كدام آنها را نكند، به زكیت هین و  بدهدزکاتبابت 
  .شود  مىمیبدهكار است تقس

 زکاتمال او را بدهد، موقعى كه  زکاتل كند كه ی اگر كىس را وك ـ١٩٥٥مسأله 
 بعدا ل اویت كند كه آنچه را وكید نیاط واجب بایدهد، بنا بر احت  مىلیرا به آن وك

د از یدهد با  مىری را به فقزکاتل هم وقتى كه ی باشد، وكزکاتدهد   مىریبه فق
  . كندزکاتت یطرف مالك ن

 و ر بدهدیرا به فق زکاتل او بدون قصد قربت یا وكی اگر مالك  ـ١٩٥٦مسأله 
  .شود  مى حسابزکات كند، زکاتت ین برود، خود مالك نیش از آنكه آن مال از بیپ
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موقع خشك شدن  و كنند  مىجو را از كاه جدا و  موقعى كه گندم ـ١٩٥٧مسأله 

 ، طالزکاتا از مال خود جدا كند و یر بدهد ی را به فقزکاتد یكشمش انسان با و خرما
ا از مال یر بدهد ید به فقیازدهم بایشرت را بعد از nام شدن ماه  و گوسفند ،گاو ،نقره

رى بدهد كه از جهتى یا بخواهد به فقینى باشد یر معید و اگر منتظر فقیخود جدا Aا
  . با جدا كردن منتظر باشداندتو  مى را جدا نكند بلكهزکات اندتو  Aىبرترى دارد
  . آن را به مستحق بدهدفوراًست ی الزم نزکاتجدا كردن  بعد از  ـ١٩٥٨مسأله 
به  و ، اگر ندهداند را به مستحق برسزکات اندتو  مى كىس كه ـ١٩٥٩مسأله 

  .د عوض آن را بدهدین برود، بای كوتاهى او از بواسطه
  را ندهدزکات، اگر اند را به مستحق برسزکات اندتو  مى كىس كه ـ١٩٦٠مسأله 

ه  را بزکاتن برود چنانچه دادن یگهدارى آن كوتاهى كند از ببدون آنكه در نو 
اگر به  و د عوض آن را بدهدی داده است بافوراًند یگو  Aىاخته كهاندر یخأقدرى ت

در ه5ن دو ساعت  و اختهاندر ی دو سه ساعت تأخمثالًنداخته یر نین مقدار تأخیا
اگر  و ستیواجب نزى بر او یتلف شده، در صور} كه مستحق حارض نبوده، چ

  .د عوض آن را بدهدیاط واجب بایمستحق حارض بوده بنابر احت
ه آن ترصف ی در بقاندتو  مى را از خود مال كنار بگذارد،زکات اگر  ـ١٩٦١مسأله 

  .دی در nام مال ترصف Aااندتو  مىگرش كنار بگذارد،یاگر از مال د و كند
ز یچ و نار گذاشته براى خود بردارد} را كه كا زكاندتو  Aى انسان ـ١٩٦٢مسأله 

  .ى آن بگذاردجا بهگرى ید
 گوسفندى كه براى مثالً} كه كنار گذاشته منفعتى بربد ا اگر از زك ـ١٩٦٣مسأله 

  .ر استیاورد، مال فقی گذاشته بره بزکات



 336  :7�$(,- 8�946 � 

گذارد مستحقى حارض باشد، بهرت است   مى را كنارزکات اگر موقعى كه  ـ١٩٦٤مسأله 
  . به او از جهتى بهرت باشدزکاتد مگر كىس را در نظر داشته باشد كه دادن  را بدهزکات

 كنار گذاشته زکات اگر بدون اجازه حاكم رشع با ماىل كه براى  ـ١٩٦٥مسأله 
د آن ی كم كند، وىل اگر منفعت كند، بازکاتزى از ید چید نبایرضر Aا و تجارت كند

  .را به مستحق بدهد 
 به زکاتزى بابت ی بر او واجب شود، چزکاتز آنكه ش ای اگر پ ـ١٩٦٦مسأله 

زى ی بر او واجب شد، اگر چزکاتبعد از آنكه  و شود  Aى حسابزکاتر بدهد، یفق
 ر هم به فقر خود باقى باشد،یآن فق و ن نرفته باشدیر داده از بیرا كه به فق

  . حساب كندزکاتزى را كه به او داده بابت ی چاندتو مى
زى بابت ی بر انسان واجب نشده، اگر چزکات اندد  مىرى كهی فق ـ١٩٦٧مسأله 

 بر انسان واجب زکاتش او تلف شود ضامن است پس موقعى كه یپ و ردی بگزکات
زى را كه به او داده ی عوض چاندتو  مىر به فقر خود باقى باشد،یشود اگر آن فق یم

  . حساب كندزکاتبابت 
زى بابت ی انسان واجب نشده، اگر چ برزکات اندد  Aىرى كهی فق ـ١٩٦٨مسأله 

 عوض آن را بابت اندتو  Aىانسان و ستیش او تلف شود، ضامن نیپ و ردی بگزکات
  . حساب كندزکات

رهاى آبرومند یشرت را به فق و گوسفند ، گاوزکات مستحب است  ـ١٩٦٩مسأله 
ر یك5ل را بر غ و اهل علم و گرانیشان خود را بر دی، خوزکاتدر دادن  و بدهد

 زکاتستند بر اهل سؤال مقدم بدارد، وىل اگر دادن یكساe را كه اهل سؤال ن و آنان
  . را به او بدهدزکاتگرى بهرت باشد، مستحب است یرى از جهت دیبه فق

  .صدقه مستحبى را مخفى بدهند و  را آشكارازکات بهرت است  ـ١٩٧٠مسأله 
 و هد مستحقى نباشد بدزکاتخواهد   مى اگر در شهر كىس كه ـ١٩٧١مسأله 

د ی، چنانچه اماندن شده برسیگرى هم كه براى آن معی را به مرصف دزکات اندنتو
به مرصف  و گر بربدی را به شهر دزکاتد یدا كند بایمستحق پ بعدا نداشته باشد كه
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 تلف زکاتاگر  و  برداردزکات مخارج بردن به آن شهر را از اندتو  مى واند برسزکات
  .ستیشود ضامن ن

 را به شهر زکات اندتو  مىدا شود،ی اگر در شهر خودش مستحق پ ـ١٩٧٢مسأله 
 تلف شود زکاتاگر  و د از خودش بدهدیگر بربد وىل مخارج بردن به آن شهر را باید

  .ضامن است، مگر آنكه به امر حاكم رشع برده باشد
 را ىیخرما و كشمش ،جو ،5نه Aودن گندمیپ و  اجرت وزن كردن ـ١٩٧٣مسأله 

  .دهد با خود اوست  مىزکاتكه براى 
 بدهكار زکاتشرت از بابت یا بی نخود نقره ١٥ مثقال و ٢ كىس كه  ـ١٩٧٤مسأله 

 ر ندهدیك فقی نخود نقره به ١٥ مثقال و ٢د كمرت از یاط واجب بایاست بنا بر احت
و  مثقال ٢مت آن به یق و جو بدهكار باشد و گرى مثل گندمیز دیر نقره چیاگر غو 
ك یر كمرت از آن بدهد وىل بهرت است كه به یك فقی به اندتو  مى نخود نقره برسد١٥
  .ر كمرت از آن ندهدیفق

} را كه از او اخواست كند كه زك مكروه است انسان از مستحق در ـ١٩٧٥مسأله 
زى را كه گرفته بفروشد بعد از آنكه یگرفته به او بفروشد وىل اگر مستحق بخواهد چ

  .گران مقدم استیدن آن بر دی را به او داده در خرزکات كىس كه اندسمت ریبه ق
 زکاتد یا نه، بای} را كه بر او واجب بوده داده ا اگر شك كند زك ـ١٩٧٦مسأله 

  .ش باشدی سالهاى پزکاترا بدهد هر چند شك او براى 
 را زىیا چی را به كمرت از مقدار آن صلح كند زکات اندتو  Aىری فق ـ١٩٧٧مسأله 
به او ببخشد  و ردی را از مالك بگزکاتا ید ی قبول Aازکاتمت آن بابت یگرانرت از ق

 را بدهد، زکات اندتو  Aى ور شدهیفق و ادى بدهكار استی ززکاتوىل كىس كه 
  .به او ببخشد و ردی را از او بگزکات اندتو  مىریچنانچه بخواهد توبه كند، فق

ا كتاب دعا بخرد و ینى یا كتاب دی، قرآن زکات از اندتو  مى انسان ـ١٩٧٨مسأله 
 و  اگر چه بر اوالد و بر كساe وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است،دیوقف Aا

  .ا اوالد خود قرار دهدیت وقف را براى خود ی تولاندتو  مىزین
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 ملك بخرد و بر اوالد ،زکات از اندتو  Aىاط واجب انسانی بنابر احت ـ١٩٧٩مسأله 
دى آن را به ید كه عایا بر كساe كه مخارج آنان بر او واجب است وقف Aایخود 

  .مرصف مخارج خود برسانند
  .ردی بگزکاتنها یمانند ا و ارتی براى رفv به حج و زاندتو  مىری فق ـ١٩٨٠مسأله 
 مال او را بدهد، چنانچه زکاتل كند كه یرى را وكی اگر مالك فق ـ١٩٨١مسأله 

  برندارد،زکاتر از ین بوده كه خود آن فقیدهد كه قصد مالك ار احت5ل یآن فق
ن داشته باشد كه قصد مالك یقیاگر  و زى از آن را براى خودش برداردی چاندتو Aى

  . بردارداندتو  مىن نبوده، براى خودش همیا
رد، ی بگزکاتنقره را بابت  و طال ،گوسفند ،گاو ،ر شرتی اگر فق ـ١٩٨٢مسأله 

د ی با گفته شد در آنها جمع شودزکاتى را كه براى واجب شدن یچنانچه رشطها
  . آنها را بدهدزکات

 و ك باشندیهم رش  آن واجب شده بازکات اگر دو نفر در ماىل كه  ـ١٩٨٣مسأله 
كش ی رشاندم كنند ولو بدیبعد مال را تقس و  قسمت خود را بدهدزکاتz از آنان ی

  .هم خودش اشكال ندارد سهم خود را نداده، ترصف او در سزکات
نها یمانند ا و نذر و كفاره و  بدهكار استزکاتا ی كىس كه خمس  ـ١٩٨٤مسأله 

 همه آنها را بدهد، اگر ماىل اندقرض هم دارد چنانچه نتو و هم بر او واجب است
 و  را بدهدزکات و د خمسین نرفته باشد بای آن واجب شده، از بزکاتا یكه خمس 

مانند  و قرض ،نذر ،ا كفارهی را بدهد، زکاتا ی خمس اندتو  مىدن رفته باشیاگر از ب
  .دینها را اداء Aایا

نها هم بر او یمانند ا و نذر و  بدهكار استزکاتا ی كىس كه خمس  ـ١٩٨٥مسأله 
مال او براى همه آنها كاىف نباشد، چنانچه ماىل  و ردیقرض هم دارد، اگر ² و واجب است

 و  را بدهندزکاتا ید خمس ین نرفته باشد بایده از ب آن واجب شزکات و كه خمس
اگر ماىل كه  و گرى كه بر او واجب است قسمت كنندیزهاى دیه مال او را به چیبق

 ،زکات ،د مال او را به خمسین رفته باشد بای آن واجب شده از بزکات و خمس
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 واجب  اگر چهل تومان خمس بر اومثالًند ینها قسمت Aایمانند ا و نذر ،قرض
  .ن او بدهندیده ده تومان ب و ست تومان بابت خمسیب ،است

 اندتو  مىل نكندیاگر تحص و ل علم استی كىس كه مشغول تحص ـ١٩٨٦مسأله 
 ا مستحب باشد،یل آن علم واجب یبراى معاش خود كسب كند چنانچه تحص

دن  دازکاتا مستحب نباشد، یل آن علم واجب یاگر تحص و  دادزکاتشود به او  مى
  .ستیز نیبه او جا

GL`�$D]   
 ستیر نیفق و عاقل است و د فطر بالغی كىس كه موقع غروب شب ع ـ١٩٨٧مسأله 

كساe كه نان خور او هستند، هر  و د براى خودشیار نباشد بایاط ولو هشیبنا بر احتو 
 و ا ذرتیا برنج یا كشمش یا خرما یا جو یلو است گندم یبا سه كیك صاع كه تقرینفرى 
  .نها را هم بدهد كاىف استیz از ایاگر پول  و نها به مستحق بدهدیمانند ا

ى هم ندارد بكس و االتش را نداردیع و  كىس كه مخارج سال خود ـ١٩٨٨مسأله 
 فطره بر او واجب زکاتدادن  و ر استی فق،اندالتش را بگذرایع كه مخارج سال او و

  .ستین
د فطر نان خور او یا كه در غروب شب عد فطره كساe ری انسان با ـ١٩٨٩مسأله 

ا كافر، دادن خرج یا بزرگ، مسل5ن باشند یشوند بدهد، كوچك باشند   مىحساب
  .گریا در شهر دیا نه، در شهر خود او باشند یآنان بر او واجب باشد 

ل كند یگر است وكیدر شهر د و  اگر كىس را كه نان خور او است ـ١٩٩٠مسأله 
دهد،   مىنان داشته باشد كه فطره رایخود را بدهد، چنانچه اطمكه از مال او فطره 

  .ست خودش فطره او را بدهدیالزم ن
ت ید فطر با رضایش از غروب شب عی فطره مهe5 كه پ ـ١٩٩١مسأله 

  .شود، بر او واجب است  مىنان خور او حساب و صاحبخانه وارد شده
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ت ی فطر بدون رضادیش از غروب شب عی فطره مهe5 كه پ ـ١٩٩٢مسأله 
 و اط، واجب استی، بنا بر احتاندم  مىمد} نزد او و شود  مىصاحبخانه وارد

  .كه خرجى او را بدهد اند ن است فطره كىس كه انسان را مجبور كردهیهمچن
شود، بر   مىد فطر واردی فطره مهe5 كه بعد از غروب شب ع ـ١٩٩٣مسأله 

در خانه او  و ب او را دعوت كرده باشدش از غرویست اگر چه پیصاحبخانه واجب ن
  .هم افطار كند

 فطره بر زکاتوانه باشد ید فطر دی اگر كىس موقع غروب شب ع ـ١٩٩٤مسأله 
  .د فطره بدهدیاط واجب بایهوش باشد بنا بر احتیاگر ب و ستیاو واجب ن
ر غنى یا فقیوانه عاقل گردد یا دیش از غروب بچه بالغ شود ی اگر پ ـ١٩٩٥مسأله 

  . فطره را بدهدزکاتد یط واجب شدن فطره را دارا باشد بایشود، در صور} كه رشا
 فطره بر او واجب زکاتد فطر ی كىس كه موقع غروب شب ع ـ١٩٩٦مسأله 

 ،دا شودی در او پهد رشطهاى واجب شدن فطریش از ظهر روز عیست، اگر تا پین
  . فطره را بدهدزکاتمستحب است 

د فطر مسل5ن شده، فطره بر او یبعد از غروب شب ع كافرى كه  ـ١٩٩٧مسأله 
د یعه شود، بای ش،دن ماهیعه نبوده، اگر بعد از دیست وىل مسلe5 كه شیواجب ن

  . فطره را بدهدزکات
 و لو است گندمیبا سه كیك صاع كه تقریازه اند كىس كه فقط به  ـ١٩٩٨مسأله 

 و اال} داشته باشدینچه عچنا و  فطره را بدهدزکاتمانند آن دارد، مستحب است 
z از یك صاع را به ی به قصد فطره، آن اندتو  مىبخواهد فطره آنها را هم بدهد

ن تا به نفر آخر یهمچن و گرى بدهدین قصد به دیاو هم به هم و االتش بدهدیع
 رد به كىس بدهد كه از خودشان نباشدیگ  مىزى را كهیبهرت است نفر آخر چ و برسد

  .ردیگ  مىى اوجا به او ّر باشد، وىلینها صغz از آیاگر و 
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ا كىس نان خور او ید فطر بچه دار شود ی اگر بعد از غروب شب ع ـ١٩٩٩مسأله 
ست فطره او را بدهد اگر چه مستحب است فطره كساe را یحساب شود، واجب ن
  .شوند بدهد  مىد نان خور او حسابیش از ظهر روز عیكه بعد از غروب تا پ

گر یكس د خور ش از غروب نانیپ و  اگر انسان نان خور كىس باشد ـ٢٠٠٠مسأله 
ش از غروب ی اگر دخرت پمثالًشود، فطره او بر كىس كه نان خور او شده واجب است 

  .د فطره او را بدهدیبه خانه شوهر رود، شوهرش با
  .ست فطره خود را بدهدید فطره او را بدهد، واجب نیگرى بای كىس كه د ـ٢٠٠١مسأله 
او فطره را ندهد بر خود  و  اگر فطره انسان بر كىس واجب باشد ـ٢٠٠٢مسأله 

  .شود  Aىانسان واجب
گرى واجب است خودش فطره را ی اگر كىس كه فطره او بر د ـ٢٠٠٣مسأله 

  .شود  Aىبدهد از كىس كه فطره بر او واجب شده ساقط
گر ینان خور كس ددهد، چنانچه   Aى زe كه شوهرش مخارج او را ـ٢٠٠٤مسأله 

ست در صور} یگر نیاگر نان خور كس د و بر آن كس واجب استاش  باشد، فطره
  .د فطره خود را بدهدی با،ر نباشدیكه فق

خورد، بر كىس است كه   مىریه شیا دای فطره طفىل كه از مادر  ـ٢٠٠٥مسأله 
ز مال طفل ه مخارج خود را ایا دایدهد، وىل اگر مادر   مىه رایا دایمخارج مادر 

  .ستیدارد فطره طفل بر كىس واجب ن مىبر
د فطره یاالتش را از مال حرام بدهد بای انسان اگرچه مخارج ع ـ٢٠٠٦مسأله 

  .آنان را از مال حالل بدهد
 رشط كند كه مخارج او را بدهد و دیر Aای اگر انسان كىس را اج ـ٢٠٠٧مسأله 
چنانچه رشط كند كه مقدار مخارج و  د فطره او را هم بدهدیاط واجب بایبنا بر احت

  .ست فطره او را بدهدی پوىل براى مخارجش بدهد، واجب نمثالًاو را بدهد، 
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  واو هد فطریرد باید فطر ²ی اگر كىس بعد از غروب شب ع ـ٢٠٠٨مسأله 
 و ست فطره اویرد، واجب نیوب ²رش از غیاگر پ و االتش را از مال او بدهندیع
  .و بدهنداالتش را از مال ایع

 J$&(GL`�$D]   
 زکاتz از هشت مرصىف كه سابقا براى ی فطره را به زکات اگر  ـ٢٠٠٩مسأله 

  .عه بدهندیفته شد برسانند كاىف است وىل بهرت است كه فقط به فقراى شگمال 
 فطره را به مرصف اندتو  مىر باشد، انسانیفقای  عهی اگر طفل ش ـ٢٠١٠مسأله 

  .دی طفل، ملك طفل Aاّوىله  دادن بهبه واسطا ی و انداو برس
ست عادل باشد، وىل یدهند، الزم ن  مىرى كه فطره به اوی فق ـ٢٠١١مسأله 

كند فطره   مىتیكىس كه آشكارا معص و اط واجب آن است كه به رشابخواریاحت
  .ندهند

د فطره یكند نبا  مىت مرصفی به كىس كه فطره را در معص ـ٢٠١٢مسأله 
  .بدهند

لو یبا سه كیك صاع كه تقریر كمرت از یك فقی واجب است كه به  ـ٢٠١٣مسأله 
  .شرت بدهند اشكال نداردیاست فطره ندهند، وىل اگر ب

 از مثالًمت معموىل آن است یمتش دو برابر قی اگر از جنىس كه ق ـ٢٠١٤مسأله 
مت گندم معموىل است، نصف صاع كه معناى آن یمت آن دو برابر قیگندمى كه ق

مت فطره هم یاگر آن را به قصد ق و ستیش گفته شد بدهد كاىف نی پدر مسأله
  .بدهد اشكال دارد

نصف  و  گندممثالًك جنس ی نصف صاع را از اندتو  Aى انسان ـ٢٠١٥مسأله 
مت فطره هم بدهد یاگر آن را به قصد ق و  جو بدهدمثالًگر یگر آن را از جنس دید

  .اشكال دارد
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ر خود را بر یشان فقی فطره، خوزکات دادن  مستحب است در ـ٢٠١٦مسأله 
گران از یر، وىل اگر دیر، بعد اهل علم فقیگان فقیبعد همسا ،گران مقدم داردید

  .جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد
بعد  و ر است به او فطره بدهدینكه كىس فقیال ای اگر انسان به خ ـ٢٠١٧مسأله 
 و ردید پس بگین نرفته باشد باینانچه ماىل را كه به او داده از بر نبوده چیبفهمد فق

ن یاگر از ب و د از مال خودش فطره را بدهدیرد، بایاگر نتواد بگ و به مستحق بدهد
د یدانسته آنچه را گرفته فطره است، با  مىرنده فطرهی در صور} كه گرفته باشد

د یانسان با و ستیاو واجب ندانسته، دادن عوض بر   Aىاگر و عوض آن را بدهد
  .دوباره فطره را بدهد

شود به او فطره داد، مگر آنكه از گفته   Aىرم،ید فقی اگر كىس بگو ـ٢٠١٨مسأله 
  .ا آنكه ثقه باشدیر بوده است ی كه قبال فقاندا انسان بدیداشود ینان پیاو اطم

 -4$iS( ���(GL`�$D]   
عنى براى انجام فرمان یبه قصد قربت  فطره را زکاتد ی انسان با ـ٢٠١٩مسأله 

  .دیت دادن فطره Aایدهد، ن  مىموقعى كه آن را و خداوند عاq بدهد
ز یست، وىل جایح نیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحی اگر پ ـ٢٠٢٠مسأله 

ا در ماه رمضان به یش از رمضان یاگر پ و است كه در ماه رمضان فطره را بدهد
ز آنكه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره ر قرض بدهد و بعد ایفق

  .حساب كند مانعى ندارد
گر ید به جنس دیدهد با  مىگرى را كه براى فطرهیز دیا چی گندم  ـ٢٠٢١مسأله 

با یك صاع كه تقریچنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به  و ا خاك مخلوط نباشدی
 نباشد كم باشد كه قابل اعتناقدرى ه شده با آنچه مخلوط یلو است برسد یسه ك

  .اشكال ندارد
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  .ستیوب بدهد كاىف نیز معی اگر فطره را از چ ـ٢٠٢٢مسأله 
ك یست همه را از یدهد، الزم ن  مى كىس كه فطره چند نفر را ـ٢٠٢٣مسأله 

گر را جو بدهد كاىف یفطره بعض د و  فطره بعىض را گندممثالًاگر  و جنس بدهد
  .است

ش از Aاز ی، بهرت است فطره را پاندخو  مىد فطریه Aاز ع كىس ك ـ٢٠٢٤مسأله 
  .ندازدیر بیز است تا غروب تأخی جا،اندا نخوی اند وىل Aاز بخو،د بدهدیع

ت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا غروب ی اگر به ن ـ٢٠٢٥مسأله 
ت یدهد ن  مىاط واجب آن است كه هر وقت آن راید به مستحق ندهد، احتیروز ع

  .دیفطره Aا
 و  فطره واجب است فطره را ندهدزکات اگر موقعى كه دادن  ـ٢٠٢٦مسأله 

  .قضاء كند فطره را بدهد و ت اداءینكه نید بدون ایبا بعدا ،كنار هم نگذارد
مال  و  آن را براى خودش بردارداندتو  Aى اگر فطره را كنار بگذارد، ـ٢٠٢٧مسأله 

  .ردگرى را براى فطره بگذاید
شرت است چنانچه یمتش از فطره بی اگر انسان ماىل داشته باشد كه ق ـ٢٠٢٨مسأله 

  .ت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال داردین و فطره را ندهد
ن برود، چنانچه ی اگر ماىل را كه براى فطره كنار گذاشته از ب ـ٢٠٢٩مسأله 

اگر  و د عوض آن را بدهدی بااختهاندر یدادن فطره را تأخ و ر داشتهی به فقیدسرتس
  .ستیر نداشته ضامن نی به فقیدسرتس

اط واجب آن است كه یدا شود، احتی اگر در محل خودش مستحق پ ـ٢٠٣٠مسأله 
  .د عوض آن را بدهدیتلف شود با و گر بربدیى دجا بهاگر  و گر نربدیفطره را به جاى د
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انجام اع5ىل است كه دستور  و نه خداارت كردن خایز:  حج ـ٢٠٣١مسأله 

ط را دارا باشد، ین رشایدر nام عمر بر كىس كه ا و  آورده شودجا بهدر آنجا  اند داده
  : شود  مىك مرتبه واجبی

  . اول ـ بالغ باشد
  . آزاد باشد و دوم ـ عاقل

ا عمل ی رفv به حج مجبور نشود كه كار حرامى را انجام دهد به واسطهسوم ـ 
 مجبور باشد از راه غصبى مثالًد، پس اگر یى را كه از حج مهمرت است ترك Aاواجب

  . د حج برودیگرى هم نباشد نبایبرود و راه د
   :ز استیع بودن به چند چیمستط و ع باشدیچهارم ـ مستط
  . ه كند داشته باشدیرا ته  آنهااندا ماىل كه بتویمركب سوارى  و اول ـ توشه راه

حج را  و  مكه روداندى آن را داشته باشد كه بتویتوانا و دوم ـ سالمت مزاج
  .  آوردجا به

ا انسان برتسد كه در راه یاگر راه بسته باشد  و  در راه مانعى از رفv نباشد ـسوم
ست وىل اگر از راه یا مال او را بربند، حج بر او واجب نین برود یا عرض او از بیجان 

  . د از آن راه برودی باشد با برود، اگر چه دورتراندگرى بتوید
  .  آوردن اع5ل حج وقت داشته باشدجا بهقدر ه چهارم ـ ب

بچه و  و پنجم ـ مخارج كساe را كه خرجى آنان بر او واجب است مثل زن
  . دانند داشته باشد  مىمخارج كساe را كه مردم خرجى دادن به آنها را الزم

گرى براى معاش یا راه دیدى ملك یا عایا زراعت یششم ـ بعد از برگشv، كسب 
  .خود داشته باشد كه مجبور نشود به زحمت زندگى كند
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شود، وقتى حج بر او   Aىاجشی كىس كه بدون خانه ملz رفع احت ـ٢٠٣٢مسأله 
  .واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد

ل  از خودش ما، مكه برود، اگر بعد از برگشvاندتو  مى زe كه ـ٢٠٣٣مسأله 
ناچار شود كه به  و خرجى او را ندهد و ر باشدی فقمثالًشوهرش هم  و نداشته باشد

  .ستیسختى زندگى كند، حج بر او واجب ن
 و نداشته باشد ]وسیله نقلیه [سواریمركب  و  اگر كىس توشه راه ـ٢٠٣٤مسأله 

االت تو را در موقعى كه در سفر حج یع و د حج برو من خرج تویگرى به او بگوید
دهد حج بر او   مىنان داشته باشد كه خرج او رایدهم، در صور} كه اطم  مىهستى
  .شود  مىواجب

االت كىس را در مد} كه یخرجى ع و برگشv و  اگر خرجى رفv ـ٢٠٣٥مسأله 
او قبول  و با او رشط كنند كه حج كند و گردد، به او ببخشند  مىبر و رود  مىمكه

در موقع برگشv هم  و ، اگر چه قرض داشته باشدشود  مىد، حج بر او واجبیAا
  . با آن زندگى كند نداشته باشداندماىل كه بتو
االت كىس را در مد} كه یمخارج ع و برگشv و  اگر مخارج رفv ـ٢٠٣٦مسأله 

ند حج برو وىل ملك او نكنند، در یبگو و گردد به او بدهند  مىبر و رود  مىمكه
  .شود  مىرند، حج بر او واجبیگ  Aىشد كه از او پسنان داشته بایصور} كه اطم

با او رشط  و  اگر مقدارى مال كه براى حج كاىف است به كىس بدهند ـ٢٠٣٧مسأله 
  .شود  Aىد، حج بر او واجبیكنند كه در راه مكه خدمت كىس كه مال را داده بن5

 چنانچه حج بر او واجب شود، و  اگر مقدارى مال به كىس بدهند ـ٢٠٣٨مسأله 
  .ستیگر حج بر او واجب نیدا كند، دیماىل از خود پ بعدا د، هر چندیحج Aا

ماىل بدست آورد كه اگر  و  تا جده برودمثالً اگر براى تجارت  ـ٢٠٣٩مسأله 
 د اگر چهیدر صور} كه حج Aا و د حج كندی، بااندتو  مىبخواهد از آنجا به مكه رود

  .ستیگر حج بر او واجب نی وطن خود به مكه رود، د ازانددا كند كه بتویماىل پ بعدا
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گر حج كند، چنانچه یر شود كه از طرف كس دیاگر انسان اج ـ ٢٠٤٠ مسأله
د از كىس كه او یگرى را از طرف خودش بفرستند بایبخواهد د  برود واندخودش نتو

 عنوان اعم از مبارشت وه ر شده باشد بیرد مگر آنكه اجیر كرده اجازه بگیرا اج
  .ستین صورت اجازه گرفv الزم نی كه در ا،بیتسب

د اگر چه به یر شود بایفق و مكه نرود و ع شودی اگر كىس مستط ـ٢٠٤١مسأله 
 حج برود، چنانچه كىس او را اندچ قسم نتویاگر به ه و حج كند بعدا زحمت باشد
 و  آورداج بهر شده یحج كىس را كه براى او اج و د به مكه رودیر كند بایبراى حج اج

 و ر شودید، وىل اگر ممكن باشد كه اجیبراى خود حج Aا و اندتا سال بعد در مكه ²
 جا بهر كرده راىض شود كه حج او در سال بعد یكىس كه او را اج و ردیاجرت را نقد بگ

  .دیر شده حج Aایسال بعد براى كىس كه اج و د سال اول براى خودیآورده شود با
نى یع شده، به مكه رود و در وقت معی سال اوىل كه مستط اگر در ـ٢٠٤٢مسأله 

ع یمشعر الحرام نرسد، چنانچه در سالهاى بعد مستط و به عرفات اند كه دستور داده
نرفته، اگر  و ع بودهیش مستطیست وىل اگر از سالهاى پینباشد، حج بر او واجب ن

  .د حج كندیچه به زحمت باشد با
 به واسطهبعد  و ع شده حج نكندی كه مستط اگر در سال اوىل ـ٢٠٤٣مسأله 

خودش حج كند،  بعدا نكهید باشد از ایناام و دی حج Aااندناتواe نتو و ا مرضیرى یپ
قدر رفv حج مال ه گرى را از طرف خود بفرستد، بلكه اگر در سال اوىل كه بید دیبا
د باشد كه یاما نای و  حج كنداندا ناتواe نتویمرض  ایرى ی پبه واسطهدا كرده یپ

  .دی واجب است كىس را از طرف خود بفرستد كه حج Aا، حج كنداندخودش بتو
 را د طواف نساءیر شده، بایگرى براى حج اجی كىس كه از طرف د ـ٢٠٤٤مسأله 

  .شود  مىر حرامیاورد، زن بر آن اجی نجا به اگر ، آوردجا بهاز طرف او 
ا فراموش كند، چنانچه یاورد ی نجا به اگر طواف نساء را درست  ـ٢٠٤٥مسأله 

  .ح استی آورد صحجا به و ن راه برگرددیاز ب و دیایادش بیبعد از چند روز 
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 اگر احت5ل ،ادگرفv احكام آنیفروش واجب است  و دی در خر ـ٢٠٤٦مسأله 

 دیخواهد خر  مىكىس كه: مودند فر7حرضت صادق. عدم صحت معامله را بدهد
 و دیاد گرفv احكام آن، خریش از یاگر پ و ردیاد بگید احكام آن را یفروش كند باو 

ز یچهار چ و افتد  مىشبهه ناك به هالكت و ى باطلها  معاملهبه واسطهفروش كند، 
  : مستحب است
  . هاى مسل5ن فرق نگذاردین مشرتیمت جنس بیاول ـ در ق
  . رى نكندی جنس سختگمتیدوم ـ در ق

  . ردیخرد كمرت بگ  مىآنچه را و ادتر بدهدیفروشد ز  مىزى را كهیسوم ـ چ
از او تقاضا كند كه  و 5ن شودیچهارم ـ كىس كه با او معامله كرده، اگر پش

  .معامله را بهم بزند، براى بهم زدن معامله حارض شود
 ،ا باطلیح است ی صحدادهانجام كه ای   معاملهاند اگر انسان ند ـ٢٠٤٧مسأله 

د، وىل اگر ی در ماىل كه گرفته ترصف Aااندتو  Aى،اندد  Aىچنانچه حكم معامله را
 در ماىل كه گرفته اندتو  مى،ا فاسدی انجام دادهح ی آن را صحاندند  واندحكم را بد
  .دیترصف Aا

و  مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن  كىس كه مال ندارد و ـ٢٠٤٨مسأله 
 االت ویبراى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به ع و د كسب كندیبچه با
  .رى از فقرا، كسب كردن مستحب استیدستگ
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  : ن قرار استی عمده معامالت مكروه از ا ـ٢٠٤٩مسأله 

  . گرى بخردیاول ـ ملك فروىش مگر آنكه با آن پول ملك د
  . دوم ـ قصا�

  . سوم ـ كفن فروىش
  . رم ـ معامله با مردمان پستچها

  . اول آفتاب ن اذان صبح ویپنجم ـ معامله ب
  . نها قرار دهدیمانند ا جو و فروش گندم و د ویششم ـ آنكه كار خود را خر

  .خواهد بخرد، داخل معامله او شود  مىگرىیدن جنىس كه دیهفتم ـ آنكه براى خر

� �H� G:(;( '�$7  
فروش بعض  د ویز است مثل خریچند چاش  عمده معامالت باطل  ـ٢٠٥٠مسأله 

فروش  د ویخر فروش مال غصبى و و دیخر رشاب، ،خوك ته،یم: ان نجسه مانندیاع
معامالت حرام  نده خواهد آمد وینها در مسائل آیل ایتفص ت ندارد ویزى كه مالیچ

   :سه تا است
  .  اسباب ق5رزى كه منافع معموىل آن فقط كار حرام باشد مانندیاول ـ معامله چ

  . كه در آن ربا باشدای  دوم ـ معامله
ز معلوم یگر مخلوط است، در صور} كه آن چیز دیسوم ـ فروش جنىس كه با چ

ه مخلوط ید، مثل فروخv روغنى كه آن را با پیدار نگویفروشنده هم به خر نباشد و
ت كىس سیاز ما ن:  فرمود9غمرب اكرمیپ. ندیگو  مىن عمل را غشیا كرده است و

هر  د ویله Aایح ا تقلب ویا به آنان رضر بزند یكه در معامله با مسل5نان غش كند 
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راه معاش او  برد و  مىبرادر مسل5ن خود غش كند، خداوند بركت روزى او را كه با
  .كند  مىاو را به خودش واگذار بندد و  مىرا

مكن است دن آن میآب كش ز پا¤ كه نجس شده وی فروخv چ ـ٢٠٥١مسأله 
 مثالًاگر مشرتى آن را براى كارى بخواهد كه رشطش پاك بودن است  اشكال ندارد و

خواهد آن را بخورد الزم است فروشنده نجاست آن را به مشرتى   مىخورا¤ باشد كه
را كه ی زاندست اگر چه مشرتى با آن Aاز بخوید، وىل اگر لباس است گفv الزم نیبگو

  .لباس كاىف است و ندر Aاز طهارت ظاهرى بد
ست یدن آن ممكن نینفت كه آب كش و ز پا¤ مانند روغنی اگر چ ـ٢٠٥٢مسأله 

 روغن را مثالًنجس شود اگر آن را براى كارى بخواهند كه رشطش پاك بودن است 
اگر براى كارى  و ندید نجاست آن را به مشرتى بگویبراى خوردن بخواهند با

 بخواهند نفت نجس را بسوزانند الزم مثالًت سیبخواهند كه رشط آن پاك بودن ن
ط یدو صورت فروش آن با فرض وجود رشادر هر . ندیست نجس بودن آن را بگوین

  .صحت معامله اشكال ندارد
فروش دواهاى نجس اگر منفعت محلله كه مرشوط به  و دی خر ـ٢٠٥٣مسأله 

 را براى ظرف ح، واال فاسد است، وىل اگر پولیصح و ست دارد جائز استیطهارت ن
  . بدهند اشكال نداردفروشنده دواا براى زحمت یآن 

ى كه از م5لك یعطرها و دواهاى روان و فروش روغن و دی خر ـ٢٠٥٤مسأله 
 وان بعد از جان دادن آنیآورند، اشكال ندارد وىل روغنى را كه از ح  مىر اسالمىیغ

واe باشد كه اگر رگ ی حاز و رندی از دست كافر بگ،رند، چنانچه در شهر كفاریگ مى
vباشد  مىمعامله آن باطل و جس استنكند،   مىآن را بربند خون از آن جس.  

ن شده كشته یر دستورى كه در رشع معیغه مانند آن را ب  اگر روباه و ـ٢٠٥٥مسأله 
  .معامله آن باطل است فروش پوست آن حرام و و دیا خودش مرده باشد خریباشند 
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 ر اسالمىیچرمى كه از م5لك غ ه ویپ فروش گوشت و ود ی خر ـ٢٠٥٦مسأله 
 كه آنها از اندشود باطل است، وىل اگر انسان بد  مىا از دست كافر گرفتهیآورند  مى
  .فروش آنها اشكال ندارد و دیواe است كه به دستور رشع كشته شده، خریح

ته چرمى كه از دست مسل5ن گرف و هیپ و فروش گوشت و دی خر ـ٢٠٥٧مسأله 
 و  كه آن مسل5ن آن را از دست كافر گرفتهاندشود اشكال ندارد وىل اگر انسان بد

ا نه، معامله یواe است كه به دستور رشع كشته شده یق نكرده است كه از حیتحق
  .آن باطل است

معامله آنها باطل است مگر  و ش مسكرات حرامور و فدی خر ـ٢٠٥٨مسأله 
  .گر داردید دیفوا و ستیمقصوده از آنها نمسكرات مستحدثه كه رشب، منفعت 

د پوىل را كه از یفروشنده با و  فروخv مال غصبى باطل است ـ٢٠٥٩مسأله 
  .انددار گرفته به او برگردیخر

ن باشد كه پول جنس را ندهد معامله یدار قصدش ای اگر خر ـ٢٠٦٠مسأله 
  .هم بزند معامله را باندتو  مى وار فسخ داردیح است وىل فروشنده خیصح

از حرام بدهد، معامله  بعدا دار بخواهد پول جنس رای اگر خر ـ٢٠٦١مسأله 
  .د مقدارى را كه بدهكار است از مال حالل بدهدیح است وىل بایصح

ض در لهو است مثل ّفروش آالت لهو كه منافع آن ممح و دی خر ـ٢٠٦٢مسأله 
  .ساز، حتى سازهاى كوچك حرام است و تار

ن یشود استفاده حالل از آن بربند به قصد ا  مىزى را كهیر چ اگ ـ٢٠٦٣مسأله 
ن قصد بفروشند كه از آن ی انگور را به امثالًبفروشد كه آن را در حرام مرصف كنند 

  .ند، معامله آن اشكال نداردیه Aایرشاب ته
فروش  و دین خریهمچن و ستیفروش مجسمه حرام ن و دی خر ـ٢٠٦٤مسأله 

مجسمه هر دو  و ه دارد، اگر چه مقصود معامله صابونصابون كه روى آن مجسم
  .هم باشد
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ه شده حرام یا معامله باطل تهی ا دزدىیزى كه از ق5ر یدن چی خر ـ٢٠٦٥مسأله 
  .اندش بر گردید به صاحب اصلیاگر كىس آن را بخرد با و است

ن یه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معی اگر روغنى را كه با پ ـ٢٠٦٦مسأله 
هى كه در آن یفروشم، معامله به مقدار پ  مىك من روغن راین ید ای بگومثالًكند 

ه مال یپ و ه آن گرفته مال مشرتىیپوىل كه فروشنده براى پ و باشد  مىاست باطل
 معامله روغن خالىص را هم كه در آن است بهم اندتو  مىمشرتى و فروشنده است

ه دارد ی روغن بفروشد، بعد روغنى كه پك منین نكند بلكه یبزند وىل اگر آن را مع
  .دی آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه Aااندتو  مىبدهد، مشرتى

ادتر یفروشند، به ز  مى5نهیا پی اگر مقدارى از جنىس را كه با وزن  ـ٢٠٦٧مسأله 
 و م گندم بفروشد، رباین و ك منیك من گندم را به ی مثالًاز ه5ن جنس بفروشد، 

 و z خوبیا جنس یوب یگرى معید و z از دو جنس، ساqی است، بلكه اگر حرام
شرت از یمت داشته باشند، چنانچه بیگر تفاوت قیكدیا با یگرى بد باشد یجنس د

 و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و رد، باز هم ربایدهد بگ  مىمقدارى كه
 شرت از آن برنج گردهیب و ا برنج صدرى را بدهدیرد یشرت از آن مس شكسته بگیب
رد، یشرت از آن طالى نساخته بگیب و ا طالى ساخته را بدهدیرد ی بگ]ُنامرغوب یا خرده[

  .باشد  مىحرام و ربا
فروشد،   مىر از جنىس باشد كهیرد غیگ  مىزى را كه اضافهی اگر چ ـ٢٠٦٨مسأله 

حرام است  و رباك قران پول بفروشد باز هم ی و ك من گندمیك من گندم به ی مثالً
بنا  دار عمىل براى او انجام دهدیرد وىل رشط كند كه خریادتر نگیزى زیبلكه اگر چ
  .باشد  مىحرام و  ربابر احتیاط
ك من ی مثالًزى عالوه كند، یدهد چ  مى اگر كىس كه مقدار كمرت را ـ٢٠٦٩مسأله 

ن است یهمچن و م گندم بفروشد، اشكال نداردین و ك منیك دست5ل را به ی و گندم
 و ك منیك دست5ل را به ی و ك من گندمی مثالًاد كنند یزى زیاگر از هر دو طرف چ

  .ك دست5ل بفروشدی و م گندمین
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زى راكه یا چیفروشند   مىا مرت و ذرعزى را كه مثل پارچه بی اگر چ ـ٢٠٧٠مسأله 
  ده تاثالًمرد یادتر بگیكنند، بفروشد و ز  مىمثل گردو و تخم مرغ با ش5ره معامله

  .رد اشكال نداردیازده تا بگیو  تخم مرغ بدهد
در  و فروشند  مى5نهیا پی جنىس را كه در بعىض از شهرها با وزن،  ـ٢٠٧١مسأله 

ادتر از یست كه آن جنس را به زیز نیكنند، جا  مىبعىض از شهرها با ش5ره معامله
ز است در یجا و نندك  مىا وزن معاملهی5نه یى كه با پیآن بفروشند در شهرها

  .فروشند  مىى كه با ش5رهیشهرها
ك جنس یرد از یگ  مىعوىض را كه و فروشد یزى را كه می اگر چ ـ٢٠٧٢مسأله 

دو من گندم  و ك من برنج بفروشدیادى گرفv اشكال ندارد، پس اگر ینباشند ز
  .ح استیرد معامله صحیبگ

ز یك چیرد، از یگ  مى كهعوىض را و فروشد  مى اگر جنىس را كه ـ٢٠٧٣مسأله 
در  و ك من روغن بفروشدیرد، پس اگر یادى نگید در معامله زیعمل آمده باشند، با

اط واجب آن است كه یاحت و حرام است و رد، ربایر بگیم پنین و ك منیعوض آن 
  .ردیادى نگیوه نارس معامله كند زیده را با میوه رسیاگر م

ك من یشوند، پس اگر   مىنس حسابك جیگندم در ربا  و  جو ـ٢٠٧٤مسأله 
 ده من مثالًز اگر ین و حرام است و رد، ربایر جو بگیپنج س و ك منی و گندم بدهد

بعد از مد}  و جو بخرد كه رس خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته
  . حرام است وادى گرفتهیدهد مثل آن است كه ز  مىگندم را

 و فرزند و ز پدرین و رد اشكال نداردیافرى ربا بگ اگر مسل5ن از ك ـ٢٠٧٥مسأله 
  .رندیگر ربا بگیكدیتوانند از   مىشوهر و زن
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  : ز رشط استیدار شش چیخر  و براى فروشنده ـ٢٠٧٦مسأله 

  .  بالغ باشنداول ـ
  . دوم ـ عاقل باشند

  . ف نكنندهوده مرصیعنى مال خود را در كارهاى بیه نباشند یسوم ـ سف
د مال ی به شوخى بگومثالًفروش داشته باشند، پس اگر  و دیچهارم ـ قصد خر

  .خود را فروختم، معامله باطل است
دهند   مىعوىض را كه و ششم ـ جنس.  كىس آنها را مجبور نكرده باشد ـپنجم

  .نده گفته خواهد شدینها در مسائل آیاحكام ا  ومالك باشند
ا جد آن بچه به او ی بچه نابالغ باطل است، اما اگر پدر  معامله با ـ٢٠٧٧مسأله 

له باشد ین اگر طفل وسیهمچن و ح استیاذن داده باشد كه معامله كند معامله صح
دار یا جنس را به خری انددار برسیجنس را به خر و كه پول را به فروشنده بدهد

گر معامله یدكی چون واقعا دو نفر بالغ با ،اندپول را به فرشنده برس و بدهد
ن داشته باشند كه یقیدار یخر و د فروشندهیح است، وىل بای معامله صح،اند كرده

  .اندرس  مىپول را به صاحبان آنها و طفل جنس
زى به او بفروشد چنانچه یا چیزى بخرد ی اگر از بچه نابالغ چ ـ٢٠٧٨مسأله 

به صاحب آن بدهد ا پوىل را كه از او گرفته ید جنس یا پول مال بچه نباشد بایجنس 
براى شناخv او هم  و شناسد  Aىاگر صاحب آن را و ت بخواهدیا از صاحبش رضای

 و زى را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظاq بدهدید چیندارد، باای  لهیوس
  . او بدهدّد به وىلیاگر مال خود بچه باشد با

ا پوىل كه به ی جنسو  ز معامله كندی اگر كىس با بچه نابالغ مم ـ٢٠٧٩مسأله 
اگر بچه  و دی او مطالبه Aاّا وىلی از بچه بعد از بلوغ اندتو  مىن برود،یبچه داده از ب

  .ز نباشد حق مطالبه نداردیمم
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روشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از فا یدار ی اگر خر ـ٢٠٨٠مسأله 
  .تح اسید راىض هستم، معامله صحیبگو و معامله راىض شود

توانند   مىز وىص پدر و وىص جد پدرىین و پدرى طفل جد ، پدر ـ٢٠٨١مسأله 
ا مال یم یتیا طفل یوانه ی مال داندتو  مىمال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم

  .ب است بفروشدیكىس را كه غا
 ،بعد از فروش، صاحب مال و  اگر كىس ماىل را غصب كند و بفروشدـ ٢٠٨٢مسأله 

زى را كه غصب كننده به یچ و ح استی خودش اجازه دهد، معامله صحمعامله را براى
زى را كه مشرتى یچ و ى آن از موقع معامله، ملك مشرتى استها منفعت و مشرتى داده

  .اند  ى آن، از موقع معامله، ملك كىس است كه مال او را غصب كردهها منفعت و داده
نكه پول آن، مال یبه قصد ا بفروشد و  اگر كىس ماىل را غصب كند ـ٢٠٨٣مسأله 

اگر  و خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است
  .ح استید، معامله صحیا براى كىس كه مال را غصب كرده اجازه Aایبراى خودش 

�$��c�C U�  �E }��  
   :رند چهار رشط داردیگ  مىزى كه عوض آنیچ و فروشند  مى جنىس كه ـ٢٠٨٤مسأله 

  . نها معلوم باشدیمانند ا ا ش5ره وی5نه یا پیاول ـ آنكه مقدار آن با وزن 
ن فروخv اسبى كه فرار كرده یل دهند، بنابر ایدوم ـ آنكه بتوانند آن را تحو

 مثالًل دهد ی تحواندتو  مىزى كهیا چیست وىل اگر اسبى را كه فرار كرده یح نیصح
  . ح استیدا نشود، معامله صحیك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیبا 

ل مردم به ی آنها مبه واسطه و عوض هست و ا} را كه در جنسیسوم ـ خصوص
  . ندین Aایكند، مع  مىمعامله فرق

ك ساله ی منفعت مثالًچهارم ـ خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر 
كساله ی ى پول، منفعتجا بهدار یست، وىل چنانچه خریح نیخانه را بفروشد، صح



 356  :7�$(,- 8�946 � 

اما ماىل كه نزد مشرتى گرو است فروخv آن  و خود را به او واگذار كند اشكال ندارد
نها یاحكام ا و ار فسخ داردیمشرتى با جهل خ و شود  Aىاز گرو خارج و ح استیصح

  .نده گفته خواهد شدیدر مسائل آ
ر آن كنند، د  مى5نه معاملهیا پی جنىس را كه در شهرى با وزن  ـ٢٠٨٥مسأله 

 ه5ن جنس را در شهرى كه با اندتو  مى5نه بخرد، وىلیا پید با وزن یشهر انسان با
  .دیدارى Aایدن خریكنند، با د  مىدن معاملهید

شود   مى5نه همیكنند با پ  مىفروش و دیزى را كه با وزن خری چـ ٢٠٨٦مسأله 
 مثالً كه اگر  صورتنیه ارد بیگ  مى5نه چه مقداریمعامله كرد در صور} كه معلوم باشد پ

  .5نه بدهدیرد ده پیگ  مىك من گندمیكه ای  5نهیخواهد ده من گندم بفروشد، با پ مى
ى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل یها z از رشطی اگر  ـ٢٠٨٧مسأله 

گر ترصف كنند، یكدیفروشنده راىض باشند كه در مال  و داریاست وىل اگر خر
  .ال نداردترصف آنها اشك

ى خراب به طورزى كه وقف شده باطل است، وىل اگر ی معامله چ ـ٢٠٨٨مسأله 
ر مسجد ی حصمثالًرا كه مال براى آن وقف شده از آن بربند، ای  شود كه نتوانند استفاده

در صور}  و ى پاره شود كه نتوانند روى آن Aاز بخوانند فروش آن اشكال نداردبه طور
ول آن را در ه5ن مسجد به مرصىف برسانند كه به مقصود وقف د پیكه ممكن باشد با

  .ستیز نیچ وجه جایكرت باشد، وىل فروش خصوص مسجد به هیكننده نزد
ى اختالف به طور اند ن كساe كه مال را براى آنان وقف كردهی هر گاه ب ـ٢٠٨٩مسأله 

توانند   مى تلف شود،ا جاeیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گ5ن آن برود كه مال یپ
  .كرت است برسانندیبه مرصىف كه به مقصود وقف كننده نزد و آن مال را بفروشند

اشكال  اند گرى اجاره دادهیفروش ملz كه آن را به د و دی خر ـ٢٠٩٠مسأله 
 كه انددار ندیاگر خر و ده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر استیندارد، وىل فا

ده باشد ینكه مدت اجاره كم است، ملك را خریا به گ5ن ای اند آن ملك را اجاره داده
  . معامله خودش را بهم بزنداندتو  مىپس از اطالع
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 اگر مثالً. غه عر� بخوانندیست صیفروش الزم ن و دی در خر ـ٢٠٩١مسأله 

د یومشرتى بگ ن پول فروختم وین مال را در عوض ایا: دیفروشنده به فارىس بگو
 داشته باشند  قصد انشادیفروشنده با و داریح است، وىل خریقبول كردم معامله صح

  .فروش باشد و دین دو جمله مقصودشان خری گفv ااعنى بی
غه نخوانند، وىل فروشنده در مقابل ماىل ی اگر در موقع معامله ص ـ٢٠٩٢مسأله 

هر  و ح استی معامله صحردیاو بگ رد، مال خود را ملك او كند ویگ  مىداریكه از خر
  .شوند  مىدو مالك

$A�=�  ( z�$]��� 0  
دن یش از چیدانه بسته، پ و ختهیل آن رُكه گای  وهی فروش م ـ٢٠٩٣مسأله 

  .ز فروخv غوره بر درخت اشكال نداردین و ح استیصح
 ش از آنكه دانه ببنددیرا كه بر درخت است، پای  وهیز است می جا ـ٢٠٩٤مسأله 

  .زد بفروشند، وىل مكروه استیلش برُگو 
ا رسخ شده، بر درخت بفروشند اشكال یى را كه زرد ی اگر خرما ـ٢٠٩٥مسأله 

ا یك درخت خرما در خانه یرند، اما اگر كىس ید عوض آن را خرما بگیندارد، وىل نبا
صاحب درخت  و ن كنندیگر داشته باشد، در صورت كه مقدار آن را تخمیباغ كس د

 ى را كهیرد، چنانچه خرمایعوض آن، خرما بگ و ا باغ بفروشدیانه آن را به صاحب خ
  .نباشد اشكال ندارد اند ن زدهیادتر از مقدارى كه تخمیا زیرد كمرت یگ مى

نها كه ساىل چند مرتبه یمانند ا و ها یسبز ،جانبادن ،اری فروخv خ ـ٢٠٩٦مسأله 
ن كنند كه مشرتى در یمع و ان شده باشندیAا و شوند، در صور} كه ظاهر  مىدهیچ

  .ند اشكال نداردیسال چند دفعه آنها را بچ
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گرى یز دیجو را بعد از آنكه دانه بسته، به چ و  اگر خوشه گندم ـ٢٠٩٧مسأله 
  .جو بفروشند اشكال ندارد و ر گندمیغ
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د توانن  مىفروشنده بعد از معامله و داری اگر جنىس را نقد بفروشند، خر ـ٢٠٩٨مسأله 

 و نیزم و ل دادن خانهیتحو و رندیل بگیتحو و گر مطالبه Aودهیكدیپول را از  و جنس
 و  در آن ترصف كنندانددار بگذارند كه بتویار خرین است كه آن را در اختینها به ایمانند ا

دار یار خرین است كه آن را طورى در اختینها به ایمانند ا و لباس و ل دادن فرشیتحو
  .رى نكندیگر بربد فروشنده جلوگیر بخواهد آن را به جاى دبگذارند كه اگ

د مدت كامال معلوم باشد، پس اگر جنىس را یه بای در معامله نس ـ٢٠٩٩مسأله 
  .ن نشده معامله باطل استیرد، چون مدت كامال معیبفروشد كه رس خرمن پول آن را بگ

} كه قرار ش از nام شدن مدیه بفروشد، پی اگر جنىس را نس ـ٢١٠٠مسأله 
رد و از یدار ²ید، وىل اگر خریدار مطالبه Aای عوض آن را از خراندتو  Aى،اند گذاشته

 پس از nام شدن مدت، طلبى را كه دارد اندتو  مىخودش مال داشته باشد، فروشنده
  .دیاز ورثه او مطالبه Aا

ار ه بفروشد، بعد از nام شدن مد} كه قری اگر جنىس را نس ـ٢١٠١مسأله 
 انددار نتوید، وىل اگر خریدار مطالبه Aایرا از خر  عوض آناندتو  مى،اند گذاشته

  . مهلت دهد او بهدیبپردازد با
 و ه بدهدی، مقدارى نساندد  Aىمت جنس رای اگر به كىس كه ق ـ٢١٠٢مسأله 

 مت نقدى جنس راید معامله باطل است وىل اگر كىس كه قیمت آن را به او نگویق
دهم   مىهید جنىس را كه به تو نسی بگومثالًگرانرت حساب كند،  و ه بدهددانست مى

 eاو قبول كند  و كنم  مىفروشم گرانرت حساب  مىمتى كه نقدیال از قیك ریتوما
  .اشكال ندارد
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ه فروخته و براى گرفv پول آن مد} قرار ی كىس كه جنىس را نس ـ٢١٠٣مسأله 
ه را یبق و كم كند  مدت، مقدارى از طلب خود را بعد از گذشv نصفمثالًداده، اگر 

  .رد اشكال نداردینقد بگ
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 معامله سلف آن است كه مشرتى پول را بدهد كه بعد از مد}  ـ٢١٠٤مسأله 

 بعد از شش ماه فالن مثالًدهم كه   مىن پول راید ایاگر بگو و ردیل بگیجنس را تحو
د فالن یبگو و ردیا فروشنده پول را بگی و دمد قبول كریفرشنده بگو و رمیجنس رابگ

  .ح استیل بدهم معامله صحیجنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحو
رد، معامله باطل یعوض آن را پول بگ و  اگر پوىل را سلف بفروشد ـ٢١٠٥مسأله 

رد معامله یا پول بگیگر یعوض آن را جنس د و است وىل اگر جنىس را سلف بفروشد
  .ح استیصح

$���~@2 -@(;( U  
  :  معامله سلف شش رشط داد ـ٢١٠٦مسأله 

د وىل دقت ین Aایكند مع  مى آن فرقبه واسطهمت جنس یا} را كه قیاول ـ خصوص
  . ات آن معلوم شده كاىف استیند خصوصین قدر كه مردم بگویست، همیاد هم الزم نیز

مت را به ی nام قداریفروشنده از هم جدا شوند، خر و داریش از آنكه خریدومـ  پ
مت یطلب خود را بابت ق و ا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشدیفروشنده بدهد 

مت آن را بدهد، معامله به آن یچنانچه مقدارى از ق د ویاو قبول Aا و جنس حساب كند
  .  معامله ه5ن مقدار را بهم بزنداندتو  مىح است، وىل فروشندهیمقدار صح

 لید تا اول خرمن جنس را تحوی بگومثالًاگر  ن كنند ویامال معسوم ـ مدت را ك
   .دهم چون مدت كامال معلوم نشده معامله باطل است مى
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ن كنند كه در آن وقت، جنس بقدرى یل جنس معیچهارم ـ وقتى را براى تحو
  . ل دهدی آن را تحوانداب نباشد كه فروشنده نتویكم

ى آنان جاى آن ها  وىل اگر از حرفندین Aایل جنس را معیپنچم ـ جاى تحو
  . ست اسم آنجا را بربندیمعلوم باشد، الزم ن

 دن معاملهی با دجنىس را هم كه معموالً ن كنند وی5نه آن را معی پ یاششم ـ وزن
تخم  و د مثل بعىض از اقسام گردویكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، وىل با مى

  .ت ندهندیشد كه مردم به آن اهمقدرى كم باه مرغ تفاوت افراد آن ب

~@2 -@(;( 'F7�  
ش از nام شدن مدت یده پی جنىس را كه سلف خراندتو  Aى انسان ـ٢١٠٧مسأله 

ل نگرفته باشد، فروخv آن یبعد از nام شدن مدت، اگر چه آن را تحو و بفروشد
  .اشكال ندارد
 داد كرده بدهد،  در معامله سلف اگر فروشنده جنىس را كه قرار ـ٢١٠٨مسأله 
طورى باشد كه از  و ز اگر بهرت از آنچه قرار گذاشته بدهدین و د قبول كندیمشرتى با

  .دید قبول Aایه5ن جنس حساب شود، مشرتى با
تر از جنىس باشد كه  دهد، پست  مى اگر جنىس را كه فروشنده ـ٢١٠٩مسأله 

  . قبول نكنداندتو  مى مشرتى،قرار داد كرده
گرى یى جنىس كه قرار داد كرده، جنس دجا به اگر فروشنده  ـ٢١١٠مسأله 

  .بدهد، در صور} كه مشرتى راىض شود اشكال ندارد
ل ید آن را تحوی اگر جنىس را كه سلف فروخته در موقعى كه با ـ٢١١١مسأله 

ا ید یه Aای صرب كند تا تهاندتو  مىه كند، مشرتىی آن را تهاندنتو و اب شودیدهد نا
  .ردیزى را كه داده پس بگیچ و بهم بزندمعامله را 
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 ل دهدیقرار بگذارد كه بعد از مد} تحو و  اگر جنىس را بفروشد ـ٢١١٢مسأله 
  .رد، معامله باطل استیپول آن را هم بعد از مد} بگو 
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 ای باشند ا نقره را به نقره بفروشد، سّكه داری اگر طال را به طال  ـ٢١١٣مسأله 

گرى باشد معامله حرام و باطل یادتر از دیz از آنها زیسكّه، در صور} كه وزن  بی
  .است

 ح استیا نقره را به طال بفروشد معامله صحی اگر طال را به نقره  ـ٢١١٤مسأله 
  .ست وزن آنها مساوى باشدیالزم نو 

 و د فروشندهیا نقره بفروشند بایا نقره را به طال ی اگر طال  ـ٢١١٥مسأله 
گر یكدیعوض آن را به  و گر جدا شوند، جنسیكدیكه از  ش از آنیدار پیخر

ل ندهند یتحو اند زى را كه قرار گذاشتهیچ مقدار از چیاگر ه و ل دهندیتحو
  .معامله باطل است

 ل دهدیزى را كه قرار گذاشته تحویدار nام چیا خری اگر فروشنده  ـ٢١١٦مسأله 
گر جدا شوند، اگر چه معامله به یكدیل دهد و از ین را تحورى از آاگرى مقدیدو 

 معامله را اندتو  مىدهیح است وىل كىس كه nام مال بدست او نرسیآن مقدار صح
  .بهم بزند

خاك طالى معدن را به  و  خالصۀ معدن را به نقرۀاگر خاك نقر  ـ٢١١٧مسأله 
ا نقره یبه مقدار طال طالى خالص بفروشند، معامله باطل است مگر در صورت علم 

  .خاك طال به نقره اشكال ندارد و وىل فروخv خاك نقره به طال
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فروشنده در  و داریخر و ندیگو  مىاری حق بهم زدن معامله را خ ـ٢١١٨مسأله 

  :توانند معامله را بهم بزنند  مىازده صورتی
ـ از مجلس معامله   .ندیگو  مى)ار مجلسیخ(ار را ین خیا و  متفرق نشده باشنداول 

  ).ار غçیخ(دوم ـ مغبون شده باشند 
z از آنان بتوانند یا ینى هر دو یسوم ـ در معامله قرار داد كنند كه تا مدت مع

  ).ار رشطیخ(معامله را بهم بزنند 
طورى  و ددار مال خود را بهرت از آنچه هست نشان دهیا خریچهارم ـ فروشنده 

  ).سیار تدلیخ(اد شود یمت مال در نظر مردم زیكند كه ق
 ا رشط كند ماىل را كهیدار رشط كند كارى انجام دهد یا خریپنجم ـ فروشنده 

 گرىی د،ن صورتی و به آن رشط عمل نكند كه در ادهد طور مخصوىص باشد مى
  ).ار تخلف رشطیخ( معامله را بهم بزند اندتو مى

  ).بیار عیخ(بى باشد ی عوض آن عایششم ـ در جنس 
گرى است كه اگر ی مال د،رى از جنىس را كه فروختهاهفتم ـ معلوم شود مقد

ا پول آن ی معامله را بهم بزند اندتو  مىداریصاحب آن به معامله راىض نشود، خر
دار یزى را كه خریز اگر معلوم شود مقدارى از چین و ردیمقدار را از فروشنده بگ

 اندتو  مىصاحب آن راىض نشود، فروشنده و گرى استیده، مال دعوض قرار دا
  ).ار رشكتیخ(رد یدار بگیا عوض آن مقدار را از خریمعامله را بهم بزند 

د، بعد یده به او بگوینى را كه مشرتى ندیات جنس معیهشتم ـ فروشنده خصوص
امله را  معاندتو  مىن صورت مشرتىی كه در اعلوم شود طورى كه گفته نبوده استم

د، بعد معلوم یدهد بگو  مىنى را كهیات عوض معیز اگر مشرتى خصوصین و بهم بزند
  ).تیار رؤیخ( معامله را بهم بزند اندتو  مىشود طورى كه گفته نبوده است فروشنده



 363   � 3�$!- �W <&#-4�  �!-4:�!c� CN� -# �T��+�  � 

 اگر مشرتى رشط وده تا سه روز ندهد ینهم ـ مشرتى پول جنىس را كه نقد خر
.  معامله را بهم بزنداندتو  مىندازد، فروشندهیر بینكرده باشد كه دادن پول را تأخ

  ).ریار تأخیخ(
اگر در  و  معامله را بهم بزنداندتو  مىده باشد كه تا سه روزیواe را خریدهم ـ ح

 اندتو  مىگرى داده باشد، فروشنده هم تا سه روزیوان دیده، حیواe كه خریعوض ح
  ).وانیار حیخ. (معامله را بهم بزند

 اسبى را كه مثالًل دهد، ی جنىس راكه فروخته تحواندفروشنده نتوازدهم ـ ی
ار یخ. ( معامله را بهم بزنداندتو  مىن صورت مشرتىید كه در ایفروخته فرار Aا

  .نده گفته خواهد شدینها در مسائل آیاحكام ا و )میتعذر تسل
 ندا در موقع معامله غفلت كی اندمت جنس را ندیدار قی اگر خر ـ٢١١٩مسأله 

ده كه مردم یقدرى گران خره مت معموىل آن بخرد، چنانچه بیجنس را گرانرت از قو 
مت یز اگر فروشنده قین و  معامله را بهم بزنداندتو  مىدهند،  مىتیبه آن اهم
مت آن بفروشد در یجنس را ارزانرت از ق و ا موقع معامله غفلت كندی اندجنس را ند

 معامله را بهم اندتو  مىت بدهند،ی فروخته اهممقدارى كه ارزانه صور} كه مردم ب
  .بزند

ست ی خانه هزار توماe را به دومثالًع رشط كه ی در معامله ب ـ٢١٢٠مسأله 
 اندگذارند كه اگر فروشنده رس مدت پول را بدهد بتو  مىقرار و فروشند  مىتومان

  .ح استیمعامله را بهم بزند، معامله صح
نان داشته باشد كه هر ی رشط اگر چه فروشنده اطمعی در معامله ب ـ٢١٢١مسأله 

ح است وىل یدهد معامله صح  مىدار ملك را به اویگاه رس مدت پول را ندهد، خر
دار یاگر خر و دار مطالبه كندیاگر رس مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خر

  .دی ملك را از ورثه او مطالبه Aااندتو  Aىرد،ی²
به اسم چاى اعال  و چاى اعال را با چاى پست مخلوط كند اگر  ـ٢١٢٢مسأله 

  . معامله را بهم بزنداندتو  مىبفروشد مشرتى
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واe را ی حمثالًبى دارد یدار بفهمد ماىل را كه گرفته عی اگر خر ـ٢١٢٣مسأله 
ش از معامله در مال یب پیك چشم آن كور است، چنانچه آن عیبفهمد كه  و بخرد

 فرق اندتو  مى رد كندانداگر نتو و  معامله را بهم بزنداندتو  مى،دانسته  Aىبوده و او
وب از یمع و مت ساqیبه نسبت تفاوت ق و ن كندیوب آن را معیمع و مت ساqیق

ده، اگر ی ماىل را كه به چهار تومان خرمثالًرد، یپوىل كه به فروشنده داده پس بگ
وب آن یمت معیق و ومانمت ساq آن هشت تیوب است، در صور} كه قیبفهمد مع

ك ی اندتو  مىباشد،  مىك چهارمیوب یمع و مت ساqیشش تومان باشد، چون فرق ق
  .ردیك تومان از فروشنده بگیعنى یچهارم پوىل را كه داده 

بى هست، چنانچه آن ی اگر فروشنده بفهمد در عوىض كه گرفته ع ـ٢١٢٤مسأله 
 و  معامله را بهم بزنداندتو  مىستهدان  Aىاو و ش از معامله در عوض بودهیب پیع

وب را به دستورى كه در مسأله یمع و مت ساqی تفاوت ق،در صورت عدم امكان رد
  .ردی بگاندتو  مىش گفته شدیپ

دا یبى در آن پیل گرفv مال عیش از تحویپ و  اگر بعد از معامله ـ٢١٢٥مسأله 
 و ر عوض مال بعد از معاملهز اگر دین و  معامله را بهم بزنداندتو  مىداریشود، خر

 معامله را بهم بزند، وىل اندتو  مىدا شود، فروشندهیبى پیل گرفv، عیش از تحویپ
  .رند اشكال داردیمت بگیاگر بخواهند تفاوت ق

ً ب مال را بفهمد وی اگر بعد از معامله ع ـ٢١٢٦مسأله  بهم نزند،   معامله رافورا
  . معامله را بهم بزنداندتو ى م ورود  Aىنیحق بهم زدن معامله از ب

ب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده ی ع،دن جنسی هر گاه بعد از خر ـ٢١٢٧مسأله 
  . معامله را بهم بزنداندتو  مىحارض نباشد،

 اندتو  Aىبى دارد،یدار بفهمد مال عی در چهار صورت اگر خر ـ٢١٢٨مسأله 
  : ردیمت بگیا تفاوت قیمعامله را بهم بزند 

   اندب مال را بدیدن، عیقع خراول ـ مو
  . ب مال راىض شودیدوم ـ به ع
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تفاوت  و دهم  Aىبى داشته باشد پسید اگر مال عیسوم ـ در وقت معامله بگو
  . رمیگ  Aىمت همیق

 بى كه داردین مال را با هر عید ایچهارم ـ فروشنده در وقت معامله بگو
 فروشم و  مىبین عیرا با اد مال یبگو و ن كندیبى را معیفروشم وىل اگر ع مى

ن یبى كه فروشنده معی براى عاندتو  مىداریگرى هم دارد، خریب دیمعلوم شود ع
  .ردیمت بگیا تفاوت قینكرده مال را پس دهد 

 اندتو  Aىبى دارد،یدار بفهمد مال عی در سه صورت اگر خر ـ٢١٢٩مسأله 
  : ردیمت بگی تفاوت قاندتو  مىمعامله را بهم بزند وىل

ر مورد معامله ییل ـ بعد از معامله در مال ترصف كند به نحوى كه موجب تغاو
  . نهایامثال ا و دن آنیبر بشود مانند دوخv پارچه و

  . ن آن را ساقط كنداندفقط حق برگرد و ب داردیدومـ  بعد از معامله بفهمد مال ع
وان ی حدا شود، وىل اگریگرى در آن پیب دیل گرفv مال، عیسوم ـ بعد از تحو

ل یدا كند اگر چه آن را تحویگرى پیب دی ع،ش از گذشv سه روزیپ و و� را بخردیمع
دار تا مد} حق بهم یز اگر فقط خری ن و آن را پس دهداندتو  مىگرفته باشد، باز هم

دا كند، اگر چه آن را یگرى پیب دیدر آن مدت، مال ع و زدن معامله را داشته باشد
  . معامله را بهم بزنداندتو  مىل گرفته باشد،یتحو

گرى ید و دهی اگر انسان ماىل داشته باشد كه خودش آن را ند ـ٢١٣٠مسأله 
ات را به مشرتى یات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او ه5ن خصوصیخصوص

 معامله اندتو  مىبعد از فروش بفهمد كه بهرت از آن بوده، و آن را بفروشد و دیبگو
  . را بهم بزند
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د nام ی بادید جنس را به مشرتى بگویمت خری اگر فروشنده ق ـ٢١٣١مسأله 

د، اگر چه به یشود بگو  مىادیا زیمت مال كم ی آنها قبه واسطهى را كه یزهایچ
ا یده است ید كه نقد خرید بگوی مثال با،ا به كمرت از آن بفروشدیمت یه5ن ق

  .هینس
 و ن كندیمت آن را معیق و  به كىس بدهد اگر انسان جنىس را ـ٢١٣٢مسأله 

ادتر فروختى مال خودت یهر چه ز مت بفروش وین قین جنس را به اید ایبگو
 فروشنده فقط و مت بفروشد مال صاحب مال استیادتر از آن قیباشد، هر چه ز

ن جنس را به ید ایرد، وىل اگر بگوی مزد زحمت خود را از صاحب مال بگاندتو مى
قصد فروخv، جنس را به او ه ا بید قبول كردم یاو بگو و و فروختممت به تین قیا

مت بفروشد مال خود یادتر از آن قیرد هر چه زیدن بگیقصد خره او هم ب و بدهد
  .او است

ى آن، گوشت ماده بدهد جا به و اب گوشت نر بفروشدّ اگر قص ـ٢١٣٣مسأله 
 ن گوشت نر رایگفته ا و ن كرده استیت كرده است، پس اگر آن گوشت را معیمعص
ن نكرده، در صور} یاگر آن را مع و  معامله را بهم بزنداندتو  مىفروشم مشرتى مى

  .د گوشت نر به او بدهدیكه مشرتى به گوشتى كه گرفته راىض نشود، قصاب با
 و خواهم كه رنگ آن نرود مىای  د پارچهیاز بگوّ اگر مشرتى به بز ـ٢١٣٤مسأله 
  . معامله را بهم بزنداندتو  مى مشرتى،و بفروشد كه رنگ آن برودبه اای  ّبزاز پارچه
اگر دروغ  و دن در معامله اگر راست باشد مكروه استر ـ قسم خو٢١٣٥مسأله 

  . حرام است،باشد
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، چنانچه هر كدام مقدارى شوند كی اگر دو نفر بخواهند باهم رش ـ٢١٣٦مسأله 

ص داده یگر تشخیكدیى مخلوط كند كه از طوربه گرى یمال خود را با مال د از
غه رشكت را یگر صیا به زبان دیبه عر�  و ز باشدیك چیبه نظر مردم  نشود و
ك باشند، رشكت آنان یگر رشیكدی خواهند  مىا كارى كنند كه معلوم باشدیبخوانند 

  .ح استیصح
گر یكدیرند با یگ  مى اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان ـ٢١٣٧مسأله 

هم قسمت كنند  گذارند هر قدر مزد گرفتند با  مىها كه قرار لرشكت كنند، مثل دّال
  .ستیح نیرشكت آنان صح

گر رشكت كنند كه هركدام با اعتبار خود جنىس یكدی اگر دو نفر با  ـ٢١٣٨مسأله 
در و  اند دهیمت آن را خودش بدهكار شود وىل در جنىس كه هر كدام خریق و بخرد

ل یگرى را وكیست، اما اگر هر كدام دیح نیك باشند صحیگر رشیكدیآن با استفاده 
كش یرش و z جنس را براى خودشیه بخرد بعد هر رشیكند كه جنس را براى او نس

  .ح استی رشكت صح،بخرد كه هر دو بدهكار شوند
د یشوند، با  مىكیهم رش  عقد رشكت بابه واسطه كساe كه  ـ٢١٣٩مسأله 

د بتوانند در مال یز باین و ار رشكت كنندیاخت و  و از روى قصداشندعاقل ب و فّمكل
 هوده مرصفیهى كه مال خود را در كارهاى بیند، پس آدم سفیخود ترصف Aا

  .ستیح نید، اگر رشكت كند صحیف Aاّكند، چون حق ندارد در مال خود ترص مى
شرت از ی بایكند   مى اگر در عقد رشكت رشط كنند كىس كه كار ـ٢١٤٠مسأله 

 و به او بدهند اند د آنچه را رشط كردهیشرت منفعت بربد بایكند ب  مىگر كاریك دیرش
شرت منفعت بربد، یكند ب  مىا كمرت كاریكند   Aىن اگر رشط كنند كىس كه كاریهمچن

  . عمل كنند،اند د به آنچه رشط كردهیبا و رشكت آنان اشكال ندارد
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ا یا nام رضر یك نفر بربد ی  استفاده را همۀهاگر قرار بگذارند ك  ـ٢١٤١مسأله 
  .ح استی رشكت صح،z از آنان بدهدیشرت آن را یب

شرت منفعت بربد، چنانچه ی بها كیz از رشی اگر رشط نكنند كه  ـ٢١٤٢مسأله 
ه یاگر رسما و برند  مىازهاندك یرضر را به  و ازه باشد منفعتاندك یه آنان یرسما
 اگر مثالًند، یه قسمت Aایرضر را به نسبت رسما و د منفعتیباازه نباشد اندك یآنان 

گرى باشد، سهم او از یه دیz از آنان دو برابر رسمایه یرسما و دو نفر رشكت كنند
z یا ی ازه كار كننداندك ی چه هر دو ،گرى استیرضر دو برابر سهم د و منفعت

  .چ كار نكندیا هی كمرت كار كند
فروش  و دیهم خر قد رشكت رشط كنند كه هر دو با اگر در ع ـ٢١٤٣مسأله 

د به یz از آنان معامله كند، بایا فقط یى معامله كند، یا هر كدام به تنهایند یAا
  .ندیقرارداد عمل Aا

د یفروش Aا و دیه خریك آنان با رسماین نكنند كه كدام ی اگر مع ـ٢١٤٤مسأله 
  .ه معامله كندی آن رسما بااندتو  Aىگرىیك آنان بدون اجازه دیچ یه

د به قرار داد رشكت عمل یه رشكت با او است بایار رسمایz كه اختی ـ رش٢١٤٥مسأله 
ا جنس را از محل یا نقد بفروشد یه بخرد یكه نس اند  اگر با او قرار گذاشتهمثالًكند، 

به د یشند بااگر با او قرارى نگذاشته با و دید به ه5ن قرار داد رفتار Aایمخصوىص بخرد، با
ه ید نسینبا و د كه براى رشكت رضر نداشته باشدیستدى Aا و داد و  معمول معامله كندطور

  .ا مال رشكت را در مسافرت همراه خود بربدیه بفروشد یا نسیبخرد 
كند، اگر بر خالف قراردادى   مى معامله،ه رشكتیz كه با رسمای رش ـ٢١٤٦مسأله 

ك ید چنانچه رشیش آیخسار} براى رشكت پ روش كند وف د وی خر،اند كه با او كرده
 ٔ معاملهدهد ناگر اجازه و ستیضامن ن و ح استی صح،بدهدگر معامله را اجازه ید

بر خالف  و  اگر با او قراردادى نكرده باشندهمچنین است و در حصه او باطل است
  .دهدگر اجازه نیك دیمعمول معامله كند چنانچه معامله را رش
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در  و دیاده روى نن5ی اگر ز،كند  مىه رشكت معاملهیz كه با رسمای رش ـ٢١٤٧مسأله 
  .ستی ضامن ن،ا nام آن تلف شودیاتفاقا مقدارى از آن  و ه كوتاهى نكندینگهدارى رسما

ه ید رسمای اگر بگو،كند  مىه رشكت معاملهیz كه با رسمای رش ـ٢١٤٨مسأله 
  .بول كردد حرف او را قیقسم بخورد با و تلف شده
 اند گر دادهیكدیف در مال ّكه به ترصای   از اجازهها كی اگر nام رش ـ٢١٤٩مسأله 

z از آنان از اجازه یاگر  و توانند در مال رشكت ترصف كنند  Aىچ كدامی ه،برگردند
 گر حق ترصف ندارند، وىل كىس كه از اجازه خود برگشته،یى دها كی رش،خود برگردد

  .ف كندّكت ترص در مال رشاندتو مى
 ،ه رشكت را قسمت كنندی تقاضا كند كه رسماها كیz از رشی هر وقت  ـ٢١٥٠مسأله 

 مگر آنكه قسمت موجب نقص ندیگران قبول Aاید دیاگر چه رشكت مدت داشته باشد با
  .ستی قبول الزم ن،ن صورتیادى بشود كه در ایمت به مقدار زیا قی در مال

ى ها كیهوش شود، رشیا بیوانه یا دی ردی ²ها كیz از رشی اگر  ـ٢١٥١مسأله 
ه یz از آنان سفین است اگر یهمچن و توانند در مال رشكت ترصف كنند  Aىگرید

  .دیهوده مرصف Aایعنى مال خود را در كارهاى بی ،شود
رضرش مال خود  و ه براى خود بخرد، نفعیزى را نسیك، چی اگر رش ـ٢١٥٢مسأله 

د به آن معامله راىض هستم یگر بگویك دیرش و كت بخرد وىل اگر براى رش،اوست
  .رضرش مال هر دوى آنان است و نفع

كنند، بعد بفهمند رشكت باطل بوده، ای  ه رشكت معاملهی اگر با رسما ـ٢١٥٣مسأله 
گر یكدیف در مال ّست، به ترصیدانستند رشكت درست ن  مىچنانچه طورى باشد كه اگر

 دا شود، مال همه آنان استیهر چه از آن معامله پ ست وح ایراىض بودند، معامله صح
ند به ی بگو،اند گران راىض نبودهینطور نباشد، در صور} كه كساe كه به ترصف دیاگر او 

در هر صورت هر كدام  و باشد  مىح وگرنه باطلیم، معامله صحیآن معامله راىض هست
eمزد اندتو  مى كار نكرده باشد،آنان كه براى رشكت كارى كرده است، اگر به قصد مجا 

  .ردیگر بگیى دها كیازه معمول از رشاندى خود را به ها زحمت
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گرى سازش كند كه مقدارى از مال ی صلح آن است كه انسان با د ـ٢١٥٤مسأله 

حق خود بگذرد كه او هم در  ایا از طلب ی ا منفعت مال خود را ملك او كندی
ا حقى ی ا از طلبید ینفعت مال خود را به او واگذار Aاا میعوض، مقدارى از مال 

ا منفعت مال خود یرد مقدارى از مال یكه دارد بگذرد بلكه اگر بدون آنكه عوض بگ
  .ح استیا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیا از طلب یرا به كىس واگذار كند 

عاقل  و لغد بایكنند با  مىگر صلحیكدیزى را به ی ـ دو نفرى كه چ٢١٥٥مسأله 
  .قصد صلح داشته باشند و كىس آنها را مجبور نكرده باشد و باشند

لفظى  ه شود، بلكه با هراندغه صلح به عر� خویست صی الزم ن ـ٢١٥٦مسأله 
  .ح استی صح،اند سازش كرده و هم صلح كه بفه5نند با

كسال ی مثالً اگر كىس گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه  ـ٢١٥٧مسأله 
ر یمقدارى روغن بدهد، چنانچه ش و دیر آن استفاده Aایهدارى كند و از شنگ

ز ین و ح استی صح،آن روغن صلح كند و ى چوپانها گوسفند را در مقابل زحمت
در عوض،  و ر آن استفاده كندید كه از شیكساله به چوپان اباحه Aایاگر گوسفند را 

  .مقدارى روغن بدهد اشكال ندارد
گرى صلح كند در ی داا حق خود را بیگر كىس بخواهد طلب  ا ـ٢١٥٨مسأله 
ا حق خود بگذرد ید وىل اگر بخواهد از طلب یح است كه او قبول Aایصور} صح

  .ستیقبول كردن او الزم ن
، چنانچه اندطلبكار او ند و اند اگر انسان مقدار بدهى خود را بد ـ٢١٥٩مسأله 

 پنجاه تومان مثالً هست صلح كند، طلبكار طلب خود را به كمرت از مقدارى كه
ادى براى بدهكار حالل ید، زیطلب خود را به ده تومان صلح Aا و طلبكار باشد
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ا طورى ید و او را راىض كند یست، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگوین
  .كرد  مى صلح،دانست، باز هم به آن مقدار  مىباشد كه اگر مقدار طلب خود را

ك جنسند و وزن آنها معلوم یزى را كه از ی اگر بخواهند دو چـ ٢١٦٠مسأله 
گرى نباشد و اگر وزن آنها یشرت از دیz بید وزن ی باگر صلح كنندیكدی ااست ب

گرى است صلح خاىل از یشرت از دیz بیمعلوم نباشد، اگر چه احت5ل دهند كه وزن 
  .ستیاشكال ن

گر یا دو نفر از دو نفر دیباشند ك نفر طلبكار ی اگر دو نفر از  ـ٢١٦١مسأله 
گر صلح كنند، چنانچه طلب آنان یكدی اى خود را بها بخواهند طلب طلبكار باشند و

 هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه مثالzً باشد یك جنس و وزن آنها یاز 
z ده من ی مثالً ،z نباشدین است اگر جنس طلب آنان یهمچن و ح استیآنان صح

 ك جنس ویگرى دوازده من گندم طلبكار باشد، وىل اگر طلب آنان از ید  وبرنج
ا یكنند، در صور} كه وزن   مى5نه آن را معاملهیا پی با وزن زى باشد كه معموالًیچ
  .5نه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان اشكال داردیپ

نچه طلب رد، چناید بعد از مد} بگی اگر از كىس طلبى دارد كه با ـ٢١٦٢مسأله 
ن باشد كه از مقدارى از طلب خود یكمرتى صلح كند و مقصودش ا مقداره خود را ب

  .رد اشكال نداردیه را نقد بگیبق و گذشت كند
توانند   مىگریكدیت یزى را با هم صلح كنند، با رضای اگر دو نفر چ ـ٢١٦٣مسأله 

ز آنان حق بهم زدن z ایا یز اگر در ضمن معامله براى هر دو یصلح را بهم بزنند و ن
  . صلح را بهم بزنداندتو  مىمعامله را قرار داده باشند، كىس كه آن حق را دارد

 اند ق نشدهّفروشنده از مجلس معامله متفر دار وی تا وقتى خر ـ٢١٦٤مسأله 
واe را بخرد، تا سه روز حق بهم یز اگر مشرتى حیتوانند معامله را بهم بزنند و ن مى

 ده تا سه روز ندهد وین اگر پول جنىس را كه نقد خریهمچن رد وزدن معامله را دا
 معامله را بهم بزند، وىل كىس كه ماىل را اندتو  مىرد، فروشنده،یل نگیجنس را تحو
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ن سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت یكند در ا  مىصلح
  .بزند بهم اندتو  مىفروش گفته شد صلح را و دیگر كه در احكام خرید

 صلح را اندتو  مىوب باشد،یزى را كه به صلح گرفته معی اگر چ ـ٢١٦٥مسأله 
  . اشكال دارد،ردیوب را بگیمع ح ویمت صحی وىل اگر بخواهد تفاوت ق،بهم بزند

د و با او رشط كند كه اگر ی كىس صلح Aاا هر گاه مال خود را ب ـ٢١٦٦مسأله 
ن یاو هم ا  وقف كنى و، تو صلح كردما بزى را كهید چیبعد از مرگ وارÉ نداشتم با

  .دید به رشط عمل Aایرشط را قبول كند با

��C� 'F7�  
عاقل  و د مكلفیكند با  مىارهزى را اجیكىس كه چ و  اجاره دهنده ـ٢١٦٧مسأله 

ف داشته ّد در مال خود حق ترصیز باین ار خودشان اجاره دهند ویبه اخت  ودباش
كند، چون حق ندارد   مىهوده مرصفیود را در كارهاى بهى كه مال خیباشند، پس سف

  .ستیح نی صح،ا اجاره دهدیزى را اجاره كند ید اگر چیدر مال خود ترصف Aا
  .ل شود و مال او را اجاره دهدیگرى وكی از طرف داندتو  مى انسان ـ٢١٦٨مسأله 
گرى یر دیاجا خود او را یم بچه مال او را اجاره دهد یا قی اگر وىل  ـ٢١٦٩مسأله 

 ،ت اجاره قرار دهدّاگر مد} از زمان بالغ شدن او را جزء مد و د اشكال نداردیAا
عنى اجازه ندهد و در یه اجاره را بهم بزند ی بقاندتو  مىبعد از آنكه بچه بالغ شد،

  .ستیح نین صورت اجاره صحیا
ر ی اجشود  Aىرى را كه وىل ندارد، بدون اجازه مجتهدی بچه صغ ـ٢١٧٠مسأله 

 كه عادل باشد، اجازه ی از مؤمناندتو  مىكرد و كىس كه به مجتهد دسرتىس ندارد،
  .دیر Aایرد و او را اجیبگ

 بلكه اگر غه عر� بخوانند،یست صیأجر الزم ن اجاره دهنده و مست ـ٢١٧١مسأله 
د قبول كردم، اجاره ید، ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگویمالك به كىس بگو
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نكه ملك را اجاره دهد، آن را یمالك به قصد ا و ز اگر حرىف نزنندین و ح استیصح
  .باشد  مىحی اجاره صح،ردیبه مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگ

ر ین بخواهد براى انجام عمىل اجاندغه خوی اگر انسان بدون ص ـ٢١٧٢مسأله 
  .ستح ای اجاره صح،ن كه مشغول آن عمل شدیشود، هم

 كه ملك را ند حرف بزند، اگر به اشاره بفه5اندتو  Aى كىس كه ـ٢١٧٣مسأله 
  .ح استیا اجاره كرده صحیاجاره داده 
 و ا كشتى را اجاره كندیاب یا آسیا اطاق یا دكان ی اگر خانه  ـ٢١٧٤مسأله 

 اندتو  Aىد، مستأجریصاحب ملك با او رشط كند كه فقط خود او از آن استفاده Aا
 گرى اجاره دهدی آن را به داندتو  مى، و اگر رشط نكندگرى اجاره دهدین را به دآ

د در آن، ی آن را اجاره دهد با،ادتر از مقدارى كه اجاره كردهیوىل اگر بخواهد به ز
  .د كارى انجام داده باشدیسف و ریكارى مانند تعم

 ان كار كند،ر با انسان رشط كند كه فقط براى خود انسی اگر اج ـ٢١٧٥مسأله 
زى كه یاگر رشط نكند، چنانچه آن را به چ گرى اجاره داد ویشود او را به د Aى

گرى هم اجاره یز دیرد، بلكه اگر به چیادتر نگید زیاجرت او قرار داده اجاره دهد با
  .ردیادتر نگید زیدهد با

 الًمثگر یز دیر، چیاج كشتى و ،ابیآس ،اطاق ،دكان ،ر خانهی اگر غ ـ٢١٧٦مسأله 
د، اگر یمالك با او رشط نكند كه فقط خودش از آن استفاده Aا ن را اجاره كند ویزم

  .شرت از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال نداردیچه ب
كساله به صد تومان اجاره كند و از ی مثالًا دكاe را ی اگر خانه  ـ٢١٧٧مسأله 

گر آن را به صد تومان اجاره دهد ی د نصفاندتو  مىد،ینصف آن خودش استفاده Aا
 به صد و مثالًادتر از مقدارى كه اجاره كرده یوىل اگر بخواهد نصف آن را به ز

  .ر انجام داده باشدید در آن، كارى مانند تعمیست تومان اجاره دهد بایب
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  : رددهند چند رشط دا  مى ـ ماىل را كه اجاره٢١٧٨مسأله 

ى خود را كه اختالف در ها z از خانهید ین باشد پس اگر بگویكه مع اول ـ آن
قصد  ست وىل اگر در صفات متساوى باشند وی اجاره دادم درست ن،صفات دارند

  . ن معامله كند اجاره درست استیا به نحو كىل در معید ین واقعى Aایz معی
ات آن یدهد طورى خصوص  مىاجارها كىس كه آن را یند یدوم ـ مستأجر آن را بب

  .  معلوم باشدد كه كامالًیرا بگو
ـ تحو   .  پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است،ل دادن آن ممكن باشدیسوم 

 ن نرود، پس اجاره دادن نان وی استفاده كردن از ببه واسطهچهارم ـ آن مال 
  . ستیح نیگر صحیهاى د یخوردن وه ویم

 ممكن باشد، پس اجاره ،اند كه مال را براى آن اجاره دادهی ا پنجم ـ استفاده
ت آن را نكند و از آب نهر هم ین براى زراعت، در صور} كه آب باران كفایدادن زم

  .ستیح نیمرشوب نشود، صح
گر را یاگر مال كىس د و دهد مال خود او باشد  مىزى را كه اجارهیششم ـ چ

  .ت دهدیحبش رضاح است كه صایاجاره دهد، در صور} صح
 اشكال ،استفاده كننداش  وهی اجاره دادن درخت براى آنكه از م ـ٢١٧٩مسأله 

  .ح استیعنوان اباحه به عوض صحه  بىلبدارد 
ر شود و یرش استفاده كنند اجی براى آنكه از شاندتو  مى زن ـ٢١٨٠مسأله 

ست از یزم نال و گونه اشكال است عنوان اباحه به عوض باشد خاىل از هره چنانچه ب
ن برود بدون یر دادن، حق شوهر از بی شبه واسطهرد، وىل اگر یشوهر خود اجازه بگ

  .اطی بنا بر احت،ر شودی اجاندتو  Aىاجازه او
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  : دهند سه رشط دارد  مىكه مال را براى آن اجارهای   استفاده ـ٢١٨١مسأله 
 ا نگهدارى رشابین اجاره دادن دكان براى رشاب فروىش یحالل باشد، بنابرااول ـ 

  . نقل رشاب باطل است و وان براى حملیه دادن حیكراو 
را كه ای  دهید فای باده دارددهند چند فای  مىزى را كه اجارهیچدوم ـ اگر 

 هد و بارد  مىواe را كه سوارىی اگر حمثالًند ین Aاید از آن بربد معیمستأجر با
ا باربرى آن، مال ین كنند كه سوارى ید در موقع اجاره معیبرد اجاره دهند با مى

  . ى آنها دهیا همه فایمستأجر است 
ن یند و اگر مدت معلوم نباشد وىل عمل را معین Aایت استفاده را معّسوم ـ مد

  . كاىف است مخصوىص بدوزدبه طورنى را یاط قرار بگذارند كه لباس معی با خمثالًكنند 
ن اندن نكنند، ابتداى آن بعد از خوی اگر ابتداى مدت اجاره را مع ـ٢١٨٢مسأله 

  .غه اجاره استیص
ك ماه بعد یكساله اجاره دهند و ابتداى آن را ی مثالًرا ای   اگر خانه ـ٢١٨٣مسأله 

خوانند   مىغهیح است، اگر چه موقعى كه صیغه قرار دهند اجاره صحین صانداز خو
  .گرى باشدیر اجاره دخانه د

د تا هر وقت در خانه ی اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگو ـ٢١٨٤مسأله 
  .ستیح نی اجاره صح،نشستى اجاره آن، ماهى ده تومان است

د خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم ی اگر به مستأجر بگو ـ٢١٨٥مسأله 
 ده تومان اجاره دادم و بعد از آن ماهه به كید خانه را یاگر بگو و اجاره باطل است
  .ح استینى اجاره آن ماهى ده تومان است، اجاره ماه اول صحیهم هر قدر بنش

ست یمعلوم ن و كنند  مى در آن منزلارب و زویرا كه غرای   خانه ـ٢١٨٦مسأله 
ك تومان بدهند و صاحبخانه ی شبى مثالًمانند، اگر قرار بگذارند كه   مىچقدر در آن

 ن معامله را اباحه به عوضیا و  استفاده از آن خانه اشكال نداردودراىض ش
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ن معامله بنا بگذارند تا هر وقت آن استفاده كننده یچنانچه در ح و نامند، مى
  .رون كندی آنان را از خانه باندتو  Aى،اندبخواهد ²

��C� -4$iS( ���(  
 پس اگر ،د معلوم باشدیدهد با  مى ماىل را كه مستأجر بابت اجاره ـ٢١٨٧مسأله 

 و د وزن آن معلوم باشدیكنند با  مىى است كه مثل گندم با وزن معاملهیزهایاز چ
ن ید ش5ره آن معیكنند با  مىى كه مثل تخم مرغ با ش5ره معاملهیزهایاگر از چ

ا مستأجر یند ید اجاره دهنده آن را ببی باگوسفند است و اگر مثل اسب و باشد
  .دی او بگوات آن را بهیخصوص

مال االجاره را  و گندم اجاره دهد اینى را براى زراعت جو، ی اگر زم ـ٢١٨٨مسأله 
  .ستیح نین قرار دهد اجاره صحیا گندم ه5ن زمی جو

ل ندهد، حق یز را تحویزى را اجاره داده، تا آن چیكىس كه چ ـ ٢١٨٩مسأله 
ش از یر شده باشد پی اجز اگر براى انجام عمىلیندارد اجاره آن را مطالبه كند و ن

  .انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد
ل دهد، اگر چه مستأجر یزى را كه اجاره داده تحوی هر گاه چ ـ٢١٩٠مسأله 

د مال یرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بایل بگیا تحویرد یل نگیتحو
  .االجاره آن را بدهد

نى كارى را انجام دهد و در یز معر شود كه در روی اگر انسان اج ـ٢١٩١مسأله 
گر چه آن كار را به ر كرده ایآن روز براى انجام آن كار حارض شود، كىس كه او را اج

نى براى یاطى را در روز معی اگر خمثالًد اجرت او را بدهد، ید، بادهاو مراجعه ن
به او اط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را یخ و دیر Aایدوخv لباىس اج

ا یكار باشد، چه براى خودش یاط بید اجرتش را بدهد چه خیندهد كه بدوزد با
  .گرى كار كندید
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 اگر بعد از nام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل  ـ٢١٩٢مسأله 
 اگر مثالًد مال االجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، یبوده، مستأجر با

صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه ساله به  كیرا ای  خانه
ست یاگر دو و د پنجاه تومان را بدهدی با معموال پنچاه تومان استاجاره آن خانه

ز اگر بعد از گذشv مقدارى از مدت ین  وست تومان را بپردازدید دوی باتومان است
ا به مقدار معمول به د اجاره آن مدت ری باره معلوم شود كه اجاره باطل بودهاجا

  .صاحب ملك بدهد
ن برود، چنانچه در نگهدارى آن یزى را كه اجاره كرده از بی اگر چ ـ٢١٩٣مسأله 

ز ی و نستیاده روى ننموده ضامن نیكوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم ز
اده روى یاط زین برود، در صور} كه خیاط داده از بیرا كه به خ  پارچهمثالًاگر 

  .د عوض آن را بدهدی نبانگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشدنكرده و در 
ع كند، ضامن است در یزى را كه گرفته ضای هر گاه صنعتگر چ ـ٢١٩٤مسأله 

  .ستی ضامن ن واّال،ه Aودهیصور} كه تجاوز از حد مأذون ف
آن را حرام كند چه مزد گرفته  و واe را بربدی اگر قصاب رس ح ـ٢١٩٥مسأله 

  .مت آن را به صاحبش بدهدید قی باده باشدیباشد، چه مجاe رس بر
د كه چقدر بار بر آن بگذارد، ین Aایواe را اجاره كند و معی اگر ح ـ٢١٩٦مسأله 

 و وب شود ضامن استیا معیرد یوان ²یآن ح و شرت از آن مقدار بار كندیچنانچه ب
وان تلف یح و از معمول بار كندشرت یب و ن نكرده باشندیز اگر مقدار بار را معین

  .باشد  مىوب گردد ضامنیا معیشود 
وان یواe را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حی اگر ح ـ٢١٩٧مسأله 

به وان ی وىل اگر صاحب حستیوان ضامن نیم كند و بار را بشكند، صاحب حَیا ربلغزد 
  . ضامن است،بخورد و بار را بشكندن یوان زمیمانند آن كارى كند كه ح و  زدنواسطه

رد یا ²یرضرى به آن بچه برسد  را ختنه كند وای   اگر كىس بچه ـ٢١٩٨مسأله 
  .ده باشد ضامن استیشرت از معمول بریچنانچه ب
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ض یدواى مر ا درد ویض دوا بدهد یدست خود به مره  اگر دكرت ب ـ٢١٩٩مسأله 
ض رضرى یر معالجه خطا كند و به مرض دوا بخورد، چنانچه دیمر و دیرا به او بگو

ده ید فالن دوا براى فالن مرض فایرد، دكرت ضامن است بلكه اگر فقط بگویا ²یبرسد 
  .رد دكرت ضامن استیا ²یض برسد ی خوردن دوا رضرى به مربه واسطهدارد و 

ض ید كه اگر رضرى به مریا وىل او بگویض ی هر گاه دكرت به مر ـ٢٢٠٠مسأله 
ض رضرى یاط خود را بكند و به مریاحت و نباشد در صور} كه دقتبرسد ضامن 

  .ستیرد، دكرت ضامن نیا ²یبرسد 
 گریكدیت یزى را اجاره داده، با رضای مستأجر و كىس كه چ ـ٢٢٠١مسأله 

z از آنان یا یز اگر در اجاره رشط كنند كه هر دو یتوانند معامله را بهم بزنند و ن مى
  .توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند  مى داشته باشند،حق بهم زدن معامله را

ا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه ی اگر اجاره دهنده  ـ٢٢٠٢مسأله 
 اجاره را بهم بزند، اندتو  مىغه ملتفت نباشد كه مغبون استین صانددر موقع خو
حق بهم زدن معامله را غه اجاره رشط كنند كه اگر مغبون هم باشند یوىل اگر در ص
  .توانند اجاره را بهم بزنند  Aىنداشته باشند،

ل دهد كىس آن را یش از آنكه تحویزى را اجاره دهد و پی اگر چ ـ٢٢٠٣مسأله 
د یم Aاینگذارد او تسل و د چنانچه منع غاصب متوجه موجر باشدیغصب Aا

 و ردی دهنده داده پس بگزى را كه به اجارهیچ و  اجاره را بهم بزنداندتو  مىمستأجر
 اجاره را بهم بزند وىل اجاره مد} را كه اندتو  Aى،چنانچه منع متوجه مستأجر باشد
 كیواe را یرد، پس اگر حیگ  مىزان معمول از اویدر ترصف غصب كننده بوده به م

اجاره معموىل ده  و كىس آن را ده روز غصب كند و دیماهه به ده تومان اجاره Aا
  .ردی پانزده تومان را از غصب كننده بگاندتو  مىپانزده تومان باشد،روز آن 

گرى آن را یبعد د رد ویل بگیزى را كه اجاره كرده تحوی اگر چ ـ٢٢٠٤مسأله 
ز را به مقدار یه آن چیفقط حق دارد كرا و  اجاره را بهم بزنداندتو  Aىغصب كند،

  .ردیمعمول از غصب كننده بگ
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از آنكه مدت اجاره nام شود، ملك را به مستأجر ش ی اگر پ ـ٢٢٠٥مسأله 
 و د مال االجاره را به فروشنده بدهدیمستأجر با و خورد  Aىبفروشد، اجاره بهم

  .گرى بفروشدین است اگر آن را به دیهمچن
ى خراب شود كه به طورش از ابتداى مدت اجاره، ملك ی اگر پ ـ٢٢٠٦مسأله 

 نباشد اجاره باطل اند كه رشط كردهای  تفادها قابل اسیچ قابل استفاده نباشد یه
ه شود، بلكه اگر اندد به او برگردیپوىل كه مستأجر به صاحب ملك داده با و شود مى

  . اجاره را بهم بزنداندتو  مى استفاده مخترصى هم از آن بربد،اندطورى باشد كه بتو
به مدت اجاره  اگر ملz را اجاره كند و بعد از گذشv مقدارى از  ـ٢٢٠٧مسأله 

 اند كه رشط كردهای  ا قابل استفادهیچ قابل استفاده نباشد یى خراب شود كه هطور
 از اند مخترصى هم بتوۀاگر استفاد و شود  مىه باطلند5ی مد} كه باقنباشد، اجارۀ

  .ه را بهم بزندند5ی مدت باقه اجاراندتو  مىآن بربد،
ك اطاق آن ی و اطاق دارد اجاره دهد دو مثالًرا كه ای   اگر خانه ـ٢٢٠٨مسأله 

 اجاره ،ن نرودی آن از بۀچ مقدار از استفادیه و  آن را بسازدفوراًخراب شود، چنانچه 
 اجاره را بهم بزند، وىل اگر ساخv آن بقدرى اندتو  Aىشود و مستأجر هم  Aىباطل

 ر باطلن برود، اجاره به آن مقدایطول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از ب
  .ه را بهم بزندند5ی باقۀ اجاراندتو  مىشود و مستأجر مى

شود، وىل اگر   Aىرد اجاره باطلیا مستأجر ²ی اگر اجاره دهنده  ـ٢٢٠٩مسأله 
ت كرده باشد كه تا او زنده است یگرى وصی دمثالًخانه مال اجاره دهنده نباشد 

ش از nام شدن مدت یپ  ومنفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد
  . اجاره باطل است،رد از وقتى كه مردهیاجاره ²

ّرد چنانچه بنا یل كند كه براى او عمله بگیّ اگر صاحب كار بنا را وك ـ٢٢١٠مسأله 
 ادى آن بر او حرام استیرد به عمله بدهد، زیگ  مىكمرت از مقدارى كه از صاحبكار

براى  و ر شود كه ساخت5ن را nام كندیر اجد آن را به صاحبكار بدهد، وىل اگیباو 



 380  :7�$(,- 8�946 � 

گرى بدهد در صور} كه كمرت از یا به دی ار بگذارد كه خودش بسازدیخود اخت
  .باشد  مىادى آن براى او حاللیگرى بدهد، زیر شده به دیمقدارى كه اج

ل رنگ كند، چنانچه ی پارچه را با نمثالً اگر رنگرز قرار بگذارد كه  ـ٢٢١١مسأله 
  .ردیزى بگید حق ندارد چیگر رنگ Aایگ دبا رن

-�;C 'F7�  
 جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او  ـ٢٢١٢مسأله 

دا كند، ده ید هر كس گمشده مرا پی بگومثالًنى بدهد، یدهند مال مع  مىانجام
ىس كه كار را  و به كگذارد جاعل  مىن قرار رایبه كىس كه ا و دهم  مىتومان به او

ر ینكه كىس را براى كارى اجیا و ن جعالهیفرق ب و ندیگو  مىدهد عامل  مىانجام
 د عمل را انجام دهد ویر بایغه، اجین صاندن است كه در اجاره بعد از خویكنند، ا

  وىل در جعاله عاملشود  مىر كرده اجرت را به او بدهكاریكىس هم كه او را اج
  .شود  Aىتا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار  و مشغول عمل نشوداندتو مى

 ار قرارداد كندیاخت و از روى قصد و عاقل باشد  بالغ ودی جاعل با ـ٢٢١٣مسأله 
ًو  هى كه مال خود را ین جعاله آدم سفید، بنابرای در مال خود ترصف Aااند بتورشعا

  .ستیح نی صح،كند  مىهوده مرصفیدر كارهاى ب
د حرام نباشد، ید براى او انجام دهند بایگو  مىرا كه جاعل كارى  ـ٢٢١٤مسأله 

  .ستیح نیدهم، جعاله صح  مىد هركس رشاب بخورد، ده تومان به اویپس اگر بگو
د هر كس ی بگومثالًن كند یگذارد بدهد مع  مى اگر ماىل را كه قرار ـ٢٢١٥مسأله 
و وصفى كه تفاوت آن دهم، الزم است وزن   مىن گندم را به اویدا كند، ایاسب مرا پ

د ی بگومثالًن نكند ین اگر مال را معیهمچن و ن كندییت است تعیموجب تفاوت مال
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 ات آن را كامالًید خصوصیدهم، با  مىدا كند ده من گندم به اویكىس كه اسب مرا پ
  .دین Aایمع

د هر كس ی بگومثالًنى براى كار قرار ندهد، ی اگر جاعل مزد مع ـ٢٢١٦مسأله 
ن نكند، جعاله باطل است، یمقدار آن را مع و دهم  مىدا كند پوىل به اویا پبچه مر

د مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر یوىل چنانچه كىس آن عمل را انجام دهد با
  .مردم ارزش دارد بدهد

ا بعد از ی رار داد، كار را انجام داده باشدش از قی اگر عامل پ ـ٢٢١٧مسأله 
  .رد انجام دهد، حقى به مزد نداردینكه پول نگیقرارداد به قصد ا

توانند   مىعامل و  جاعل،ش از آنكه عامل رشوع به كار كندی پ ـ٢٢١٨مسأله 
  .جعاله را بهم بزنند

كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را ه  بعد از آنكه عامل رشوع ب ـ٢٢١٩مسأله 
  .ل را داردثل عماملبهم بزند اشكال ندارد بىل عامل استحقاق اجرت 

 عمل را ناnام بگذارد، وىل اگر nام نكردن عمل اندتو  مى عامل ـ٢٢٢٠مسأله 
د هر كس چشم مرا عمل ی اگر بگومثالً ،دید آن را nام Aایاسباب رضر جاعل شود با

دكرت جراح رشوع به عمل كند، چنانچه طورى باشد  و دهم  مىكند فالن مقدار به او
در صور} كه  و دید آن را nام Aایشود با  مىوبی، چشم معكه اگر عمل را nام نكند

  .ناnام بگذارد، حقى به جاعل ندارد
کردن دا ی اگر عامل كار را ناnام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پ ـ٢٢٢١مسأله 

زى مطالبه ی چاندتو  Aىده ندارد، عاملیت كه تا nام نشود، براى جاعل فااسب اس
د ی بگومثالً ، جاعل مزد را براى nام كردن عمل قرار بگذاردن است اگریهمچن و كند

ن باشد كه هر یدهم وىل اگر مقصودش ا  مىهر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او
د مزد مقدارى را یرد، براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بایمقدار از عمل كه انجام گ

گر یكدی مصالحه به طوره ن است كیاط ای اگر چه احت؛كه انجام شده به عامل بدهد
  .ندیرا راىض Aا
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ن قسم معامله كند كه ی مزارعه آن است كه مالك با زارع به ا ـ٢٢٢٢مسأله 

  .مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد و  تا زراعت كندار او بگذاردین را در اختیزم
  :  مزارعه چند رشط دارد ـ٢٢٢٣مسأله 
د ین را به تو واگذار كردم و زارع هم بگوید زمیه زارع بگون بیكه صاحب زم اول ـ آن
  . دینى را واگذار كند و زارع قبول Aای مالك زم،نكه حرىف بزنندیا بدون ای قبول كردم

ار خود یاخت و عاقل باشند و با قصد و ّفن و زارع هر دو مكلیدومـ  صاحب زم
  . هوده مرصف نكنندی در كارهاى بعنى مال خود رایه نباشند یسف مزارعه را انجام دهند و

 رشط كنند كه آنچه مثالًن بربند پس اگر یسوم ـ مالك و زارع از nام حاصل زم
  . z از آنان باشد مزارعه باطل استیرسد، مال   مىا آخریاول 

نها باشد پس اگر مالك یمانند ا ا ثلث حاصل ویچهارم ـ سهم هر كدام نصف 
  . ستیح نیخواهى به من بده صح  مىهر چه  ون زراعت كنین زمید در ایبگو

د مدت به ین كنند و بای مع،ار زارع باشدین در اختید زمیپنجم ـ مد} را كه با
  . دست آمدن حاصل ممكن باشده قدرى باشد كه در آن مدت ب

 بتوانند  ون قابل زراعت باشد، وىل اگر زراعت در آن ممكن نباشدیششم ـ زم
  . ح استیشود، مزارعه صحكارى كنند كه زراعت ممكن 

د یزى را كه زارع بایهفتم ـ اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوىص است، چ
ا زراعتى را كه هر دو در ینى را در نظر ندارند ین كنند وىل اگر زراعت معیبكارد مع

  . ندین Aایست آن را معینظر دارند معلوم است، الزم ن
هم  با و ن داردیكىس كه چند قطعه زمن كند، پس ینى را معیهشتم ـ مالك، زم

ن یآن را مع و  زراعت كنها نین زمیz از اید در یتفاوت دارند، اگر به زارع بگو
  . نكند مزارعه باطل است
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ند، وىل اگر خرجى را كه ین Aاید بكنند معینهم ـ خرجى را كه هر كدام آنان با
  .ندین Aایست آن را معید بكنند معلوم باشد، الزم نیهر كدام با
 و  از حاصل براى او باشدی اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدار ـ٢٢٢٤مسأله 

ن خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشv آن مقدار یه را بیبق
  .ح استی مزارعه صح،اندم  مىزى باقىیچ

الك د، چنانچه میایحاصل بدست ن و  اگر مدت مزراعه nام شود ـ٢٢٢٥مسأله 
زارع هم راىض شد   واندن او ²یا بدون اجاره زراعت در زمیراىض شود كه با اجاره 

 ندی زارع را وادار كند كه زراعت را بچاندتو  مىاگر مالك راىض نشود، و مانعى ندارد
ست عوض آن را به او بدهد، ی الزم ن،دن زراعت رضرى به زارع برسدیاگر براى چو 

 مالك را مجبور كند اندتو  Aىزى بدهد،ی كه به مالك چوىل زارع اگر چه راىض شود
 و  مگر در صور} كه بقاء زرع موجب رضر مالك نشوداندن ²یكه زراعت در زم

ا ی و ر زارعیه تأخیامدن از ناحیدست نه حاصل ب و دن آن موجب رضر زارع شودیچ
 و ور كندمجب  مالك را به بقاء زرعاندتو  مىن صورتیاه5ل او نباشد در خصوص ا

  .د بدهدین را هم بایاملثل زم اجرت
 آب مثالًن ممكن نباشد یش آمدى زراعت در زمی پبه واسطه اگر  ـ٢٢٢٦مسأله 

اگر بدون عذر زراعت نكند، چنانچه  و خورد  مىهمه ن قطع شود، مزارعه بیاز زم
 به د اجاره آن مدت رایىف نداشته است باّمالك در آن ترص ف او بوده وّن در ترصیزم

  .مقدار معمول به مالك بدهد
 گریكدیت یه باشند، بدون رضااندغه خوی اگر مالك و زارع ص ـ٢٢٢٧مسأله 

ن را به كىس واگذار یز اگر مالك به قصد مزارعه زمین و توانند مزارعه را بهم بزنند Aى
 ا قبل از رشوع در عمل در صور} كه معامله nامیكند، بعد از آنكه او مشغول عمل شد 

گر معامله را بهم بزنند، وىل اگر در ضمن یكدیت یست بدون رضایز نیشده باشد، جا
م زدن  هz از آنان حق بهیا ی رشط كرده باشند كه هر دو ،غه مزارعهین صاندخو

  .م بزنند همعامله را به اند توانند مطابق قرارى كه گذاشته  مىمعامله را داشته باشند،
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 م هرد، مزارعه بهیا زارع ²یر داد مزارعه، مالك  اگر بعد از قرا ـ٢٢٢٨مسأله 
رشط كرده باشند كه خود  و ردیى آنان است، وىل اگر زارع ²جا بهوارثشان  خورد و Aى

ان شده باشد یچنانچه زراعت Aا و خورد  مىم هزارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به
 رع داشته، ورثه او ارثگرى هم كه زایحقوق د بدهند واش  د سهم او را به ورثهیبا

  .اندن باقى ²یتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زم  Aىبرند وىل مى
 اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم  ـ٢٢٢٩مسأله 

 و د مزد زارعید مال اوست و بایآ  مىدسته مال مالك بوده حاصىل هم كه ب
ن یدر آن زم و گرى را كه مال زارع بودهیوان دیا حیاو ه گیكرا و مخارجى را كه كرده

د اجاره یاگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و با و كار كرده به او بدهد
 كه مال او بوده و گرىیوان دیا حی گاو هیكرا و  را كه مالك كردههایی خرج ن ویزم

  . كرده به او بدهددر آن زراعت
بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل  زارع باشد و اگر تخم مال  ـ٢٢٣٠مسأله 

 اندن ²یاجرت زراعت در زم بی ایبوده، چنانچه مالك و زارع راىض شوند كه با اجرت 
 را  زارعاندتو  مىدن زراعت همیش از رسیاگر مالك راىض نشود، پ و اشكال ندارد

 مالك بدهد،زى به ی و زارع اگر چه راىض شود چندیوادار كند كه زراعت را بچ
 زارع را اندتو  Aىز مالكین  واندن ²ی او را مجبور كند كه زراعت در زماندتو Aى

ن باقى بگذارد مگر در صور} كه یزراعت را در زم مجبور كند كه اجاره بدهد و
دن آن موجب رضر زارع یچ  زرع موجب رضر مالك و از كندن آن نفعى نربد ویبقا

ن ی املثل زمتاجر و ،مجبور كند  را به بقای زرعمالك اندتو  مىن صورتیشود، در ا
  .د به او بدهدیرا با

شه یnام شدن مدت مزارعه ر و  اگر بعد از جمع كردن حاصل ـ٢٢٣١مسأله 
سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، حاصل سال دوم مال  و اندن ²یزراعت در زم

 اول قسمت هم مثل سال صاحب تخم است مگر آنكه رشط كرده باشند كه آن را
  .د به رشط عمل شودین صورت بایكنند كه در ا
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 درختى های  میوهن قسم معامله كند كهی اگر انسان با كىس به ا ـ٢٢٣٢مسأله 

نى به آن یى آن با اوست، تا مدت معها وهیار میا اختیوه آن مال خود اوست یكه م
وه ی از ماندگذر  مىرى كه قراربه مقدا آب دهد و د ویت Aایكس واگذار كند كه ترب

  .ندیگو  مىن معامله را مساقاتیآن بردارد، ا
دهد  یوه Aی م کهچنار د وی مثل بییها  معامله مساقات در درخت ـ٢٢٣٣مسأله 

  . اشكال ندارد،كنند  مىدر مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده و ستیح نیصح
ه بخوانند بلكه اگر صاحب غیست صی مساقات الزم ن معاملۀ در ـ٢٢٣٤مسأله 

ن قصد یم هكند به  مىكىس كه كار درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و
  .ح استیمشغول كار شود، معامله صح

 د مكلفیرد بایگ  مىها را به عهده ت درختیكىس كه ترب و  مالك ـ٢٢٣٥مسأله 
عنى یه نباشد، ید سفیز مالك باین كىس آنها را مجبور نكرده باشد و و عاقل باشندو 

  .هوده مرصف نكندیمال خود را در كارهاى ب
آخر  ن كنند ویاگر اول آن را مع د معلوم باشد وی مدت مساقات با ـ٢٢٣٦مسأله 

  .ح استید صحیآ  مىدسته وه آن سال بیآن را موقعى قرار دهد كه م
 اگر و نها باشدیمانند ا ا ثلث حاصل وید سهم هر كدام نصف ی با ـ٢٢٣٧مسأله 
  مال كىس باشد كه كار،هیبق  مال مالك وها وهی صد من از ممثالً كه اندقرار بگذر

  .كند، معامله باطل است مى
 و وه بگذارندیش از ظاهر شدن مید قرار معامله مساقات را پی با ـ٢٢٣٨مسأله 

 اگر چه ،دن آن قرار بگذارند اشكال داردیش از رسیوه پیاگر بعد از ظاهر شدن م
اج به یا احتیه باشد اندت درخت الزم است باقى میارى كه براى تربی آبكارى مانند

  .نگهدارى آن داشته باشد وه ویدن میكارى مانند چ
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ح ینها صحیمانند ا ار ویخ و  خربزهه معامله مساقات در بوت ـ٢٢٣٩مسأله 
  .ستین

به  كند و  مىن استفادهیا رطوبت زمی درختى كه از آب باران  ـ٢٢٤٠مسأله 
كود دادن محتاج باشد،  ل زدن ویگر مانند بیاج ندارد، اگر به كارهاى دیرى احتایآب

  .ح استیمعامله مساقات در آن صح
توانند معامله   مىگریكدیت ی با رضااند  دو نفرى كه مساقات كرده ـ٢٢٤١مسأله 

z یا ی غه مساقات رشط كنند كه هر دوین صاندز اگر در ضمن خوین و را بهم بزنند
م  ه به،اند هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشتهه ن حق باز آنا

عمىل نشود، كىس كه  زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله رشطى كنند و
  . معامله را بهم بزنداندتو  مى،اند براى نفع او رشط كرده

اش   و ورثهخورد  Aىم هرد، معامله مساقات بهی اگر مالك ² ـ٢٢٤٢مسأله 
  .ى او هستند جا به

رد، چنانچه در ی ² به او واگذار شدهها ت درختی اگر كىس كه ترب ـ٢٢٤٣مسأله 
 و ى او هستندجا بهاش  ت كند، ورثهیعقد رشط نكرده باشند كه خودش آنها را ترب

ت یرند، حاكم رشع از مال میر هم نگیچنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اج
اگر رشط كرده باشند كه   وكند  مىت قسمتین ورثه میحاصل را ب و دریگ  مىریاج

گرى واگذار نكند، با یكه به د اند  اگر قرار گذاشته ودیت Aایها را ترب خود او درخت
 عقد را بهم اندتو  مى مالك،اند اگر قرار نگذاشته و خورد  مىم همردن او معامله به

ت یها را ترب كنند، درخت  مىرشی آنها اجا كىس كهیا راىض شود كه ورثه او ی بزند
  .دیAا

براى مالك باشد، مساقات باطل  اگر رشط كنند كه nام حاصل  ـ٢٢٤٤مسأله 
د، ی مطالبه اجرت Aااندتو  Aىكند  مىكىس كه كار و باشد  مىوه مال مالكیم و است

ارهاى ك و ارىید مزد آبیگر باشد، مالك بایوىل اگر باطل بودن مساقات به جهت د
  .ت كرده بدهدیها را ترب گر را به مقدار معمول به كىس كه درختید
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آنچه  و گرى واگذار كند كه در آن درخت بكاردینى را به دی اگر زم ـ٢٢٤٥مسأله 
ها مال صاحب  د مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درختیآ  مىعمل

ت كرده یكىس كه آنها را تربد مزد یبا ت هم مال اوست وین بوده، بعد از تربیزم
  وت هم مال اوستیت كرده بعد از تربیاگر مال كىس بوده كه آنها را ترب و بدهد

دا شده یها پ  كندن درختى را كه به واسطۀیها د گودالی آنها را بكند، وىل بااندتو مى
مالك  و ن بدهدیكاشته به صاحب زم  راها ن را از روزى كه درختیاجازه زم پر كند و

 كندن درخت، به واسطهاگر  ها را بكند و د كه درختی او را مجبور Aااندتو  مىمه
 او اندتو  Aىمت آن را به صاحب درخت بدهد وید تفاوت قی بادا شودیبى در آن پیع
  .ن باقى بگذاردیا بدون اجاره، درخت را در زمیمجبور كند كه با اجاره  را
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  در مال خود ترصف كند واندتو  Aىرشعاًكه بالغ نشده ای   بچه ـ٢٢٤٦مسأله 

ز یz از سه چینشانه بالغ شدن مرد   بالغ شدن زن nام شدن نه سال قمرى وۀنشان
ر شكم باالى یدن موى درشت، زیی اول ـ nام شدن پانزده سال قمرى دوم ـ رو:است

  .دن منىرون آمیعنى بی سوم ـ محتلم شدن ،عورت
 ر بغلینه و زیپشت لب و در س و دن موى درشت در صورتیی رو ـ٢٢٤٧مسأله 

نها ی اه واسطۀست، مگر انسان بی بالغ شدن نهنشاننها یمانند ا و درشت شدن صداو 
  .ن كندیقیبه بالغ شدن 

هوده یعنى كىس كه مال خود را در كارهاى بیه یسف و وانهی د ـ٢٢٤٨مسأله 
  .دی در مال خود ترصف Aااندوت  Aىكند،  مىمرصف

وانه است، ترصىف كه موقع یگاهى د و  كىس كه گاهى عاقل ـ٢٢٤٩مسأله 
  .ستیح نیكند صح  مىوانگى در مال خودید
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مانند  رود  مىای در مرىض كه به آن مرض از دناندتو  مى انسان ـ٢٢٥٠مسأله 
 ، اجاره دادن،روخv از فّىف اعمّ در nام اموال خود هر نوع ترصاش،  سالمتىدوران
  .ستیمتوقف بر اجازه ورثه ن و نها انجام دهدیر ایغ و دنیبخش
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گرى ی در آن دخالت كند به داندتو  مىوكالت آن است كه انسان كارى را كه

 او را بفروشد هل كند كه خانی كىس را وكمثالًد تا از طرف او انجام دهد، یواگذار Aا
هوده یهى كه مال خود را در كارهاى بید، پس آدم سفی Aاا زe را براى او عقدی

 براى فروش آن اندتو  Aى،ف كندّكند، چون حق ندارد در مال خود ترص  مىمرصف
  .دیل Aایكىس را وك

گرى یاگر انسان به د و اندغه بخویست صی در وكالت الزم ن ـ٢٢٥١مسأله 
 مال خود را به كىس مثالًوده،  قبول Aنداو هم بفه5 و ل كردهی كه او را وكندبفه5

  .ح استیرد وكالت صحیاو مال را بگ بدهد كه براى او بفروشد و
 لیز كىس كه وكین و كند  مىلیگرى را وكیعنى كىس كه دیل  موكّ ـ٢٢٥٢مسأله 

ىل وكالت صبى بار اقدام كنند، یاخت و عاقل باشند و از روى قصد و د بالغیشود با مى
  .كال نداردغه اشی صیدر خصوص اجرا

 د انجام دهدی نبارشعاًا ی انجام دهد اندتو  Aى كارى را كه انسان ـ٢٢٥٣مسأله 
ل شود، كىس كه در احرام حج است یگرى وكی براى انجام آن از طرف داندتو Aى

گرى یغه از طرف دین صاند براى خواندتو  Aى،اندى را بخویغه زناشوید صیچون نبا
  .ل شودیوك

ل كند ی انسان كىس را براى انجام nام كارهاى خودش وك اگر ـ٢٢٥٤مسأله 
ن نكند یآن كار را مع و دیل Aایz از كارهاى خود وكیح است، وىل اگر براى یصح

  .ستیح نیوكالت صح
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د، بعد از آنكه خرب یعنى از كار بر كنار Aایل را عزل كند یاگر وك ـ ٢٢٥٥مسأله 
دن خرب، آن كار را یش از رسیدهد، وىل اگر پ آن كار را انجام اندتو  Aىدیبه او رس

  .ح استیانجام داده باشد صح
  .اطی بنا بر احت، از وكالت كناره كنداندتو  Aىلی وك ـ٢٢٥٦مسأله 
گرى را ی براى انجام كارى كه به او واگذار شده داندتو  Aىلی وك ـ٢٢٥٧مسأله 

رد، به هر طورى كه به یل بگیل به او اجازه داده باشد كه وك وىل اگر موكّدیل Aایوك
د از یر بایل بگید، پس اگر گفته باشد براى من وكی رفتار Aااندتو  مىاو دستور داده،

  .ل كندی كىس را از طرف خودش وكاندتو  Aى وردیل بگیطرف او وك
 ل كند،یل خودش كىس را از طرف او وك اگر انسان با اجازه موكّ ـ٢٢٥٨مسأله 

ل، او را عزل كند وكالت ا موكّیرد یل اول ²یاگر وك و دیعزل Aال را ی آن وكاندتو Aى
  .شود  Aىدومى باطل
ل ل كند موكّیل با اجازه موكل، كىس را از طرف خودش وكی اگر وك ـ٢٢٥٩مسأله 

ا عزل شود، وكالت یرد یل اول ²یاگر وك و ل را عزل كنندیتوانند آن وك  مىل اولیوك و
  .شود  مىدومى باطل
به آنها اجازه دهد  و ل كندی اگر چند نفر را براى انجام كارى وك ـ٢٢٦٠مسأله 

 آن كار را انجام اندتو  مىك از آنانیى در آن كار اقدام كنند، هر یكه هر كدام به تنها
 وىل اگر نگفته باشد شود  Aىگران باطلیرد، وكالت دیz از آنان ²یچنانچه  و دهد
توانند به   Aىا گفته باشد كه با هم انجام دهند،ید ى انجام دهنیا به تنهایهم  كه با
  .شود  مىگران باطلیرد، وكالت دیz از آنان ²یدر صور} كه  و ندیى اقدام Aایتنها

زى كه یز اگر چین و شود  مىرد، وكالت باطلیل ²ا موكّیل ی اگر وك ـ٢٢٦١مسأله 
دى كه براى فروش آن  گوسفنمثالًن برود یل شده است از بیف در آن وكّبراى ترص

هوش شود یا بیوانه یل دا موكّیل یوك اگر و شود  مىرد، وكالت باطلیل شده ²یوك
  .وانگى اثر نداردیل در حال دیفات وكّشود، وىل ترص  Aىوكالت باطل
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زى براى او قرار یچ و ل كندی اگر انسان كىس را براى كارى وك ـ٢٢٦٢مسأله 
  .د به او بدهدیزى را كه قرار گذاشته بایبگذارد، بعد از انجام آن كار، چ

 و ار اوست كوتاهى نكندیل در نگهدارى ماىل كه در اختی اگر وك ـ٢٢٦٣مسأله 
 آن مال از اتفاقاً د ویگرى در آن نن5یف دّ ترص،اند ىف كه به او اجازه دادهّر از ترصیغ
  .د عوض آن را بدهدین برود نبایب

ا یار او است كوتاهى كند یماىل كه در اختل در نگهدارى ی اگر وك ـ٢٢٦٤مسأله 
ن یآن مال از ب و دیگرى در آن بن5یترصف د اند ر از ترصىف كه به او اجازه دادهیغ

آن لباس تلف شود  بفروش، بپوشد و اند برود ضامن است پس اگر لباىس را كه گفته
  .د عوض آن را بدهدیبا

گرى در ی ترصف د،اند ازه دادهر از ترصىف كه به او اجیل غی اگر وك ـ٢٢٦٥مسأله 
ترصىف را كه به او اجازه  بعدا بفروش، بپوشد و اند  لباىس را كه گفتهمثالًمال بكند، 

  .ح استید آن ترصف صحیبن5 اند داده
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اد یاخبار راجع به آن ز و ات قرآنیقرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آ

ت شده كه هر كىس به برادر مسل5ن خود یارو 9غمرب اكرمی از پ.سفارش شده است
اگر با بدهكار خود  و دنفرست  مىمالئكه بر او رحمت شود و  مىادیقرض بدهد مال او ز

كىس كه برادر مسل5نش از او  و گذارد  مىمدارا كند، بدون حساب و به رسعت از رصاط
  .شود  مىندهد، بهشت بر او حرام و قرض بخواهد

ت یبه ن زى رایغه بخوانند بلكه اگر چیست صیالزم ن در قرض  ـ٢٢٦٦مسأله 
  .ح استیرد، صحین قصد بگیاو هم به هم قرض به كىس بدهد و

بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار  و  اگر موعد پرداخت برسد ـ٢٢٦٧مسأله 
  .دید قبول Aایبا
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ست یز ناى پرداخت آن مد} قرار دهند، جای قرض برۀغی اگر در ص ـ٢٢٦٨مسأله 
ش از nام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند وىل اگر مدت یكه طلبكار پ

  .دی طلب خود را مطالبه Aااندتو  مىنداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد،
 اند اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند چنانچه بدهكار بتو ـ٢٢٦٩مسأله 

  .ندازد گناهكار استی بریاگر تأخ و  آن را بپردازدفوراًد یبدهى خود را بدهد با
 و  منزلهیاثاث كه در آن نشسته وای  ر از خانهی اگر بدهكار غ ـ٢٢٧٠مسأله 

 طلب اندتو  Aىزى نداشته باشد، طلبكاریاج دارد، چیگرى كه به آنها احتیزهاى دیچ
  . بدهى خود را بدهداندد صرب كند تا بتوید، بلكه بایخود را از او مطالبه Aا

 بدهى خود را بدهد، چنانچه اندتو  Aى كه بدهكار است و كىس ـ٢٢٧١مسأله 
  .بدهى خود را بدهد و د كسب كندیق به شأن خود كند بای كاسبى الاندبتو

د نداشته ی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امی كىس كه دسرتس ـ٢٢٧٢مسأله 
  .ر صدقه بدهدید طلب او را به فقیدا كند بایباشد كه او را پ

بدهى او نباشد  و دفن و شرت از خرج واجب كفنیت بیاگر مال م  ـ٢٢٧٣مسأله 
  .رسد  Aىزىیبه وارث او چ و ها برسانند ن مرصفید مالش را به همیبا

مت آن كم شود یق و ا نقره قرض كندی ـ اگر كىس مقدارى پول طال ٢٢٧٤مسأله 
ىل اگر هر ا چند برابر گردد، چنانچه ه5ن مقدار را كه گرفته پس بدهد كاىف است وی

  .ر آن راىض شوند اشكال نداردیدو به غ
صاحب مال آن را  و ن نرفته باشدی اگر ماىل را كه قرض كرده از ب ـ٢٢٧٥مسأله 
  . ه5ن مال را به او بدهد،ست كه بدهكاری الزم ن،مطالبه كند
 ادتر از مقدارى كهیدهد رشط كند كه ز  مى اگر كىس كه قرض ـ٢٢٧٦مسأله 

ا یرد یر بگیپنج س و ك منیرشط كند كه  و ك من گندم بدهدی ثالًم ،ردیدهد بگ مى
حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه  و رد، ربایازده تا بگیده تخم مرغ بدهد كه 

گر یكه قرض كرده با مقدارى جنس د زى رایا چیبدهكار كارى براى او انجام دهد 
 و ت پس دهد ربایك كربیك توماe را كه قرض كرده با ی رشط كند مثالًپس دهد، 
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 مخصوىص به طوررد یگ  مىزى را كه قرضیز اگر با او رشط كند كه چین و حرام است
رد، ی مقدارى طالى نساخته به او بدهد و رشط كند كه ساخته پس بگمثالًپس دهد، 
ادتر از ینكه رشط كند، خود بدهكار زیباشد وىل اگر بدون ا  مىحرام و باز هم ربا

  . پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب استآنچه قرض كرده
ى گرفته یكه قرض رباكىس  و  ربا دادن مثل ربا گرفv حرام است ـ٢٢٧٧مسأله 

ف كند در صور} كه علم به رضاى مالك ّ در آن ترصاندتو  مىشود، وىل  Aىمالك آن
  .آن داشته باشد

با آن  رد ویبگى ی قرض ربابه طورزى مانند آن را یا چی اگر گندم  ـ٢٢٧٨مسأله 
  .د مال قرض دهنده استیآ  مى حاصىل كه از آن به دست،زراعت كند
پول حالىل كه مخلوط با ربا است به  بعدا  اگر لباىس را بخرد و ـ٢٢٧٩مسأله 

ن با آن اشكال ندارد وىل اگر اندAاز خو دن آن لباس ویصاحب لباس بدهد، پوش
 و دن آن لباس حرام استیخرم، پوش ى من پولین لباس را با اید كه ایفروشنده بگو

  .باشد  مىدن آن حرام است، Aاز هم با آن باطلی پوشانداگر بد
گر از طرف یاگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر د ـ ٢٢٨٠مسأله 
  .ندیگو  مى رصف برات رانیا رد، اشكال ندارد ویاو كمرت بگ
هد كه بعد از چند روز در شهر  اگر مقدارى پول به كىس قرض بد ـ٢٢٨١مسأله 

گر ینود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر د  نهصد ومثالًرد، یادتر بگیگر زید
رد در مقابل یگ  مىادى رایحرام است، وىل اگر كىس كه ز و رد ربایهزار تومان بگ

  .ا عمىل انجام دهد اشكال نداردیادى، جنس بدهد یز
 ا برا} داشته باشد ویكه از كىس دارد سفته  اگر در مقابل طلبى  ـ٢٢٨٢مسأله 

  .ش از وعده آن به كمرت از آن بفروشد اشكال نداردیبخواهد طلب خود را پ
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گرى ی اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از د ـ٢٢٨٣مسأله 

كه به او حواله شده د، بعد از آنكه حواله درست شد، كىس یطلبكار قبول Aا و ردیبگ
  .دی طلبى را كه دارد از بدهكار اوىل مطالبه Aااندتو  Aىگر طلبكارید و شود  مىبدهكار

 و د مكلفیكىس كه رس او حواله شده با و طلبكار و  بدهكار ـ٢٢٨٤مسأله 
عنى مال یه نباشند، ید سفیز باین و كىس آنها را مجبور نكرده باشد و عاقل باشند

ىل در صور} كه حواله بر كىس باشد كه وهوده مرصف نكنند یهاى بخود را در كار
  .ه بدون بدهكار مانعى نداردیست به بدهكار سفیون نیمد

ح است یست، در صور} صحی حواله دادن رس كىس كه بدهكار ن ـ٢٢٨٥مسأله 
ز اگر انسان بخواهد به كىس كه جنىس بدهكار است، جنس ین و كه او قبول كند

 تا او قبول كه جو بدهكار است گندم حواله دهد به كىس مثالً ،هدگر حواله دید
  .ستیح نی حواله صح،نكند

د بدهكار باشد، پس اگر یدهد با  مى موقعى كه انسان حواله ـ٢٢٨٦مسأله 
 او را به كىس حواله اندتو  Aىبخواهد از كىس قرض كند تا وقتى از او قرض نكرده

  .ردیز آن كس بگدهد ا  مىقرض بعدا دهد كه آنچه را
 ده من مثالًن باشد پس اگر یجنس آن مع و د مقدار حوالهی با ـ٢٢٨٧مسأله 

z از دو طلب خود ید یبه او بگو و نفر بدهكار باشد كیده تومان پول به  و گندم
  .ستین نكند، حواله درست نیآن را مع و ریرا از فالe بگ

طلبكار در موقع  و ارن باشد وىل بدهكی اگر بدهى واقعا مع ـ٢٢٨٨مسأله 
 اگر طلب كىس مثالًح است یا جنس آن را ندانند حواله صحیحواله دادن، مقدار آن 
به  و ندیبعد دفرت را بب و دن دفرت حواله بدهدیش از دیپ و را در دفرت نوشته باشد

  .باشد  مىحید، حواله صحیر طلبش را بگواطلبكار مقد
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 قبول نكند، اگرچه كىس كه به او حواله  حواله رااندتو  مى طلبكار ـ٢٢٨٩مسأله 
  .دیدر پرداخv حواله هم كوتاهى نن5 و ر نباشدیشده فق

ست، چنانچه او حواله را ی اگر كىس حواله بدهد كه بدهكار ن ـ٢٢٩٠مسأله 
 مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه اندتو  Aى حواله،ش از پرداخvیقبول كند، پ

لبكار طلب خود را به مقدار كمرتى صلح كند، كىس كه حواله اگر ط و ردیبگ و Aوده
  .دی از حواله دهنده مطالبه Aااندتو  مىرا قبول كرده، ه5ن قدر را

كىس كه به او  و  بعد از آنكه حواله درست شد، حواله دهنده ـ٢٢٩١مسأله 
شده در هر گاه كىس كه به او حواله  و هم بزننده توانند حواله را ب  Aىحواله شده،

هم ه  حواله را باندتو  Aىطلبكار، ر شودیفق بعدا ر نباشد، اگر چهیموقع حواله فق
ر است، وىل ی فقاندطلبكار بد  وباشدر ین است اگر موقع حواله فقیهمچن و بزند

 بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار و ر استی فقانداگر ند
  .ردیطلب خود را از حواله دهنده بگ و دهم بزنه  حواله را باندتو مى

z از آنان یا یكىس كه به او حواله شده  و طلبكار و  اگر بدهكار ـ٢٢٩٢مسأله 
 ،اند هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشتهه براى خود حق ب

  .م بزنند هتوانند حواله را به مى
را بدهد، چنانچه به  اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار  ـ٢٢٩٣مسأله 

زى را كه داده از او ی چاندتو  مىخواهش كىس كه به او حواله شده داده است،
 رد،ین بوده كه عوض آن را نگیقصدش ا و اگر بدون خواهش او داده رد ویبگ

  .دیزى را كه داده از او مطالبه Aای چاندتو Aى
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ز مال خود را نزد طلبكار  آن است كه بدهكار مقدارى ا، رهن ـ٢٢٩٤مسأله 

  .بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد
ن قدر كه بدهكار مال خود یهم و غه بخوانندیست صی در رهن الزم ن ـ٢٢٩٥مسأله 

  .ح استی رهن صح،ردین قصد بگیطلبكار هم به هم و را به قصد گرو به طلبكار بدهد
عاقل  و فّد مكلیرد بایگ  مى كه مال را گروكىس و  گرو دهنده ـ٢٢٩٦مسأله 

عنى ی ؛ه نباشدید گرو دهنده سفیز باین و كىس آنها را مجبور نكرده باشد و باشند
  .هوده مرصف نكندیكارهاى ب مال خود را در

ف ً در آن ترصاند بتورشعاً گرو بگذارد كه اندتو  مى انسان ماىل را ـ٢٢٩٧مسأله 
ح است كه صاحب مال یرو بگذارد، در صور} صحگر را گیاگر مال كس د و كند
  .د به گرو گذاشv راىض هستمیبگو

 آن ها مصالحیفروش آن  و دید خریگذارند با  مىزى را كه گروی چ ـ٢٢٩٨مسأله 
  .ستیمانند آن را گرو بگذارند درست ن و ح باشد، پس اگر رشابیصح

 است كه آن را گرو گذارند، مال كىس  مىزى را كه گروی چۀ استفاد ـ٢٢٩٩مسأله 
  .گذاشته

 ماىل را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه بدهكار ملك اندتو  Aى طلبكار ـ٢٣٠٠مسأله 
د راىض یا بفروشد، بعد بدهكار بگویا بفروشد وىل اگر آن را ببخشد ی ببخشد مثالًكىس كند، 

هن ّد وىل حق الرا بفروشی ببخشد بدون اجازه طلبكار اندتو  مىبدهكار. هستم اشكال ندارد
ن ی اگر طلبش داده نشد آن عاندتو  مىطلبكار و باقى است زیبه ه5ن چ رود و  Aىنیاز ب

  .ار فسخ داردیدار اگر جاهل باشد خیطلب خود را بردارد، وىل خر و را بفروشد
زى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد ی اگر طلبكار چ ـ٢٣٠١مسأله 

  . خود مال در گرو باقى استط شده حقى ندارد واّالچنانچه حق رهن اسقا
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او  د بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند وی اگر موقعى كه با ـ٢٣٠٢مسأله 
  بفروشد، ماىل را كه گرو برداشتهاندتو  مى،ع باشدیل در بی وك،ندهد چنانچه طلبكار

ل نباشد، به بدهكار یاگر وك و ه را به بدهكار بدهدید بقیبا و طلب خود را برداردو 
 اگر قبول نكرد، رجوع به حاكم رشع و دیAا  مىاو را الزام كند و  مىعیمراجعه در ب

ا یفروشد   مىاگر قبول نكرد حاكم از طرف او د ویمجبور Aا د تا حاكم او رایAا مى
  .دهد كه طلبكار بفروشد  مىاجازه

ى كه مانند یزهایچ و ستهكه در آن نشای  ر از خانهی اگر بدهكار غ ـ٢٣٠٣مسأله 
 اندتو  Aىگرى نداشته باشد، طلبكاریز دیاج او است، چی محل احت کهه خانهیاثاث

ه هم یاثاث و طلب خود را از او مطالبه كند وىل اگر ماىل را كه گرو گذاشته خانه
  .طلب خود را بردارد و  بفروشداندتو  مىباشد، طلبكار

�=� 8(	 'F7�  
سان بخواهد ضامن شود كه بدهى كىس را بدهد، ضامن  اگر ان ـ٢٣٠٤مسأله 

ا با فعىل به ی و ح است كه به هر لفظى اگر چه عر� نباشدیشدن او در صور} صح
ت خود یطلبكار هم رضا  و كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهمندطلبكار بفه5

  .ستی، وىل راىض بودن بدهكار رشط نندرا بفه5
كىس هم آنها را  و عاقل باشند و فّد مكلیار باطلبك و  ضامن ـ٢٣٠٥مسأله 

هوده یعنى مال خود را در كارهاى بیه نباشند ید سفیز باین و مجبور نكرده باشد
 اگر كىس ضامن شود كه بدهى مثالًست یها در بدهكار ن ن رشطیا و مرصف نكنند

  .ح استیوانه را بدهد صحیا دیبچه 
د اگر ی بگومثالً رشطى قرار دهد،  هرگاه براى ضامن شدن خودش ـ٢٣٠٦مسأله 

  .اط واجب ضامن شدن او باطل استی بنا بر احت،دهم  مىبدهكار قرض تو را نداد من
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ست بدهكار باشد، یشود الزم ن  مى كىس كه انسان ضامن بدهى او ـ٢٣٠٧مسأله 
د به یبگو و  ضامن او شوداندتو  مىگرى قرض كند، انسانیپس اگر كىس بخواهد از د

  .دهم  مىرنده اداء نكرد منی اگر قرض گ و من ضامن قرض هستم، بدهاو قرض
جنس  و بدهكار و  ضامن شود كه طلبكاراندتو  مى در صور} انسان ـ٢٣٠٨مسأله 

د من یانسان بگو و ن باشند، پس اگر دو نفر از كىس طلبكار باشندیبدهى همه مع
 ه كه طلب كدام ران نكردیz از ش5ها را بدهم، چون معیضامن هستم كه طلب 

انسان  و ز اگر كىس از دو نفر طلبكار باشدین و دهد ضامن شدن او باطل است مى
ن نكرده یz از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معید من ضامن هستم كه طلب یبگو

گرى ین اگر كىس از دیهمچن و دهد، ضامن شدن او باطل است  مىكه بدهى كدام را
z از دو ید من ضامن یانسان بگو و ومان پول طلبكار باشدده ت و  ده من گندممثالً

  .ستیح نیا ضامن پول صحین نكند كه ضامن گندم است یمع  وطلب تو هستم
 از اندتو  Aى اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن ـ٢٣٠٩مسأله 
  .دیالبه Aا آن مقدار را مطاندتو  Aىاگر مقدارى از آن را ببخشد، رد ویزى بگیبدهكار چ

 از ضامن اندتو  Aى اگر انسان ضامن شود كه بدهى كىس را بدهد، ـ٢٣١٠مسأله 
  .شدن خود بر گردد

توانند رشط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن   مىطلبكار و  ضامن ـ٢٣١١مسأله 
  .م بزنند هبودن ضامن را به

را بدهد  طلب طلبكار اند هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتو ـ٢٣١٢مسأله 
طلب خود  و م بزند ه ضامن بودن او را بهاندتو  Aىر شود، طلبكاریاگر چه بعد فق

 طلب او را اندن است اگر در آن موقع نتویهمچن  ودیرا از بدهكار اول مطالبه Aا
  .به ضامن شدن او راىض شود  واندبدهد وىل طلبكار بد

 طلب طلبكار را اندتوشود، ن  مى اگر انسان در موقعى كه ضامن ـ٢٣١٣مسأله 
  ضامن بودن او را بهاندتو  مىبعد ملتفت شود، و اندطلبكار در آن وقت ند و بدهد

  .دا كرده باشدیش از آنكه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پینكه پیم بزند ولو اه
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  اگر كىس بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، ـ٢٣١٤مسأله 
  .ردیو بگزى از ای چاندتو Aى

 بدهد  اگر كىس با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را ـ٢٣١٥مسأله 
جاى جنىس كه ه د، وىل اگر بی مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه Aااندتو مى

زى را كه داده از او ی چاندتو  Aىگرى به طلبكار او بدهد،یبدهكار بوده جنس د
 اندتو  Aىضامن ده من برنج بدهد، بدهكار باشد و اگر ده من گندم مثالًد، یمطالبه Aا

  .د، اما اگر خودش راىض شود كه بدهد اشكال نداردیبرنج را از او مطالبه Aا

3�iL 'F7�  
 كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار  ـ٢٣١٦مسأله 

د شو  مىن طور ضامنیبه كىس كه ا و بدهكار را خواست، او را بدست او بدهد
  .ندیگو  مىلیكف

ل به هر لفظى اگر چه یح است كه كفی كفالت در صور} صح ـ٢٣١٧مسأله 
 هر وقت بدهكار  هستم، كه من ضامنندا فعىل به طلبكار بفه5ی و عر� نباشد

  .دیطلبكار هم قبول Aا و دست تو بدهمه خود را بخواهى ب
الت مجبور نكرده او را در كف عاقل باشد و د مكلف ویل بای كف ـ٢٣١٨مسأله 

  .دیل او شده حارض Aای كىس را كه كفاندبتو و باشند
ل، بدهكار را یاول ـ كف: زند  مىم هز، كفالت را بهیz از پنج چی  ـ٢٣١٩مسأله 

سوم ـ طلبكار از طلب خود . دوم ـ طلب طلبكار داده شود. دست طلبكار بدهده ب
  .ل را از كفالت آزاد كندیپنجم ـ طلبكار كف. ردیچهارم ـ بدهكار ². بگذرد

 اگر كىس به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه  ـ٢٣٢٠مسأله 
دست ه د او را بیطلبكار دسرتىس به او نداشته باشد، كىس كه بدهكار را رها كرده با

  .ا طلب را بدهدیطلبكار بدهد 
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د نزد تو امانت باشد یبگو ىس بدهد وبه ك  اگر انسان مال خود را ـ٢٣٢١مسأله 

 كه مال را براى ندنكه حرىف بزنند صاحب مال بفه5یا بدون ایاو هم قبول كند،  و
 عهید به احكام ودی باردیاو هم به قصد نگهدارى كردن بگ دهد و  مىنگهدارى به او

  .دیشود عمل Aا گفته بعدا دارى كهامانتو 
ا ی و د هر دو، بالغیگذارد با  مىال را امانتكىس كه م  و امانتدار ـ٢٣٢٢مسأله 

ش بچه بدون اذن وىل یعاقل باشند، پس اگر انسان ماىل را پ و ز با اذن وىلیبچه مم
ش كىس امانت یبچه بدون اذن وىل ماىل را پ و وانهیا دیوانه امانت بگذارد یا دی

  .ستیح نی صح،بگذارند
 امانت قبول به طورزى یانه چویا دی اگر از بچه بدون اذن وىل  ـ٢٣٢٣مسأله 

وىل ه وانه است، بیا دیز مال خود بچه یاگر آن چ و د آن را به صاحبش بدهدیكند با
د عوض آن ی باتلف شود و ن مال به آنان كوتاهى كنداندچنانچه در رس و انداو برس

  .را بدهد
  .ل نكنداط قبوید، بنابر احتی امانت را نگهدارى Aااندتو  Aى كىس كه ـ٢٣٢٤مسأله 
 كه براى نگهدارى مال او حارض ند اگر انسان به صاحب مال بفه5 ـ٢٣٢٥مسأله 

آن مال تلف شود، كىس كه امانت را قبول  برود و ست، چنانچه او مال را بگذارد وین
  .ستینكرده ضامن ن

 آن اندتو  مىگذارد، هر وقت بخواهد  مىزى را امانتی كىس كه چ ـ٢٣٢٦مسأله 
 آن را به اندتو  مىكند، هر وقت بخواهد  مىكىس هم كه امانت قبول و ردیرا پس بگ

  .اندصاحبش بر گرد
عه را بهم بزند ی اگر انسان از نگهدارى امانت منرصف شود و ود ـ٢٣٢٧مسأله 

ا به آنان ی اندا وىل صاحبش برسیل یا وكید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یبا
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 و انداگر بدون عذر، مال را به آنان نرس ست ویخرب دهد كه به نگهدارى حارض ن
  .د عوض آن را بدهدیخرب هم ندهد، چنانچه مال تلف شود با

كند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد،   مى كىس كه امانت را قبول ـ٢٣٢٨مسأله 
ند در امانت یطورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگو و دیه Aاید جاى مناسب تهیبا
ى كه مناسب یاگر در جا گهدارى آن كوتاهى Aوده است ودر ن و انت كردهیخ
  .د عوض آن را بدهدیتلف شود با و ست بگذاردین

 كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند  مى كىس كه امانت را قبول ـ٢٣٢٩مسأله 
ست وىل ی آن مال تلف شود، ضامن ناتفاقاً د ویاده روى هم نن5یعنى زیى ّتعدو 

آن را بربد، چنانچه تلف  رود ظاملى بفهمد و  مىبگذارد كه گ5نى یاگر آن را در جا
  .د عوض آن را به صاحبش بدهدیشود با

به  ن كند ویى را معی اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جا ـ٢٣٣٠مسأله 
اگر احت5ل  و د مال را در آنجا حفظ كنىید كه بایكىس كه امانت را قبول كرده بگو

گر بربى، چنانچه امانتدار احت5ل ید آن را به جاى دیبرود نبان یهم بدهى كه از ب
 چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهرت اندبد و ن برودیدهد كه در آنجا از ب

 و گر بربدی آن را به جاى داندتو  مىرون بربى،ید از آنجا بی گفته است كه نبا،بوده
 به چه جهت گفته كه به اندندست، وىل اگر یتلف شود ضامن ن و اگر در آنجا بربد

  .د عوض آن را بدهدیتلف شود با و گر بربدیگر نرب چنانچه به جاى دیجاى د
ن كند وىل یى را معی اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جا ـ٢٣٣١مسأله 

گر نرب، چنانچه امانتدار ید كه آن را به جاى دیبه كىس كه امانت را قبول كرده نگو
 چون در آنجا در نظر صاحب مال براى اندبد ن برود وی آنجا از باحت5ل دهد كه در

گرى كه ی آن را به جاى داندتو  مى گفته است در آنجا نگهدارى كن،،حفظ بهرت بوده
 و ستیچنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن ن و تر است بربد مال در آنجا محفوظ

 و گر بربدیبه جاى دو  ن محل نگهدارى كنی به چه جهت گفته است در اانداگر ند
  .تلف شود ضامن است
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ًد یوانه شود، كىس كه امانت را قبول كرده بای اگر صاحب مال د ـ٢٣٣٢مسأله   فورا
ه اگر بدون عذر رشعى مال را ب و وىل او خرب دهده ا بی  واندوىل او برسه امانت را ب

  .آن را بدهدد عوض یمال تلف شود با و از خرب دادن هم كوتاهى كند و وىل او ندهد
ا ی اندد مال را به وارث او برسیرد، امانتدار بای اگر صاحب مال ² ـ٢٣٣٣مسأله 

از خرب دادن هم كوتاهى  چنانچه مال را به وارث او ندهد و به وارث او خرب دهد و
 خواهد بفهمد كىس كه  مىمال تلف شود ضامن است، وىل اگر براى آنكه كند و

ا یگرى دارد یت وارث دیا میا نه ید یگو  مىراست  هستم،تید من وارث میگو مى
  .ستیمال تلف شود ضامن ن نه، مال را ندهد و از خرب دادن هم كوتاهى كند و

چند وارث داشته باشد، كىس كه امانت را  و ردی اگر صاحب مال ² ـ٢٣٣٤مسأله 
 مال ا به كىس بدهد كه همه آنان گرفvی بدهد وراثد مال را به همه یقبول كرده با

z از ورثه یگران nام مال را به ی ده پس اگر بدون اجازاند گذار كردهرا به او وا
  .گران استیبدهد ضامن سهم د

ا وىل ی وارث وانه شودیا دیرد، ی اگر كىس كه امانت را قبول كرده ² ـ٢٣٣٥مسأله 
  .اندا امانت را به او برسیالع دهد ّد هرچه زودتر به صاحب مال اطیاو با

نان به آن یاطم و ندیى مرگ را در خود ببها  اگر امانتدار نشانه ـ٢٣٣٦ه مسأل
اگر   واندل او برسیا وكید امانت را به صاحب آن یدا كند چنانچه ممكن است بایپ

چنانچه به حاكم رشع دسرتىس ندارد،  و د آن را به حاكم رشع بدهدیست بایممكن ن
ت كند یست وصیطالع دارد، الزم ناز امانت ا و ن استیدر صور} كه وارث او ام

 و جنس و شاهد اسم صاحب مال به وىص و رد ویشاهد بگ و ت كندید وصیوگرنه با
  .دیمحل آن را بگو  وات مالیخصوص

كه ای  فهیبه وظ و ندیى مرگ را در خود ببها  اگر امانتدار نشانه ـ٢٣٣٧مسأله 
د عوضش را ین برود بایش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بیدر مسأله پ

اط واجب اگر یبدهد، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، بلكه بنا بر احت
  . ت كندی5ن شود و وصیا بعد از مد} پشی چه مرض او خوب شود
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گرى بدهد كه از آن ی آن است كه انسان مال خود را به د،هی عار ـ٢٣٣٨مسأله 

  .ردیزى هم از او نگیدر عوض، چ و استفاده كند
 لباس را به قصد مثالًاگر  و غه بخوانندیه صیست در عاری الزم ن ـ٢٣٣٩مسأله 

  .ح استیه صحی عار،ردین قصد بگیاو به هم ه به كىس بدهد ویعار
زى كه مال انسان است وىل منفعت یچ ز غصبى ویه دادن چی عار ـ٢٣٤٠مسأله 
ح است كه مالك یاجاره داده، در صور} صح آن را مثالًگرى واگذار كرده یآن را به د

  .ه دادن راىض هستمید به عاریز را اجاره كرده، بگویا كىس كه آن چیز غصبى یچ
  آن را اجاره كرده،مثالًزى را كه منفعتش مال انسان است ی چ ـ٢٣٤١مسأله 

ه بدهد وىل اگر در اجاره رشط كرده باشند كه خودش از آن استفاده ی عاراندتو مى
  .ه دهدیگرى عاری آن را به داندتو  Aىكند

ست، اما اگر یح نیه بدهند صحیبچه مال خود را عار وانه وی اگر د ـ٢٣٤٢مسأله 
بچه آن مال را به دستور وىل به  ه دهد وی كه مال او را عاراندوىل بچه مصلحت بد

  . اشكال نداردانده كننده برسیعار
در  ه كرده كوتاهى نكند ویزى كه عاری اگر در نگهدارى چ ـ٢٣٤٣مسأله 

ست وىل یز تلف شود ضامن نی آن چاتفاقاً و دیاده روى نن5یاستفاده از آن هم ز
ه یزى را كه عاریا چیه كننده ضامن باشد یچنانچه رشط كنند كه اگر تلف شود عار

  .د عوض آن را بدهدینقره باشد با و كرده طال
رشط كند كه اگر تلف شود ضامن  د ویه Aاینقره را عار و  اگر طال ـ٢٣٤٤مسأله 

  .ستینباشد، چنانچه تلف شود ضامن ن
ه كرده یزى را كه عارید چیرنده بایه گیرد، عاریه دهنده ²ی اگر عار ـ٢٣٤٥مسأله 

  .به ورثه او بدهد
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ف ّ در مال خود ترصاند نتورشعاًه دهنده طورى شود كه ی اگر عار ـ٢٣٤٦مسأله 
  .ه كرده به وىل او بدهدید ماىل را كه عاریننده باه كیوانه شود، عاری دمثالًكند 

 آن را پس اندتو  مىه داده هر وقت بخواهدیزى را عاری كىس كه چ ـ٢٣٤٧مسأله 
  . آن را پس دهداندتو  مىه كرده هر وقت بخواهدیكىس هم كه عار رد ویبگ

نقره  و  مثل ظرف طال،زى كه استفاده حالل نداردیه دادن چی عار ـ٢٣٤٨مسأله 
  .باطل است
ه یعار و پشم آن ر ویه دادن گوسفند براى استفاده از شی عار ـ٢٣٤٩مسأله 

  .ح استی صح،دن بر مادهیوان نر براى كشیدادن ح
 و ا وىل او بدهدیل یا وكیه كرده به مالك یزى را كه عاری اگر چ ـ٢٣٥٠مسأله 
احب مال  صه وىل اگر بدون اجازستیه كننده ضامن نیز تلف شود، عاریبعد آن چ

 اسب مثالًبرده،   مى به آنجاى بربد كه صاحبش معموالًیا وىل او آن را به جایل یا وكی
ا كىس آن را ی بعد تلف شود را در اصطبىل كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد و

  .تلف كند ضامن است
ه دهد یز نجس را براى كارى كه رشط آن پا¤ است عاری اگر چ ـ٢٣٥١مسأله 

د نجس بودن یاط واجب بای، بنابر احتانده دهد كه با آن Aاز بخویس را عار لبامثالً
  .دیكند بگو  مىهیآن را به كىس كه عار

  صاحب آنه بدون اجازبه عاریه گرفته شده است،كه  زى رای چ ـ٢٣٥٢مسأله 
  .ده دایا عاری گرى اجارهی به دتوان Aى

ه یگرى عاریه صاحب آن به ده كرده با اجازیزى را كه عاری اگر چ ـ٢٣٥٣مسأله 
ه دومى یوانه شود، عاریا دیرد یه كرده ²یز را عاریدهد، چنانچه كىس كه اول آن چ

  .شود باطل
د آن را به ی باه كرده غصبى استی ماىل را كه عاراند اگر بد ـ٢٣٥٤مسأله 

  .ه دهنده بدهدی به عاراندتو  Aى واندصاحبش برس
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ای  از آن استفاده و ه كندی غصبى است عاراندد  مى اگر ماىل را كه ـ٢٣٥٥مسأله 
را كه ای  عوض استفاده و  عوض مالاندتو  مىن برود، مالكیدر دست او از ب و بربد
ه یاگر از عار و ا از كىس كه مال را غصب كرده مطالبه كندیه كننده برده، از او یعار

  .دیرنده مطالبه Aای گهیدهد از عار  مىزى را كه به مالكی چاندتو  Aىرد اویدهنده بگ
در دست او از  و ه كرده غصبى استی ماىل را كه عاراند اگر ند ـ٢٣٥٦مسأله 

 آنچه را به اندتو  مىرد، او همین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیب
 ه كرده طالیزى را كه عارید، وىل اگر چیه دهنده مطالبه Aایصاحب مال داده از عار

ن برود یز از بیه دهنده با او رشط كرده باشد كه اگر آن چیا عارینقره باشد و 
ه دهنده یدهد، از عار  مىزى را كه به صاحب مالی چاندتو  Aىعوضش را بدهد،

  .دیمطالبه Aا
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 و  دائم:آن بر دو قسم است و شود  مى عقد ازدواج، زن به مرد حاللبه واسطه

زe را كه به  و ن نشودیى در آن معیعقد دائم آن است كه مدت زناشو. ر دائمیغ
ى در آن یر دائم آن است كه مدت زناشویعقد غ و ندیكنند دائم گو ن قسم عقدیا

شرت یا بیك سال یا یك ماه یا یك روز یا یك ساعت ی زن را به مدت مثالًن شود، یمع
  .نامند  مىغهیص و ن قسم عقد كنند متعهیزe را كه به ا و ندیعقد Aا

=?� 'F7�  
 و ه شوداندغه خوید صی با دائمریچه غ ى چه دائم وی در زناشو ـ٢٣٥٧مسأله 

ا ی خوانند  مىمرد ا خود زن ویغه عقد را یص ست ویمرد كاىف ن تنها راىض بودن زن و
  .اندكنند كه از طرف آنان بخو  مىلیگرى را وكید

غه ین صاند براى خواندتو  مى زن همست مرد باشد،یل الزم نی وك ـ٢٣٥٨مسأله 
  .ل شودیگرى وكیعقد از طرف د

 ه است،اندغه را خویل آنها صین نكنند كه وكیقیمرد تا  و  زن ـ٢٣٥٩مسأله 
ه اندغه را خویل صینكه وكیگ5ن به ا و ندیكر نگاه محرمانه Aایكدیتوانند به  Aى

  .ه ام كاىف استدانغه را خوید صیل بگویكند، وىل اگر وك  Aىتیاست كفا
 ده روز او را به عقد مردى در آورد مثالًل كند ی اگر زe كىس را وك ـ٢٣٦٠مسأله 

 هر وقت كه بخواهد او را ده روزه اندتو  مىلین نكند، آن وكیو ابتداى ده روز را مع
نى را قصد یا ساعت معیبه عقد آن مرد در آورد، وىل اگر معلوم باشد كه زن، روز 

  .اندغه را مطابق قصد او بخوید صیكرده با
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ر دائم از یا غیغه عقد دائم ین صاند براى خواندتو  مىك نفری  ـ٢٣٦١مسأله 
او را براى  و ل شودی از طرف زن وكاندتو  Aىل شود، وىل انسانیطرف دو نفر وك

  .ر دائم عقد كندیا غی دائم به طورخود 

�A ��S2W=%����W =?� �  
د یمرد بخوانند، اول زن بگو و ائم را خود زنغه عقد دی اگر ص ـ٢٣٦٢مسأله 

ن یعنى خود را زن تو Aودم به مهرى كه معی(وم ُعلَ املداِقِّ الصَىلَفىس عَ نَُكجتَّوَز
 )عنى قبول كردم ازدواج رای(ج یزوَّ التُلتبَِد قیپس از آن بدون فاصله مرد بگو) شده

 اسم مثالً چنانچه اندا بخوغه عقد ریل كنند كه از طرف آنها صیگرى را وكیاگر دو 
 َكَلكَِّوُه مَمِ فاطَموكِّلتي ُجتََّود زیل زن بگویوك و اسم زن فاطمه باشد و مرد احمد

 احمد ِملوكِّيل ُلتِبَقد یل مرد بگوی، پس بدون فاصله وكموُعلَ املداِقِّ الصَىلَعحمد أ
  لفظى كه زند بایگو  مىبهرت است لفظى كه مرد و باشد  مىحیصح داِقِّ الصَىلَع

  .دیبگوزویج َّ التُلتِبَقد مرد هم یگو  مى اگر زن زوجتمثالًد مطابق باشد یگو مى

�A ��S2W=%�V =?� �����W $  
ر دائم را بخوانند بعد یغه عقد غیمرد بخواهند ص و  اگر خود زن ـ٢٣٦٣مسأله 

ِزوجتك نْفيس : دین كردند، چنانچه زن بگویمهر را مع و از آنكه مدت َ َ ُ ْ َّ ِيف املدة َ َّ ُِ
ِاملعلومة عَيل املهر املعلوم ُ ُْ ْ َْ َ َِ َ ِ اگر  و ح استی صحُلتبَِقد ی، بعد بدون فاصله مرد بگوَ

َمتعت موكِّلتي موكِّلك د یل مرد بگویل زن به وكیاول وك و ل كنندیگرى را وكید َ ََ َُ ُ َِ ُ ْ َّ
ُيف ِاملدة املعلومة عَيل املهر املعلوم ِ ُْ ْ َْ َ َ ُِ َ ِ َِ ِقبِلت لموكِّيل د یل مرد بگویصله وك، پس بدون فاّ ََ ُ ِ ُ

  .باشد  مىحیصح هكَذا
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  :  عقد ازدواج چند رشط دارد ـ٢٣٦٤مسأله 

ه شود، وىل اگر خود مرد و زن نتوانند اندح خویاط به عر� صحیاول ـ بنا بر احت
د یبار عر� بخوانند، اما یتوانند به غ  مىح بخوانند، خودشانیغه را به عر� صحیص

  . ندقبلت را بفه5 و ند كه معنى زوجتیلفظى بگو
خوانند قصد انشا داشته باشند،   مىغه رایل آنها كه صیوك ایدوم ـ مرد و زن 

ِزوجتك نْفيس خوانند، زن به گفv   مىغه رایعنى اگر خود مرد و زن صی َ َ ُ ْ َّ ن یقصدش اَ
ُقِبلت ا گفv امرد ب باشد كه خود را زن او قرار دهد و ْ َلتزويجَ ِ ْ  زن بودن او را براى ،َّ

ُقِبلت و ُجتَّوَزخوانند به گفv   مىغه رایل مرد و زن صیاگر وك و دیخود قبول Aا ْ َ 
  .  زن و شوهر شوند،اند ل كردهین باشد كه مرد و زe كه آنان را وكیقصدشان ا

  چهاندچه براى خودش بخو. عاقل باشد و  بالغاندخو  مىغه رایسوم ـ كىس كه ص
 و ح استی اگر عقد صبى به اذن وىل باشد صح بلیل شده باشد،یگر وكیاز طرف د

  . ح استیغه بدون اذن وىل صحی صیل در خصوص اجرایز عقد صبى وكین
 و خوانند در عقد، زن  مىغه رایا وىل آنها صیشوهر  ل زن ویچهارم ـ اگر وك

ند پس كىس كه چند یره Aاا به آنها اشای اسم آنها را بربند مثالًن كنند یشوهر را مع
 z ازیعنى زن تو Aودم ی (نا}َى بحدإ َُكجتَّوَزد یدخرت دارد، اگر به مردى بگو

ُقِبلتد یو او بگو) دخرتانم را ْ ن یعنى قبول كردم، چون در موقع عقد، دخرت را معی َ
  .  عقد باطل است،اند نكرده

 هرا به كراهت اذن دهدمرد به ازدواج راىض باشند، وىل اگر زن ظا و پنجم ـ زن
  .ح استی راىض است عقد صحمعلوم باشد قلباًو 

ه شود كه معنى آن را عوض اندك حرف غلط خوی اگر در عقد  ـ٢٣٦٥مسأله 
  .كند عقد باطل است
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 و ح باشدی اگر قرائتش صحاندد  Aىكىس كه دستور زبان عر� را ـ ٢٣٦٦مسأله 
 دیاز هر لفظى معناى آن را قصد Aا و اندگانه بدمعناى هر كلمه از عقد را جدا

  .اند عقد را بخواندتو مى
مرد  زن و بعدا  اگر زe را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند و ـ٢٣٦٧مسأله 

  .ح استیم عقد صحیند به آن عقد راىض هستیبگو
بعد از  و ندیz از آن دو را به ازدواج مجبور Aایا یمرد  و  اگر زن ـ٢٣٦٨مسأله 

  .ح استیم عقد صحیند به آن عقد راىض هستین عقد راىض شوند و بگواندخو
 و دنهمرس بگیرتوانند براى فرزند نابالغ خود   مىجد پدرى و  پدر ـ٢٣٦٩مسأله 

مگر آنکه آن ازدواج خالف ،  آن را بهم بزنداندتو  Aىبعد از آنكه آن طفل بالغ شد،
  .مصلحتش باشد

 و همرس بگیردوانه خود یانند براى فرزند دتو  مىجد پدرى و  پدر ـ٢٣٧٠مسأله 
مگر آنکه آن ازدواج ، د را بهم بزند آن عقاندتو  Aىوانه عاقل شدیبعد از آنكه د

  .خالف مصلحتش باشد
عنى مصلحت یده است، یده و رشی دخرتى كه به حد بلوغ رس ـ٢٣٧١مسأله 

ا جد پدرى یست از پدر یدهد، اگر بخواهد شوهر كند، الزم ن  مىصیخود را تشخ
  .ا غائبیجد حارض باشند  و  پدر،ا نباشدیرد چه دخرت باكره باشد یخود اجازه بگ

د یرد، پرس بایا جد پدرى براى پرس نابالغ خود زن بگی اگر پدر  ـ٢٣٧٢مسأله 
  .بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد

نچه پرس رد، چنایا جد پدرى براى پرس نابالغ خود زن بگی  اگر پدر ـ٢٣٧٣مسأله 
 ، ماىل نداشته،اگر در موقع عقد و ون مهر زن استیدر موقع عقد ماىل داشته، مد

  .د مهر زن را بدهدیا جد او بایپدر 
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 ب را داردین هفت عیz از ای اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن  ـ١٢٧٤مسأله 

. سوم ـ مرض برص. دوم ـ مرض خوره. وانگىیاول ـ د: ند عقد را بهم بزاندتو مى
ا یض یح و عنى راه بولی افضا شده ششم ـ. ر بودنین گی پنجم ـ زم،چهارم ـ كورى

ا استخواe در فرج او یهفتم ـ آنكه گوشت . z شده باشدیغائط او  و ضیراه ح
  .z شودیباشد كه مانع نزد

ا آلت مردى ی وانه استیكه شوهر او د اگر زن بعد از عقد بفهمد  ـ٢٣٧٥ مسأله
 اند دهیى او را كشها ا تخمید یA zاینزد و  وطىاندتو  Aىا مرىض دارد كهیندارد 

  . عقد را بهم بزنداندتو مى
ش یى كه در دو مسأله پیها بیz از عی به واسطها زن، ی اگر مرد  ـ٢٣٧٦مسأله 

  .شوند داد بدون طالق از هم جیگفته شد عقد را بهم بزند با
z كند، زن عقد را ینزد و  وطىاندتو  Aى آنكه مردبه واسطهاگر  ـ ٢٣٧٧مسأله 

گرى یى دها بیz از عی به واسطهد نصف مهر را بدهد وىل اگر یبهم بزند، شوهر با
z نكرده باشد، یا زن عقد را بهم بزند، چنانچه مرد با زن نزدی كه گفته شد مرد

  .د nام مهر را بدهدیz كرده بایاگر نزد و ستیزى بر او نیچ

�=�  ���` `� `� 032� '�$7 �%E � d��W`� -L   
مادر زن با انسان  و خواهر و ى كه مثل مادریها  ازدواج با زن ـ٢٣٧٨مسأله 

  .محرم هستند حرام است
z نكند، ید، اگر چه با او نزدی اگر كىس زe را براى خود عقد Aا ـ٢٣٧٩مسأله 

  .شوند  مىمادر پدر او هر چه باال روند به آن مرد محرم و در آن زنمادر ما و مادر
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 و نوه دخرتى و د، دخرتیA zایبا او نزد و  اگر زe را عقد كند ـ١٢٨٠مسأله 
ند به آن یایا بیدنه ب بعدا این روند، چه در وقت عقد باشند ییپرسى آن زن هر چه پا

  .شوند  مىمرد محرم
z هم نكرده باشد، تا یكه براى خود عقد كرده نزد اگر با زe  ـ٢٣٨١مسأله 

  . با دخرت او ازدواج كنداندتو  Aىوقتى كه آن زن در عقد اوست
 و عمه ،خاله مادر و عمه ،خاله پدر پدر و عمه ،خاله پدر ، عمه ـ٢٣٨٢مسأله 

  .خاله مادر مادر هر چه باال روند به انسان محرمند
دخرتى  نوه پرسى و  وپرس  وه باال روندجد شوهر، هر چ و  پدر ـ٢٣٨٣مسأله 

ند به زن او محرم یایا بیدنه ب بعدا ایند چه در موقع عقد باشند ین آییاو هر چه پا
  .هستند

كند، تا وقتى كه آن زن در   صیغهدائم یا اگر زe را براى خود عقد  ـ١٣٨٤مسأله 
  .دیخواهر آن زن ازدواج Aا  بااندتو  Aىعقد اوست
شود طالق   مىبى كه در كتاب طالق گفتهی اگر زن خود را به ترتـ ٢٣٨٥مسأله 

د، وىل در عده طالق بائن ی خواهر او را عقد Aااندتو  Aىن عدهی در ب،رجعى دهد
  .مانعى ندارد
برادرزاده او  و  بدون اجازه زن خود با خواهرزادهاندتو  Aى انسان ـ٢٣٨٦مسأله 

د به آن عقد یزن بگو بعدا د وی آنان را عقد Aاازدواج كند، وىل اگر بدون اجازه زنش
  .راىض هستم اشكال ندارد

 و ا خواهرزاده او را عقد كردهی اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده  ـ٢٣٨٧مسأله 
  . استلت ندهد عقد آنان باطیرضا بعدا حرىف نزند، چنانچه

رد با ی بگا دخرت خاله خود رایش از آنكه دخرت عمه ی اگر انسان پ ـ٢٣٨٨مسأله 
  .دی با آنان ازدواج Aااندتو  مىمادر آنان زنا كند

 خاله خود زنا كند، آن زن بر او حرام و ر از عمهی اگر با زe غ ـ٢٣٨٩مسأله 
.دیz كند با مادر او زنا Aایش از آنكه با او نزدین است اگر پیشود و همچن Aى
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 اندتو  مىمرد مسل5ن و دی به عقد كافر در آاندتو  Aى زن مسل5ن ـ٢٣٩٠مسأله 
  .غه ازدواج كندیص و  دائمبه طورنصارى  و هودیى اهل كتاب مانند ها با زن

  اگر با زe كه در عده طالق رجعى است زنا كند آن زن بر او حرام ـ٢٣٩١مسأله 
 بعدا ا عده وفات است زنا كند،یا طالق بائن یاگر با زe كه در عده متعه  و شود مى
عده وفات در احكام  و عده متعه ،طالق بائن ،د، طالق رجعىیعقد Aا  را اواندتو مى

  .ان خواهد شدیطالق ب
 آن اندتو  مىبعدا ست زنا كند،یشوهرى كه در عده ن بی  اگر با زن ـ٢٣٩٢مسأله 

  .گرى بخواهد آن زن را عقد كندین است اگر دیهمچن و دیزن را براى خود عقد Aا
گرى است براى خود عقد كند، چنانچه یكه در عده د اگر زe را  ـ٢٣٩٣مسأله 
بدانند عقد كردن زن در  و z از آنان بدانند كه عده زن nام نشدهیا یمرد و زن 

z یشود، اگر چه مرد بعد از عقد با زن نزد  مىعده حرام است آن زن بر او حرام
  .نكرده باشد
 و م شود كه در عده بودهبعد معلو و  اگر زe را براى خود عقد كند ـ٢٣٩٤مسأله 

كه عقد كردن زن در عده  اند دانسته  Aى وزن در عده است اند دانسته  Aىچ كدامیه
  .شود  مىz كرده باشد، آن زن بر او حرامیحرام است، در صور} كه مرد با او نزد

د از او جدا یبا او ازدواج كند با و  زe شوهر دارداند اگر انسان بد ـ٢٣٩٥مسأله 
  .عقد نكند هم او را براى خود بعدا وشود 

چنانچه  و شود  Aى زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام ـ٢٣٩٦مسأله 
د یبر عمل خود باقى باشد، بهرت است كه شوهر، او را طالق دهد وىل با و توبه نكند

  .مهرش را بدهد
هرش مدت او شو و غه بودهیزe كه صو  اند  زe را كه طالق داده ـ٢٣٩٧مسأله 

بعد شك كند كه  و ا مدتش nام شده، چنانچه بعد از مد} شوهر كندیده یرا بخش
  .د به شك خود اعتناء نكندیا نه، بایموقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول nام بوده 
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ر بالغى كه لواط داده، بر لواط یدخرت پرس غ خواهر وو   مادر ـ٢٣٩٨مسأله 
ا نه، یاگر شك كند كه دخول شده  .كننده بالغ باشدكننده حرام است، چنانچه لواط 

  .شوند  Aىبر او حرام
بعد از ازدواج با  و دیر بالغى ازدواج Aایا خواهر غی اگر با مادر  ـ٢٣٩٩مسأله 

  .اط ترك نشودی وىل احت،شوند بنا بر مشهور  Aىآن كس لواط كند، آنها بر او حرام
z از كارهاى حج است، با زe ازدواج ی  اگر كىس در حال احرام كه ـ٢٤٠٠مسأله 

 گریدانسته كه زن گرفv بر او حرام است، د  مىچنانچه و د عقد او باطل استیAا
  . آن زن را عقد كنداندتو Aى

ست ی اگر زe كه در حال احرام است با مردى كه در حال احرام ن ـ٢٤٠١مسأله 
ه ازدواج كردن در حال احرام دانسته ك  مىاگر زن و ازدواج كند عقد او باطل است

 بلكه قول به ،با آن مرد ازدواج نكند بعدا اط واجب آن است كهیحرام است احت
  .ستیحرمت خاىل از قوت ن

اورد، ی نجا بهz از كارهاى حج است ی اگر مرد طواف نساء را كه  ـ٢٤٠٢مسأله 
 رامز اگر زن طواف نساء نكند شوهرش بر او حین و شود  مىزنش بر او حرام

  .شوند  مىگر حاللیكدیطواف نساء را انجام دهند به  بعدا شود، وىل اگر مى
ش از آنكه نه یپ و  اگر كىس دخرت نابالغى را براى خود عقد كند ـ٢٤٠٣مسأله 

  .شود  Aىدخول كند آن دخرت بر او حرام و zیسال دخرت nام شود با او نزد
شود، وىل   مىبر شوهرش حرام اند  زe را كه سه مرتبه طالق داده ـ٢٤٠٤مسأله 
 گرى ازدواج كند، شوهر اولیشود با مرد د  مىطى كه در كتاب طالق گفتهیاگر با رشا

  .دی دوباره او را براى خود عقد Aااندتو مى
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رون ید بدون اجازه شوهر از خانه بی زe كه عقد داØى شده نبا ـ٢٤٠٥مسأله 

بدون عذر رشعى از  د ویم Aایخواهد تسل  مى هر لذ} كه اود خود را براىیبا رود و
 و ه غذاینها از شوهر اطاعت كند، تهیاگر در ا رى نكند ویz كردن او جلوگینزد

ا ی ى داشته باشدی چه توانا،ه نكندیاگر ته و منزل او بر شوهر واجب است و لباس
  .ون زن استینداشته باشد مد

 ،ش گفته شد اطاعت شوهر را نكندیى كه در مسأله پی اگر زن در كارها ـ٢٤٠٦مسأله 
  .رود  Aىنیهمخوا� ندارد وىل مهر او از ب و منزل و لباس و حق غذا و گناهكار است

  . مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند ـ٢٤٠٧مسأله 
. ستیشرت از مخارج وطن باشد با شوهر نی مخارج سفر زن اگر ب ـ٢٤٠٨مسأله 

  .د مخارج سفر او را بدهدیل باشد كه زن را سفر برد، بای اگر شوهر ماوىل
دهد، اگر   Aىشوهر خرج او را و كند  مى زe كه از شوهر اطاعت ـ٢٤٠٩مسأله 

اط از یبنابر احت و  خرجى خود را بدون اجازه از مال او بردارداندتو  مىممكن است
 ناچار باشد كه معاش خود را ست، چنانچهیاگر ممكن ن و ردیحاكم رشع اجازه بگ

  .ستیه معاش است، اطاعت شوهر بر او واجب نیه كند، در موقعى كه مشغول تهیته
  .اندك شب نزد زن داØى خود ²ی ،د در هر چهار شبی مرد با ـ٢٤١٠مسأله 
  .ال داØى خود را ترك كندیع z بایش از چهار ماه نزدی باندتو  Aى شوهر ـ٢٤١١مسأله 
چنانچه  و ح استی عقد صح،ن نكنندی اگر در عقد داØى مهر را مع ـ٢٤١٢مسأله 

  .ى كه مثل او هستند بدهدیها د مهر او را مطابق مهر زنیz كند بایمرد با زن نزد
ن نكرده ین عقد داØى براى دادن مهر مد} معاند اگر موقع خو ـ٢٤١٣مسأله 
رى كند، چه یگ شوهر جلوz كردنیش از گرفv مهر از نزدی پاندتو  مىباشند، زن
ش از گرفv مهر یىل اگر پ و چه نداشته باشد،،ى دادن مهر را داشته باشدیشوهر توانا
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 بدون عذر رشعى از اندتو  Aىگریz كند، دیشوهر با او نزد و z راىض شودیبه نزد
  .دیرى Aایz شوهر جلو گینزد

 -;S(�h �-n  
  .ح استیذت بردن هم نباشد صحغه كردن زن اگر چه براى لی ص ـ٢٤١٤مسأله 
  .z با متعه خود را ترك كندیش از چهار ماه نزدی باندتو  Aى شوهر ـ٢٤١٥مسأله 
شود اگر در عقد رشط كند كه شوهر با او   مىغهی زe كه ص ـ٢٤١٦مسأله 

گر از یهاى د  لذتاندتو  مىشوهر فقط ح است ویط او صح رشz نكند، عقد وینزد
  .دیA zای با او نزداندتو  مىz راىض شود، شوهریبه نزد عداب او بربد، وىل اگر

  .غه شده اگر چه آبسv شود حق خرجى نداردی زe كه ص ـ٢٤١٧مسأله 
 برد و  Aىثاراز شوهر   وغه شده حق همخوا� نداردی زe كه ص ـ٢٤١٨مسأله 

  .برد  Aىشوهر هم از او ارث
همخوا� ندارد  و ه حق خرجى كاندغه شده اگر ندی زe كه ص ـ٢٤١٩مسأله 
  .كند  Aىدایدانسته، حقى به شوهر پ  Aىبراى آنكه  وح استیعقد او صح
رون برود، ی بدون اجازه شوهر از خانه باندتو  مىغه شده،ی زe كه ص ـ٢٤٢٠مسأله 

  .رون رفv او حرام استیرود، ب  مىنیرون رفv، حق شوهر از بی ببه واسطهوىل اگر 
ن او را براى یمبلغ مع ل كند كه به مدت ویاگر زe كىس را وك  ـ٢٤٢١مسأله 

ا یر از مدت یا به غیل او را به عقد دائم در آورد ید، چنانچه وكیغه Aایمردى ص
د راىض هستم ید، اگر بگویغه كند، وقتى آن زن فهمین شده او را صیمبلغى كه مع

  .ح وگرنه باطل استیعقد صح
ا دو ساعت زe یك ساعت یپدرى براى محرم شدن، ا جد ی اگر پدر  ـ٢٤٢٢مسأله 

 دخرت نابالغ خود را براى اندتو  مىزین و ورد كاىف استآرا به عقد پرس نابالغ خود در
  .د آن عقد براى دخرت نفعى داشته باشدیمحرم شدن به عقد كىس درآورد، وىل با



 415  �-3&�W 0�[! 2�_  � 

  وستگرى ایا جد پدرى، طفل خود را كه در محل دی اگر پدر  ـ٢٤٢٣مسأله 
ا مرده، براى محرم شدن به عقد كىس در آورد، بر حسب ظاهر ی زنده است اندد Aى

معلوم شود كه در موقع عقد، آن دخرت  بعدا چنانچه شود و  مىمحرم بودن حاصل
ًبه واسطهكساe كه  زنده نبوده عقد باطل است و  محرم شده بودند  عقد ظاهرا

  .نامحرمند
د یz كرده بای، چنانچه با او نزدده زن را ببخشغی اگر مرد مدت ص ـ٢٤٢٤ مسأله

  .د نصف آن را بدهدیz نكرده بایاگر نزد و زى را كه قرار گذاشته به او بدهدیnام چ
nام نشده  اش هنوز عده و غه او بودهی زe را كه صاندتو  مى مرد ـ٢٤٢٥مسأله 

  .به عقد دائم خود در آورد
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ن نگاه كردن به یهمچن و هكردن مرد به بدن زن نامحرم بالغ  نگاه ـ٢٤٢٦مسأله 

 و چه بدون آن، حرام است و نگاه كردن به صورت و موى او، چه با قصد لذت
ز ین و اگر به قصد لذت نباشد جائز است و  اگر به قصد لذت باشد حرامها دست

 موى او و اما نگاه كردن به مثل رس و نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است
  .ز استیظاهرا جا ساق پا، و دست و گردنو 

ى ها ى زنها دست صورت و و  اگر انسان بدون قصد لذت به مو ـ٢٤٢٧مسأله 
نصارى نگاه كند، در صور} كه نرتسد كه به حرام  هود ویى ها اهل كتاب مثل زن

 آنها مانند نه ویمقدارى از س ن نگاه كردن به گردن ویهمچن  وفتد اشكال نداردیب
اط یاحت ن آنها بوده است جائز است واندن آنها نپوشی متعارف ب،كه در زمان سابق

  .نها نگاه نكندیر ایواجب آن است كه به غ
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ن اند وىل پوشاندموى خود را از مرد نامحرم بپوش و د بدنی زن با ـ٢٤٢٨مسأله 
ى هم موى خود را از پرس ست كه بدن ویز الزم نین ست وی الزم نها دست و صورت

  .اندفهمد بپوش  مىبد را  وىل خوب و،كه بالغ نشده
زى كه خوب یورت بچه ممه عگرى حتى بی نگاه كردن به عورت د ـ٢٤٢٩مسأله 

مانند  ا آب صاف وینه یا در آئیشه یفهمد حرام است، اگر چه از پشت ش  مىبد را و
  .دگر نگاه كننیكدیتوانند به nام بدن   مىشوهر نها باشد وىل زن ویا

 گر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشندیكدیزe كه با   مرد و ـ٢٤٣٠مسأله 
  .گر نگاه كنندیكدیر از عورت به nام بدن یتوانند غ مى

نگاه كردن  گر نگاه كند وید با قصد لذت به بدن مرد دی مرد نبا ـ٢٤٣١مسأله 
  .گر با قصد لذت حرام استیزن هم به بدن زن د

بدون قصد   و حرام،دن به عكس زن نامحرم با قصد لذت نگاه كر ـ٢٤٣٢مسأله 
  .شناسد نگاه نكند  مى جائز است، وىل بهرت است به عكس زن نامحرمى كه،لذت

 ه كندیر از شوهر خود را تنقیا مردى غی گری اگر زن بخواهد زن د ـ٢٤٣٣مسأله 
 زى در دست كند كه دست او به عورت آن مردید چیا عورت او را آب بكشد بای

ا ی ه كندیر زن خود را تنقیا زe غی گرین است اگر مرد بخواهد مرد دیهمچن نرسد و
  .عورت او را آب بكشد

 نگاه كند و  اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را ـ٢٤٣٤مسأله 
د ی معالجه كند نباانددست به بدن او بزند اشكال ندارد، وىل اگر با نگاه كردن بتو

  .د او را نگاه كندی نبا معالجه كنداندبا دست زدن بتو و اگر دن او بزنددست به ب
 اگر انسان براى معالجه كىس ناچار شود كه به عورت او نگاه كند  ـ٢٤٣٥مسأله 

  . اشكال ندارد،جز نگاه كردن به عورت نباشدای  و چاره



 417   �4��!\ �D�P=� 67�$�  � 

��%` -4$iS( ���(�P  
افتد، واجب است زن   مىرام نداشv زن به حبه واسطه كىس كه  ـ٢٤٣٦مسأله 

  .ردیبگ
بعد از عقد   اگر شوهر در عقد رشط كند كه زن باكره باشد و ـ٢٤٣٧مسأله 

 ب رایو ث  عقد را بهم بزند وىل تفاوت مهر بكراندتو  Aىمعلوم شود كه باكره نبوده،
  .ردیگ مى

 ست ویزن نامحرم در محل خلو} كه كىس در آنجا ن ن مرد واند م ـ٢٤٣٨مسأله 
ا به یست چه به ذكر خدا مشغول باشند ی وارد شود حرام ناندتو  Aىگرى همید

  .داریا بیگر، خواب باشند یصحبت د
ن باشد كه آن یقصدش ا ن كند وی اگر مرد مهر زن را در عقد مع ـ٢٤٣٩مسأله 

  .د بدهدیح است وىل مهر را بایرا ندهد، عقد صح
عنى ین یا حكم رضورى دیرب شود غمیا پی مسلe5 كه منكر خدا  ـ٢٤٤٠مسأله 

روزه انكار  دانند مثل واجب بودن Aاز و  مىن اسالمی جزء د راحكمى كه مسل5نان
  .شود  مىن است مرتدی آن حكم رضورى داندكند در صور} كه بد

ى كه در به طورz كند یش از آنكه شوهرش با او نزدی اگر زن پ ـ٢٤٤١مسأله 
ن است اگر بعد از یهمچن و. گردد  مى عقد او باطلش گفته شد مرتد شود،یمسأله پ

ده یس و اگر ده است شصت سالیعنى اگر سیائسه باشد یz مرتد شود و ینزد
د به دستورى كه در یائسه نباشد بایست پنجاه سال او nام شده باشد، اما اگر ین

د ن عده مسل5ن شود عقی عده نگهدارد، پس اگر در ب،احكام طالق گفته خواهد شد
  . عقد باطل استاندتا آخر عده مرتد ² و اگر باقى

  مردى كه مسل5ن زاده است اگر مرتد شود، زنش بر او حرام ـ٢٤٤٢مسأله 
  .شود عده وفات نگهدارد  مىطالق گفته د به مقدارى كه در احكامیبا شود و مى
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ا آمده ومسل5ن شده یر مسل5ن به دنی مردى كه از پدر ومادر غ ـ٢٤٤٣مسأله 
z یبعد از نزد و اگر گردد  مىالش مرتد شود، عقد او باطلیz با عیش از نزدیاگر پ

 به  راد آن زنینند بایب  مىضیى باشد كه حیها مرتد شود، چنانچه زن او در سن زن
ش از nام شدن عده، ی اگر پشود عده نگهدارد،  مىمقدارى كه در احكام طالق گفته

  .رنه باطل استشوهر او مسل5ن شود عقد باقى وگ
 رون نربد وی با مرد رشط كند كه او را از شهرى ب، اگر زن در عقد ـ٢٤٤٤مسأله 

  .رون بربدید زن را از آن شهر بیمرد هم قبول كند نبا
 گرش دخرتى داشته باشد، انسانی اگر زن انسان از شوهر د ـ٢٤٤٥مسأله 

ز اگر دخرتى را ین ند وست عقد كی آن دخرت را براى پرس خود كه از آن زن ناندتو مى
  .دی با مادر آن دخرت ازدواج Aااندتو  مىبراى پرس خود عقد كند،

مردى كه با   اگر زe از زنا آبسv شود، در صور} كه خود آن زن با ـ٢٤٤٦مسأله 
  .ست بچه را سقط كندیز نیا هر دوى آنان مسل5ن باشند براى آن زن جایاو زنا كرده 
ست زنا یدر عده كىس هم ن با زe كه شوهر ندارد و اگر كىس  ـ٢٤٤٧مسأله 

دا شود، در صور} كه ندانند از یاز او پای  بچه عقد كند و كند، چنانچه بعد او را
  . آن بچه حالل زاده است،ا حرامیه حالل است فنط

با او ازدواج كند، چنانچه   كه زن در عده است واند اگر مرد ند ـ٢٤٤٨مسأله 
  فرزند هر دورشعاً د، حالل زاده است ویا آیاز آنان بدنای  بچه  واندزن هم ند

در هر دو   بچه، فرزند پدر است و،دانسته كه در عده است  مىزن و اگر .باشد مى
  .باشند  مىگر حرامیكدیبه  صورت عقد آنان باطل است و

شود حرف او را قبول كرد ولو ثقه   مىام ائسهید ی اگر زن بگو ـ٢٤٤٩مسأله 
 مگر آن كه قبال ،شود  مىد شوهر ندارم، حرف او قبولین اگر بگویهمچن نباشد و

 و زن در دعوى خود متهمه باشد در ادعا كند  را اوا طالقی موت او شوهر داشته و
  .د حرف او را بدون تفحص از حالش قبول كردیاط نباین صورت بنا بر احتیا
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د آن زن یرد، كىس بگو اگر بعد از آنكه انسان با زe ازدواج ك ـ٢٤٥٠مسأله 
د ی ثابت نشود كه زن شوهر داشته بارشعاًد نداشتم چنانچه یزن بگو شوهر داشته و

  .حرف زن را قبول كرد
  . او را از مادرش جدا كنداندتو  Aى تا هفت سال بچه nام نشده، پدر ـ٢٤٥١مسأله 
عنى مكلف ی است  است در شوهر دادن دخرتى كه بالغ مستحب ـ٢٤٥٢مسأله 

ى مرد آن است كه ها z از سعادتیفرمودند  7 حرضت صادقو ده عجله كنندش
  .ندیض نبیدخرتش در خانه او ح

اط یرد، احتیگر نگی شوهر صلح كند كه زن دا اگر زن مهر خود را ب ـ٢٤٥٣مسأله 
  .گر ازدواج نكندیشوهر هم با زن د رد ویواجب آن است كه زن مهر را نگ

دا كند آن یپای  بچه رد ویا آمده، اگر زن بگی به دن كىس كه از زنا ـ٢٤٥٤مسأله 
  .بچه حالل زاده است

z یض زن با او نزدیا در حال حی هر گاه مرد در روزه ماه رمضان  ـ٢٤٥٥مسأله 
  .د حالل زاده استیا آیدنه ت كرده، وىل اگر بچه از آنان بیكند معص

عد از عده وفات ن دارد شوهرش در سفر مرده اگر بیقی زe كه  ـ٢٤٥٦مسأله 
شوهر اول از سفر  كه مقدار آن در احكام طالق گفته خواهد شد، شوهر كند و

به شوهر اول حالل است وىل اگر شوهر دوم  د از شوهر دوم جدا شود ویبرگردد، با
ى یها د مهر او را مطابق زنیشوهر دوم با د عده نگهدارد ویz كرده، زن بایبا او نزد

  .وىل خرج عده نداردكه مثل او هستند بدهد 
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ان خواهد شد ی ب٢٤٦٧طى كه در مسأله یرا با رشاای   اگر زe بچه ـ٢٤٥٧مسأله 

  : شود  مىن عده محرمیر دهد آن بچه به ایش
   .ندیگو  مى او را مادر رضاعىکهاول ـ خود زن 

 از یعنی این شیر از حامله شدن و تولد فرزند [ر اوستیدوم ـ شوهر زن كه ش
   .ندیگو  مىاو را پدر رضاعى  و]این شوهر به وجود آمده

   .مادر رضاعى او باشندسوم ـ پدر ومادر آن زن هر چه باال روند، اگر چه پدر و
  . ندیآ  مىایا بدنی اند ا آمدهیى كه از آن زن بدنیها چهارم ـ بچه
ا اوالد ی ا آمدهین روند، چه از اوالد او بدنییى اوالد آن زن هر چه پاها پنجم ـ بچه

  . ر داده باشندی را شها او آن بچه
ر خوردن، ی شبه واسطهعنى یبرادر آن زن اگر چه رضاعى باشند  ششم ـ خواهر و

  . برادر شده باشند با آن زن خواهر و
  . هفتم ـ عمو وعمه آن زن اگر چه رضاعى باشند

  . ى وخاله آن زن اگر چه رضاعى باشندیهشتم ـ دا
ن روند، اگر چه ییر مال آن شوهر است هر چه پایهر آن زن كه شنهم ـ اوالد شو

  . اوالد رضاعى او باشند
ر مال اوست هر چه باال روند، اگر یخاله شوهرى كه ش، ىیدا، عمه، دهم ـ عمو

 به واسطه شود،  مىگرى هم كه در مسائل بعد گفتهیز عده دیچه رضاعى باشند ون
  .شوند  مىر دادن محرمیش

ر یشود ش  مىانی ب٢٤٧٢طى كه در مسأله یرا با رشاای   اگر زe بچه ـ٢٤٥٨مسأله 
 زین ازدواج كند، و اند ا آمدهیى كه از آن زن بدنی با دخرتهااندتو  Aىدهد، پدر آن بچه

ر مال اوست، اگر چه دخرتهاى رضاعى او باشند ی دخرتهاى شوهرى را كه شاندتو Aى
  .اجب با دخرتهاى رضاعى آن زن ازدواج نكنداط ویبنا بر احت د، ویبراى خود عقد Aا
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ر یشود ش  مىانی ب٢٤٧٢طى كه در مسأله یرا با رشاای   اگر زe بچه ـ٢٤٥٩مسأله 
ز ین شود و  Aىر است به خواهرهاى آن بچه محرمیدهد، شوهر آن زن كه صاحب ش

  .شوند  Aىبرادر آن بچه محرم شان شوهر به خواهر ویخو
 شود و  Aىر دهد، به برادرهاى آن بچه محرمیرا شای   بچه اگر زe ـ٢٤٦٠مسأله 

  .شوند  Aىر خورده محرمیكه شای  خواهر بچه شان آن زن به برادر ویز خوین
ر كامل داده ازدواج كند وبا آن ی اگر انسان با زe كه دخرتى را ش ـ٢٤٦١مسأله 

  . آن دخرت را براى خود عقد كنداندتو  Aىگرید، دیA zایزن نزد
 با زe كه آن دخرت اندتو  Aىگری اگر انسان با دخرتى ازدواج كند، د ـ٢٤٦٢مسأله 

  .دیر كامل داده ازدواج Aایرا ش
ر یا مادر بزرگ انسان او را شی با دخرتى كه مادر اندتو  Aى انسان ـ٢٤٦٣مسأله 

داده ر یر پدر او دخرتى را شیز اگر زن پدر انسان از شین كامل داده ازدواج كند و
رخوارى را براى یچنانچه دخرت ش د وی با آن دخرت ازدواج Aااندتو  Aىباشد، انسان

 ر دهد، عقد باطلیا زن پدر او آن دخرت را شی ا مادر بزرگیخود عقد كند، بعد مادر 
  .شود مى

 ر كامل داده،یا زن برادر انسان او را شی با دخرتى كه خواهر  ـ٢٤٦٤مسأله 
ا یا نوه خواهر یا برادرزاده ی زادهن است اگر خواهریهمچن وشود ازدواج كرد  Aى

  .ر داده باشدی آن دخرت را ش،نوه برادر انسان
  به شوهر خود حرامشر دهد، دخرتیبچه دخرت خود را ش  اگر زe ـ٢٤٦٥مسأله 

. ر دهدیگر دارد شیرا كه شوهر دخرتش از زن دای  ن است اگر بچهیهمچن شود و مى
ر خوار است بر یر دهد، زن پرسش كه مادر آن طفل شی خود را شوىل اگر بچه پرس
  .شود  Aىشوهر خود حرام

ر دهد، آن دخرت به ی اگر زن پدر دخرتى بچه شوهر آن دخرت را ش ـ٢٤٦٦مسأله 
  .گر شوهر او باشدیا از زن دیشود، چه بچه از ه5ن دخرت   مىشوهر خود حرام
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  : ر دادe كه علت محرم شدن است چند رشط داردی ش ـ٢٤٦٧سأله م

ا آمده به یرا كه از زنا بدنای  ر بچهیر آن زن از حرام نباشد پس اگر شیاول ـ ش
  . شود  Aىر، بچه به كىس محرمی آن شبه واسطهگر بدهند، یبچه د

  . جه نداردیتزند نیر را در گلوى او بریر را از پستان ²كد، پس اگر شیدوم ـ بچه ش
  . گر مخلوط نباشدیز دیبا چ ر خالص باشد ویسوم ـ ش

ر دهى را طالق دهند، بعد شوهر یك شوهر باشد پس اگر زن شیر از یچهارم ـ ش
رى كه از شوهر اول داشته باقى یدن، شییتا موقع زا از او آبسv شود و گرى كند وید

هفت دفعه بعد از  ول ور شوهر ایدن از شیش از زائی هشت دفعه پمثالً باشد و
  . شود  Aىبدهد، آن بچه به كىس محرمای  ر شوهر دوم به بچهیدن از شییزا

اط واجب یقى كند بنا بر احت و اگر ر را قى نكندی مرض شبه واسطهپنجم ـ بچه 
د با او ازدواج نكنند یشوند، با  مىر خوردن به آن بچه محرمی شبه واسطهكساe كه 

  . ندی او نن5نگاه محرمانه هم به و
 شود  مىى كه در مسأله بعد گفتهبه طورك شبانه روز یا یششم ـ پانزده مرتبه، 

ر استخوانش محكم یند از آن شیر به او بدهند كه بگویا مقدارى شیر بخورد ی شسیر
  . ده استییگوشت در بدنش رو شده و

ر یو را شبعد از nام شدن دو سال، ا و اگر هفتم ـ دو سال بچه nام نشده باشد
ش از nام شدن دو سال، چهارده ی پمثالًشود، بلكه اگر   Aىدهند به كىس محرم

شود، وىل چنانچه از   Aىر بخورد به كىس محرمیك مرتبه شیبعد از آن،  مرتبه و
ای  بچه ر او باقى باشد ویش شرت از دو سال گذشته باشد ویرده بیدن زن شییموقع زا

  .شود  مى كه گفته شد محرمر دهد آن بچه به كساeیرا ش
گر را نخورد وىل یر كس دیا شیك شبانه روز غذا ین ید بچه در بیبا ـ ٢٤٦٨مسأله 

د پانزده یز باین ن غذا خورده اشكال ندارد ویند در بیاگر كمى غذا بخورد كه نگو
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گر را نخورد و یر كس دین پانزده مرتبه شیدر ب ك زن بخورد ویر یمرتبه را از ش
ا یر خوردن نفس تازه كند ین شیر بخورد، وىل اگر در بیعه بدون فاصله شدر هر دف

ك یشود،   مىریرد تا وقتى سیگ  مىكمى صرب كند كه از اوىل كه پستان در دهان
  .دفعه حساب شود، اشكال ندارد

گر یر دهد، بعد شوهر دیرا شای  ر شوهر خود بچهیاگر زن از ش ـ ٢٤٦٩مسأله 
 گر محرمیكدیر دهد آن دو بچه به یگر را شیچه در شوهر هم بیاز ش كند و

  .ندیگر نن5یكدینگاه محرمانه به  هم ازدواج نكنند و شوند، اگر چه بهرت است با Aى
ر دهد، همه آنان به ین بچه را شیك شوهر چندیر ی اگر زن از ش ـ٢٤٧٠مسأله 

  .شوند  مىر داده محرمیبه زe كه آنان را ش به شوهر و گر ویكدی
طى كه یهر كدام آنان با رشا  اگر كىس چند زن داشته باشد و ـ٢٤٧١ه مسأل

به همه آن  به آن مرد و گر ویكدی به ها ر دهد، همه آن بچهیرا شای  م بچهیگفت
  .شوند  مى محرمها زن

 مثالًرا ای  z از آنان بچهی ر ده داشته باشد وی اگر كىس دو زن ش ـ٢٤٧٢مسأله 
  .شود  Aىر بدهد آن بچه به كىس محرمیبه شگرى هفت مرتید هشت مرتبه و

ر كامل بدهد یدخرتى را ش ك شوهر پرس ویر ی اگر زe از ش ـ٢٤٧٣مسأله 
  .شوند  Aىبرادر آن دخرت به خواهر وبرادر آن پرس محرم خواهر و

ر ی شبه واسطهى كه یها  بدون اذن زن خود با زناندتو  Aى انسان ـ٢٤٧٤مسأله 
ز اگر با پرسى لواط كند یازدواج كند و ن اند زاده زن او شدهر برادایخوردن، خواهرزاده 

 به واسطهعنى یمادر بزرگ آن پرس را كه رضاعى هستند  مادر و د دخرت وخواهر ویبا
  . براى خود عقد نكند،اند ر خوردن، دخرت و خواهر و مادر او شدهیش

شود، اگر چه   Aىمر داده به انسان محری زe كه برادر انسان را ش ـ٢٤٧٥مسأله 
  .اط مستحب آن است كه با او ازدواج نكندیاحت

به عنى ی با دو خواهر، اگر چه رضاعى باشند، اندتو  Aى انسان ـ٢٤٧٦مسأله 
چنانچه دو زن را عقد  گر شده باشند ازدواج كند ویكدیر خوردن، خواهر ی شواسطه
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ك وقت بوده هر دو یدر  در صور} كه عقد آنان ،اند بعد بفهمد خواهر بوده كند و
ار هر كدام یر است در اختیج Aوده مخیغه هردو را تزویك صیبا  و اگر باطل است

ح وعقد یك وقت نبوده عقد اوىل صحیدر  و اگر شود  Aىهر دو باطل كه بخواهد و
  .باشد  مىدومى باطل
ر یشود ش  مىگفته بعدا ر شوهر خود كساe را كهی اگر زن از ش ـ٢٤٧٧مسأله 

 عمه و دوم ـ عمو و.  اول ـ برادر وخواهر خود را:شود  Aىد شوهرش بر او حرامده
 زاده خود چهارم ـ برادر. ى خود رایاوالد دا سوم ـ اوالد عمو و. خاله خود را ى ویدا
ا ی ششم ـ خواهر زاده خود. هر خود راا خواهر شوی پنجم ـ برادر شوهر. را

هشتم ـ نوه . خاله شوهرش را ى ویدا  وهفتم ـ عمو، عمه. خواهرزاده شوهرش را
  .گر شوهر خود رایزن د

ر دهد به انسان یا دخرت خاله انسان را شی اگر كىس دخرت عمه  ـ٢٤٧٨مسأله 
  .شود  Aىمحرم

گر یz از آن دو زن فرزند عموى زن دی مردى كه دو زن دارد، اگر  ـ٢٤٧٩مسأله 
  .شود  Aىبه شوهر خود حرامر خورده، یر دهد، زe كه فرزند عموى او شیرا ش
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سزاوار است  ر دادن بچه بهرت از هر كس مادر او است وی براى ش ـ٢٤٨٠مسأله 

خوب است كه شوهر مزد  رد، ویر دادن از شوهر خود مزد نگیكه مادر براى ش
 او  از بچه رااندتو  مىرد، شوهریه مزد بگیشرت از دایمادر بخواهد ب و اگر بدهد

  .ه بدهدیبه دا ته وگرف
 ،رند، دوازده امامىیگ  مىكه براى طفلای  هی مستحب است دا ـ٢٤٨١مسأله 
ر دوازده امامى، یا غیمكروه است كم عقل،  كو باشد ویصورت ن عفت و ،داراى عقل

ای  رند كه بچهیبگای  هیز مكروه است داین ا زنازاده باشد ویا بد خلق یا بدصورت ی
  . آمده باشدایكه دارد از زنا بدن

� -4$iS( ���(��W�W $  
ر یرا شای  رى كنند كه هر بچهی جلوگها  مستحب است از زن ـ٢٤٨٢مسأله 

دو نفر  بعدا و اند ر دادهیرا ممكن است فراموش شود كه به چه كساe شیندهند ز
  .ندیگر ازدواج Aایكدیمحرم با 

كنند مستحب  ى مدایىش پیر خوردن، خوی شبه واسطه كساe كه  ـ٢٤٨٣مسأله 
ىش كه یى خوها حق برند و  Aىگر ارثیكدیند، وىل از یگر را احرتام Aایكدیاست 

  .ستیشان خود دارد براى آنان نیانسان با خو
 در صور} كه ممكن باشد، مستحب است بچه را دو سال nام  ـ٢٤٨٤مسأله 

  .ر بدهند یش
 اندتو  مىنرود، زنن یر دادن، حق شوهر از بی شبه واسطه اگر  ـ٢٤٨٥مسأله 

ر دهد یرا شای  ست بچهیز نیر دهد، وىل جایگر را شیبدون اجازه شوهر، بچه كس د
 اگر شوهر او مثالًر دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود، ی شبه واسطهكه 
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ر دهد، چون ید آن دخرت را شیرخوارى را براى خود عقد كرده باشد، زن نبایدخرت ش
  .گردد  مىشود و بر او حرام  مىهد، خودش مادر زن شوهرر دیاگر آن دخرت را ش

د دخرت ی اگر كىس بخواهد زن برادرش به او محرم شود با ـ٢٤٨٦مسأله 
طى كه در یدر آن دو روز با رشا غه كند وی دو روزه براى خود صمثالًرخوارى را یش

  .ر دهدی آن دخرت را ش،ان شد زن برادری ب٢٤٧٢مسأله 
 به واسطهد یش از آنكه زe را براى خود عقد كند، بگویرد پ اگر م ـ٢٤٨٧مسأله 

 چنانچه ،ر مادر او را خوردهید شی بگومثالًر خوردن، آن زن بر او حرام شده، یش
 د ویبعد از عقد بگو و اگر  با آن زن ازدواج كنداندتو  Aىق او ممكن باشد،یتصد

z نكرده یمرد با او نزدد، عقد باطل است پس اگر یخود زن هم حرف او را قبول Aا
 بر آن مرد حرام اندz كردن، زن بدیz كرده باشد، وىل در وقت نزدیا نزدی باشد

د مهر یz بفهد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بایبعد از نزد و اگر است، مهر ندارد
  .ى كه مثل او هستند بدهدیها او را مطابق زن

ر خوردن بر مردى حرام ی ش واسطهبهد یش از عقد بگوی اگر زن پ ـ٢٤٨٨مسأله 
بعد از  و اگر  با آن مرد ازدواج كنداندتو  Aىق او ممكن باشد،یشده، چنانچه تصد

 د كه زن بر او حرام است وید، مثل صور} است كه مرد بعد از عقد بگویعقد بگو
  .ش گفته شدیحكم آن در مسأله پ

  : شود  مىز ثابتی چ به دو،ر دادe كه علت محرم شدن استی ش ـ٢٤٨٩مسأله 
  . دا كندین پیقیكه انسان از گفته آنان ای  اول ـ خرب دادن عده

ا چهار زن كه عادل باشند، وىل یدوم ـ شهادت دو مرد عادل، بلكه عادل واحد 
 ست ویم كه فالن بچه بیا دهیند ما دی بگومثالًند یر دادن را هم بگوید رشط شیبا

 نخورده وآن ن یزى هم در بیچ ورده ور خیچهار ساعت از پستان فالن زن ش
  .ان شد رشح دهندی ب٢٤٧٢ را كه در مسأله ها ر رشطین سایهمچن

ر خورده ی اگر شك كنند بچه به مقدارى كه علت محرم شدن است ش ـ٢٤٩٠مسأله 
  .شود  Aىر خورده، بچه به كىس محرمیا گ5ن داشته باشند كه به آن مقدار شیا نه ی
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د كمرت از ده سال نداشته یدهد با  مى مردى كه زن خود را طالق ـ٢٤٩٠مسأله 

ار خود طالق یبه اخت  ود عاقل باشدیز باین  واط بالغ باشدیباشد، بلكه بنا بر احت
د یز باین  طالق باطل است و،او را مجبور كنند كه زنش را طالق دهد و اگر دهد

  .ستیح نی صح،دیشوخى بگوغه طالق را به یقصد طالق داشته باشد، پس اگر ص
 نفاس پاك باشد و ض وید در وقت طالق از خون حی زن با ـ٢٤٩٢مسأله 

نده ین دو رشط در مسائل آیل ایتفص z نكرده باشد ویشوهرش در آن پا¤ با او نزد
  .شود  مىانیب

ح یا نفاس در سه صورت صحیض ی طالق دادن زن در حال ح ـ٢٤٩٣مسأله 
 و دوم ـ آبسv باشد. z نكرده باشدیز ازدواج با او نزد اول ـ شوهرش بعد ا:است
ض طالقش بدهد، بعد بفهمد یشوهر در حال ح معلوم نباشد آبسv است واگر 

 بفهمد كه اند نتو،ب بودنی غابه واسطهسوم ـ مرد . ح استیآبسv بوده، طالق صح
ت ج5ع ماه از وق كیاط یبنا بر احت ا نه ویا نفاس پاك است یض یزن از خون ح

  .گذشته باشد
 بعد معلوم ،طالقش دهد  واندض پاك بدی اگر زن را از خون ح ـ٢٤٩٤مسأله 

ض یاو را در ح و اگر ض بوده، طالق او باطل استیشود كه موقع طالق در حال ح
  .ح استی بعد معلوم شود پاك بوده، طالق او صح، و طالقش دهداندبد

ب ی اگر غاا نفاس استیض یح زنش در حال اندد  مى كىس كه ـ٢٤٩٥مسأله 
 از ها د تا مد} كه معموال زنیبخواهد او را طالق دهد با  مسافرت كند ومثالًشود 

  .شوند صرب كند  مىا نفاس پاكیض یح
ب است بخواهد زن خود را طالق دهد، چنانچه ی اگر مردى كه غا ـ٢٤٩٦مسأله 

ا نه، اگر چه اطالع او ی، ا نفاس استیض یدا كند كه زن او در حال حی اطالع پاندبتو
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د تا ین شده بایگرى باشد كه در رشع معیى دها  ا نشانهی ض زنیاز روى عادت ح
  . صرب كند،شوند  مىا نفاس پاكیض ی از حها مد} كه معموال زن

 z كند وینفاس پاك است نزد ض ویالش كه از خون حی اگر با ع ـ٢٤٩٧مسأله 
 را كه یپاك شود وىل زن ند ویض ببیوباره حد صرب كند تا دی بابخواهد طالقش دهد

n است، اگر بعد از نزدی ام نشدهنه سالش vطالق دهند، اشكال نداردیا آبس zو  
 و اگر شرت از شصت سالیده است بیعنى اگر سیائسه باشد ین است اگر یهمچن

  .شرت از پنجاه سال داشته باشدیست بیده نیس
در  z كند وینفاس پاك است نزد ض وی اگر زe كه از خون ح ـ٢٤٩٨مسأله 

ه5ن پا¤ طالقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود كه موقع طالق آبسv بوده، بنا بر 
  . دوباره او را طالق دهد،اط مستحبیاحت

 z كند وینفاس پاك است نزد ض وی ـ اگر با زe كه از خون ح٢٤٩٩مسأله 
د بقدرى كه زن معموال بعد یاد، چنانچه بخواهد در سفر طالقش دهد بیمسافرت Aا

  .شود صرب كند  مىدوباره پاك ند ویب  مىاز آن پا¤ خون
ند یب  Aىضی ح که مرىضبه واسطه اگر مرد بخواهد زن خود را كه  ـ٢٥٠٠مسأله 

z كرده تا سه ماه از ج5ع با او خوددارى ید از وقتى كه با او نزدیطالق دهد، با
  .بعد او را طالق دهد د ویAا

ه اندح خوی صح،شود  مىذكر بعدا ن كهیغه عر� معید به صی طالق با ـ٢٥٠١أله مس
  واندغه طالق را بخویخود شوهر بخواهد ص و اگر دو مرد عادل آن را بشنوند شود، و

عنى زن من فاطمه رها یزوجتى فاطمه طالق : دید بگوی فاطمه باشد، بامثالًاسم زن او 
  . طالقزوجة موكىل فاطمه: دید بگویل بایوكل كند آن یگرى را وكید و اگر است

 اند ك ساله او را عقد كردهیا یك ماهه ی مثالًغه شده، ی زe كه ص ـ٢٥٠٢مسأله 
ا مرد مدت را به او ین است كه مدتش nام شود یطالق ندارد و رها شدن او به ا

دن پاك بو شاهد گرفv و دم ویمدت را به تو بخش: دیب كه بگوین ترتیببخشد به ا
  .ستیض الزم نیزن از ح
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عنى اگر چه یائسه عده ندارند، ی زe كه نه سالش nام نشده و زن  ـ٢٥٠٣مسأله 

  . شوهر كنندفوراًتوانند   مىz كرده باشد، بعد از طالقیشوهرشان با آنها نزد
ست اگر شوهرش با او یائسه نی  زe كه نه سالش nام شده و ـ٢٥٠٤مسأله 

عنى بعد از آنكه در ی :د عده نگهداردیطالقش دهد، بعد از طالق با  وz كندینزد
كه  نیهم پاك شود و ند ویض ببیقدرى صرب كند كه دوباره حه پا¤ طالقش داد ب

z یش از نزدی شوهر كند وىل اگر پاندتو مى شود و  مىد عده او nامیض سوم را دیح
  . شوهر كندفوراً بعد از طالق اندتو  مىعنىیكردن با او طالقش بدهد عده ندارد 

نند یب  مىضیى باشد كه حیها ند اگر در سن زنیب  Aىضی زe كه ح ـ٢٥٠٥مسأله 
  .د بعد از طالق تا سه ماه عده نگهداردیچنانچه شوهرش او را طالق دهد با

د سه ی زe كه عده او سه ماه است، اگر اول ماه طالقش بدهند با ـ٢٥٠٦مسأله 
در  و اگر شود تا سه ماه عده نگهدارد  مىدهیز موقعى كه ماه دعنى ایماه هالىل 

ز كرسى ماه اول را ین د باقى ماه را با دو ماه بعد از آن وین ماه طالقش بدهند بایب
ستم ماه ی اگر غروب روز بمثالًاز ماه چهارم عده نگهدارد تا سه ماه nام شود، 

نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد د ینه روز باشد با ست ویآن ماه ب طالقش بدهند و
  .ست روز از ماه چهارم عده نگهداردیب از آن و

ا سقط شدن بچه یا آمدن یتا دن اش  اگر زن آبسv را طالق دهند، عده ـ٢٥٠٧مسأله 
 nام اش د، عدهیا آیك ساعت بعد از طالق، بچه او بدنی مثالًن اگر یاو است بنابرا

  .شود  مىnاماش  ر حامله بگذرد عدهیا آمدن مدت عده غیقبل از بچه بدن و اگر شود مى
ك ی مثالًغه شود یست اگر صیائسه نی  زe كه نه سالش nام شده و ـ٢٥٠٨مسأله 

مدت آن زن nام  د ویA zایك ساله شوهر كند، چنانچه شوهرش با او نزدیا یماهه 
د یند بایب  مىضید عده نگهدارد، پس اگر حیا شوهر مدت را به او ببخشد بای شود
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پنج  ند، چهل ویب  Aىضیح و اگر شوهر نكند ض عده نگهدارد ویبه مقدار دو ح
  .دیروز از شوهر كردن خوددارى Aا

 غه طالق nامین صاند ابتداى عده طالق از موقعى است كه خو ـ٢٥٠٩مسأله 
همد  پس اگر بعد از nام شدن عده بفاندا ندی اند  طالقش دادهاندشود چه زن بد مى

  .ست دوباره عده نگهداردی الزم ن،اند كه او را طالق داده
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د تا چهار ماه وده روز ی زe كه شوهرش مرده اگر آبسv نباشد با ـ٢٥١٠مسأله 

ا یغه باشد یا صیائسه ید اگر چه یعنى از شوهر كردن خوددارى Aایعده نگهدارد 
دن عده یید تا موقع زای باآبسv باشد اگر  وz نكرده باشدیشوهرش با او نزد
د تا ید، بایا آیدنه باش  ده روز، بچه ش از گذشv چهار ماه وینگهدارد، وىل اگر پ

  .ندیگو  مىن عده را عده وفاتیا ده روز از مرگ شوهرش صرب كند و چهار ماه و
 باشد حرام است لباس رنگى بپوشد و  مى زe كه در عده وفات ـ٢٥١١مسأله 

  .باشد  مىنت حساب شود بر او حرامیگرى كه زین كارهاى دیهمچن مه بكشد ورس
بعد از nام شدن عده  ن كند كه شوهرش مرده ویقی اگر زن  ـ٢٥١٢مسأله 

 مرده است، از شوهر دوم جدا بعدا  چنانچه معلوم شود شوهر او، شوهر كند،وفات
 نزد شوهر دوم رد ودا  مىبراى خرب مردن شوهر اول عده وفات نگه شود و Aى
 ه5ن عقد محكوم است به زن شوهر دوم به واسطهرود، پس از گذشv عده  Aى

  .د عقد خوب است ترك نشودیاط به تجدیاحت بودن و
 ابتداى عده وفات از موقعى است كه زن از مرگ شوهر مطلع  ـ٢٥١٣مسأله 

  .ب باشد واال ابتداى آن وفات استیشود در صور} كه شوهر غا
  : شود  مىد عده ام nام شده، با دو رشط از او قبولی اگر زن بگو ـ٢٥١٤ه مسأل

  . اطی بنا بر احت،مورد تهمت نباشداول ـ 
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در آن مدت nام شدن ا مردن شوهرش بقدرى گذشته باشد كه یدوم ـ از طالق 
  .دعده ممكن باش
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ق، مرد حق ندارد به زن خود  طالق بائن آن است كه بعد از طال ـ٢٥١٥مسأله 

  : آن بر پنج قسم است د ویعنى بدون عقد او را به زe قبول Aایرجوع كند، 
  . اول ـ طالق زe كه نه سالش nام نشده باشد

 و اگر شرت از شصت سالیده است بیعنى اگر سیائسه باشد یدوم ـ طالق زe كه 
  . شرت از پنجاه سال داشته باشدیست بیده نیس

  . z نكرده باشدی طالق زe كه شوهرش بعد از عقد با او نزدسوم ـ
  . اند چهارم ـ طالق سوم زe كه او را سه دفعه طالق داده

نها یر ایغ گفته خواهد شد و بعدا نهایاحكام ا مبارات و پنجم ـ طالق خلع و
 به او اندتو  مىطالق رجعى است كه بعد از طالق تا وقتى زن در عده است مرد

A دیارجوع.  
كه ای   كىس كه زنش را طالق رجعى داده، حرام است او را از خانه ـ٢٥١٦مسأله 

رون كند مگر آنكه او را منتقل كند به خانه مناسب یموقع طالق در آن خانه بوده ب
ز است یز جاین ز است وینقل به آن خانه جا ن صورت اخراج ویحال او، كه در ا

 ا رفت وی ت كند ویا اهل خانه را اذیىش كند  چنانچه فحا،رون كردن از آن منزلیب
رون رود یر الزم از آن خانه بیز حرام است زن براى كارهاى غین د ویآمد با اجانب Aا
  .مگر با اذن زوج
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  :  به زن رجوع كنداندتو  مى در طالق رجعى مرد به سه قسم ـ٢٥١٧مسأله 

  . ه او را دوباره زن خود قرار داده استن باشد كیش ایاول ـ حرىف بزند كه معنا
  . دوم ـ كارى كند كه آن كار داللت كند بر قصد رجوع

  .شود ولو قصد رجوع نداشته باشد  مىz كردن كه با آن رجوع محققیسوم ـ نزد
ا به زن خرب دهد، یرد یست مرد شاهد بگی براى رجوع كردن الزم ن ـ٢٥١٨مسأله 

  .ح استید به زنم رجوع كردم صحید، بگونكه كىس بفهمیبلكه اگر بدون ا
 اب رد وی مردى كه زن خود را طالق رجعى داده، اگر ماىل از او بگ ـ٢٥١٩مسأله 

  .رود  Aىنیگر به او رجوع نكند، حق رجوع او از بیاو صلح كند كه د
ا دو مرتبه او ی به او رجوع كند،  و اگر زe را دو مرتبه طالق دهد ـ٢٥٢٠مسأله 
 آن زن بر او حرام ،بعد از هر طالق عقدش كند، بعد از طالق سوم هد ورا طالق د

گرى شوهر كند، با پنج رشط به شوهر اول یاست، وىل اگر بعد از طالق سوم به د
  . دی آن زن را دوباره عقد Aااندتو  مىعنىیشود،   مىحالل

غه یا صك ساله او ریا یك ماهه ی مثالً و اگر شگى باشدی عقد شوهر دوم هماول ـ
  .  او را عقد كنداندتو  Aىكند، بعد از آنكه از او جدا شد، شوهر اول

  . ق متعارفیطره  بد،z و دخول كنیدوم ـ شوهر دوم با او نزد
  . ردیا ²یسوم ـ شوهر دوم طالقش دهد 

  . ا عده وفات شوهر دوم nام شودیچهارم ـ عده طالق 
  .پنجم ـ شوهر دوم بالغ باشد
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گر خود یا مال دیمهر  ست ویل نی طالق زe را كه به شوهرش ما ـ٢٥٢١ه مسأل
  .ندیبخشد كه طالقش دهد، طالق خلع گو  مىرا به او

 مثالً، چنانچه اسم زن اندغه طالق را بخوی اگر شوهر بخواهد ص ـ٢٥٢٢مسأله 
فصل بهرت است بدون  ت وَلََذ ما بیها علُعتَ خالُزوجتى فاطمه: دیگو  مىفاطمه باشد

  ). او رها است،عنى زنم فاطمه را طالق خلع دادمی(ق لد هى طایبگو
شوهر  ل كند كه مهر او را به شوهرش ببخشد وی اگر زe كىس را وك ـ٢٥٢٣مسأله 

اسم زن   اسم شوهر محمد ومثالًل كند كه زن را طالق دهد، چنانچه یه5ن كس را وك
َعن موکّ: دانخو مى نطوریغه طالق را ایل صی وك،فاطمه باشد ُ ْ َلتی فاطمة بذلت مهرها َ ْ َ َُ ْ َ ََ َ ِ ِ

َلموکّ ُ ِلی محمد لیخلعها علیه ِ ِ ٍ َِ ََ َ ْ َّ َ َزوجة موکلی خلعتها علی : دی بدون فاصله بگوپس از آنُ ُ ْ َ َ ِ َ ُ ُْ َ َ
ْما بذلت َ َ ل كند كه یزe كىس را وك و اگر ٌد هى طالقیبهرت است بدون فصل بگو ، و َ

د به جاى یل بای او را طالق دهد، وك تاشوهر او ببخشدگرى را به ید زیچ، ر از مهریغ
ٍبذلت مأَة تومان: دید بگوی اگر صد تومان داده بامثالًد یز را بگوی آن چ»مهرها«كلمه  َ َُ َ ِ ْ َ.  

G��R( _:H  
زن ماىل به مرد بدهد كه  گر را نخواهند ویكدیشوهر   اگر زن و ـ٢٥٢٤مسأله 

  .ندیگواو را طالق دهد، آن طالق را مبارات 
 اسم زن مثالً، چنانچه اندغه مبارات را بخوی اگر شوهر بخواهد ص ـ٢٥٢٥مسأله 

عنى مبارات ی ٌ طالقَىَِهها فِهرَ عىل مَ زوجتى فاطمةُأتَد، بارید بگویفاطمه باشد، با
ل كند، یگرى را وكید و اگر  پس او رهاست،كردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او

ُبارأتد، ید بگویل بایوك ِعىل مهرها  َىل فاطمة موكَِّةَ زوجَ در هر دو   وٌ طالقَىَِهفَ
  .د اشكال نداردی بگو»رهاِه²ِ«ى كلمه عىل مهرها جا بهصورت اگر 
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ه شود وىل اندح خوید به عر� صحیمبارات با ق خلع والغه طی ص ـ٢٥٢٦مسأله 
ى طالق، د برای به فارىس بگومثالًاگر زن براى آنكه مال خود را به شوهر ببخشد 

  . اشكال ندارد،دمیفالن مال را به تو بخش
ا مبارات از بخشش خود بر ین عده طالق خلع ی اگر زن در ب ـ٢٥٢٧مسأله 

  .بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد  رجوع كند واندتو  مىگردد، شوهر
شرت از مهر ید بیرد بایگ  مى ماىل را كه شوهر براى طالق مبارات ـ٢٥٢٨مسأله 

  .شرت باشد اشكال نداردی اگر ب،اشد وىل در طالق خلعنب

_:H -4$iS( 'F7�  
z كند، چه یال خود او است نزدینكه عی اگر با زن نامحرمى به گ5ن ا ـ٢٥٢٩مسأله 

  .د عده نگهداردیباشد، با  مىا گ5ن كند شوهرشیست ی كه او شوهرش ناندزن بد
 كه آن اندست زنا كند، چه زن بدیالش نی عاندد  مى اگر با زe كه ـ٢٥٣٠مسأله 

  .ست عده نگهداردیباشد، الزم ن  مىا گ5ن كند شوهرشی ستیمرد شوهر او ن
زن او شود  رد وی اگر مرد، زe را گول بزند كه از شوهرش طالق بگ ـ٢٥٣١مسأله 

  .اند ت بزرگى كردهیح است وىل هر دو معصیعقد آن زن صح و طالق
من عقد با شوهر رشط كند كه اگر شوهر  هر گاه زن در ض ـ٢٥٣٢مسأله 
ن رشط یار طالق با او باشد، ای اخت، شش ماه به او خرجى ندهدمثالًا ی دیمسافرت Aا

 تا شش ماه مثالًا ی ه رشط كند كه اگر مرد مسافرت كندباطل است، وىل چنانچ
ل باشد، چنانچه رشط حاصل شود یخرجى ندهد، از طرف او براى طالق خود وك

  .ح استیطالق دهد صحخود را 
د یگرى شوهر كند بای زe كه شوهرش گم شده، اگر بخواهد به د ـ٢٥٣٣مسأله 

  .دیعمل Aا به دستور او و نزد مجتهد عادل برود
  .توانند زن او را طالق بدهند  مىوانهیجد پدرى د و  پدر ـ٢٥٣٤مسأله 
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ند، اگر چه غه كیا جد پدرى براى طفل خود زe را صی اگر پدر  ـ٢٥٣٥مسأله 
 براى پرس چهارده ساله مثالًغه باشد، یف بچه جزء مدت صیمقدارى از زمان تكل

 مدت آن زن را اندتو  مىغه كند، چنانچه صالح بچه باشد،یخودش زe را دو ساله ص
  . طالق دهداندتو  Aى وىل زن داØى او را،ببخشد

د دو نفر را عادل ن شده، مری اگر از روى عالما} كه در رشع مع ـ٢٥٣٦مسأله 
 ،ا نهی آنان عادلند اندد  Aىگرى كهیش آنان طالق دهد، دی و زن خود را پاندبد

 و گر عقد كندی براى كس د یابراى خوداش   آن زن را بعد از nام شدن عدهاندتو مى
گرى هم او یبراى د اط واجب ازدواج با او نكند وی بنا بر احتاندآنها را فاسق بداگر 

  .دیرا عقد نن5
نكه او بفهمد طالق دهد، چنانچه ی اگر كىس زن خود را بدون ا ـ٢٥٣٧مسأله 

ش یكسال پید یكسال بگوی بعد از مثالً و مخارج او را مثل وقتى كه زنش بوده بدهد
ى را كه در آن مدت براى زن یزهای چاندتو  مى ثابت كند،رشعاً و تو را طالق دادم

ى را كه مرصف یزهایرد، وىل چی او پس بگاو مرصف نكرده است از و ه Aودهیته
  .دی از او مطالبه Aااندتو  Aىكرده

a&V 'F7�  
ا حق كىس مسلط ی بر مال ،غصب آن است كه انسان از روى ظلم ـ ٢٥٣٨مسأله 

امت به عذاب یz از گناهان بزرگ است كه اگر كىس انجام دهد، در قین یا و شود
ت شده است یآله روا و هیلكرم صىل هللا عغمرب ایاز حرضت پ. شود  مىسخت گرفتار
ن را از هفت یامت آن زمیگرى غصب كند در قین از دیك وجب زمیكه هر كس 

  .ازنداند  مى مثل طوق به گردن او،طبقه آن
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گر كه یجاهاى د و پل ،مدرسه ، اگر انسان نگذارد مردم از مسجد ـ٢٥٣٩مسأله 
ن است اگر یهمچن و ا غصب Aودهبراى عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان ر

  .دیگرى نگذارد كه از آنجا استفاده Aایرد و دیى براى خود بگیكىس در مسجد جا
 اندش او ²ید پیگذارد با  مىش طلبكار گرویزى را كه انسان پی چ ـ٢٥٤٠مسأله 

ش از آنكه طلب یكه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورد پس اگر پ
  .را غصب كرده است رد، حق اویز را از او بگی آن چاو را بدهد
گرى غصب كند ی اگر د،اند  ماىل را كه نزد كىس گرو گذاشته ـ٢٥٤١مسأله 

 و ندیزى را كه غصب كرده از او مطالبه Aای چاندتو  مىطلبكار و صاحب مال
و  ن برودیز از بیآن چ و اگر رند، باز هم در گرو استیز را از او بگیچنانچه آن چ

  .باشد  مىز گرویرند، آن عوض هم مثل خود آن چیعوض آن را بگ
آن  و اگر اندگردبرد به صاحبش یزى را غصب كند بای اگر انسان چ ـ٢٥٤٢مسأله 

  .د عوض آن را به او بدهدین برود بایز از بیچ
 از مثالًد یزى كه غصب كرده منفعتى بدست آی اگر از چ ـ٢٥٤٣مسأله 

 مثالًز كىس كه ین و دا شود، مال صاحب مال استیپای  هگوسفندى كه غصب كرده بر
  .د اجاره آن را بدهدیند بایغصب كرده، اگرچه در آن ننشای  خانه

 او ّد آن را به وىلیزى را غصب كند بایوانه چیا دی اگر از بچه  ـ٢٥٤٤مسأله 
  .د عوض آن را بدهدین رفته بایاز ب و اگر بدهد

ك به یزى را غصب كنند، اگر چه هر یهم چ هر گاه دو نفر با ـ٢٥٤٥مسأله 
  .د، هر كدام آنان ضامن نصف آن استیتوانسته آن را غصب Aا  مىىیتنها

 مثالًگرى مخلوط كند، یز دیزى را كه غصب كرده با چی اگر چ ـ٢٥٤٦مسأله 
د، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است، یگندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط Aا

  .اندبه صاحبش بر گرد د جدا كند ویه باشد بااگر چه زحمت داشت
 ،گرى را كه ساختنش حرام استیز دیا چینقره  و  اگر ظرف طال ـ٢٥٤٧مسأله 
 مثالًست مزد ساخv آن را به صاحبش بدهد، وىل اگر ید، الزم نیخراب Aا و غصب كند
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آن د آن را با مزد ساختش به صاحب ید بایرا كه غصب كرده خراب Aاای  گوشواره
سازم، مالك مجبور   مىد آن را مثل اولشینكه مزد ندهد، بگویچنانچه براى ا و بدهد

  . او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازداندتو  Aىز مالكین و دیست قبول Aاین
ر دهد كه از اولش ییى تغبه طورزى را كه غصب كرده ی اگر چ ـ٢٥٤٨مسأله 
د یده گوشواره بسازد چنانچه صاحب مال بگوى را كه غصب كری طالمثالًبهرت شود 

ده ی براى زحمتى كه كشاندAى تو و د به او بدهدین صورت بده بایمال را به هم
 و اگر رد، بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را بصورت اولش در آوردیمزد بگ

د مزد ساخv آن را هم به صاحبش یز را مثل اولش كند بایبدون اجازه او آن چ
  .دبده

ر دهد كه از اولش بهرت ییى تغبه طورزى را كه غصب كرده ی اگرچ ـ٢٥٤٩مسأله 
ه  واجب است آن را ب،صورت اول در آورىه د آن را بید بایصاحب مال بگو و شود

ر دادن اولش كمرت شود، یی تغبه واسطهمت آن یچنانچه ق و صورت اولش در آورد
 ه اگر گوشوار،ا كه غصب كردهى رید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طالیبا

د بصورت اولش در آورى، در صور} كه بعد از آب ید بایصاحب آن بگو و بسازد
  .د تفاوت آن را بدهدیش از گوشواره ساخv كمرت شود بایمت آن از پیكردن، ق

، اندا درخت بنشی زراعت كند ،نى كه غصب كردی اگر در زم ـ٢٥٥٠مسأله 
ن راىض نباشد كه یچنانچه صاحب زم و  خود اوستوه آن مالیم و درخت و زراعت
ا درخت ی زراعت فوراًد ی، كىس كه غصب كرده بااندن ²یدرخت در زم و زراعت

 ن را در مد} كه زراعتید اجاره زمیز باین و ن بكندید از زمیخود را اگر چه رضر Aا
دا شده ین پیى را كه در زمیها یخراب و ن بدهدیدرخت در آن بوده به صاحب زمو 

ن از اولش یمت زمینها قی ابه واسطه و اگر دی را پر Aاها  جاى درختمثالًدرست كند 
ن را مجبور كند كه ی صاحب زماندAى تو و د تفاوت آن را هم بدهدیكمرت شود، با

 او را مجبور كند كه اندتو  Aىنیز صاحب زمین و ا اجاره دهدین را به او بفروشد یزم
  . او بفروشدا زراعت را بهیدرخت 
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ن او ی زمردرخت د ن راىض شود كه زراعت وی اگر صاحب زم ـ٢٥٥١مسأله 
د اجاره یزراعت را بكند وىل با و ست درختی، كىس كه آن را غصب كرده، الزم ناند²

  . بدهد،ن راىض شدهین را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمیآن زم
 و ن برود، در صور} كه مثل گاویاز بزى را كه غصب كرده ی اگر چ ـ٢٥٥٢مسأله 

پوست  و متیك قی گوشت آن مثالً آن باهم فرق دارد ءمت اجزایگوسفند باشد كه ق
مت بازار آن فرق كرده یچنانچه ق و مت آن را بدهدید قیگر دارد بایمت دیآن ق

  .خواهد اداء كند بدهد  مىمت وقتى را كهید قیباشد با
جو باشد كه  و ن رفته، مانند گندمیاز ب و غصب كردهزى را كه ی اگر چ ـ٢٥٥٣مسأله 

زى را ی وىل چ،زى را كه غصب كرده بدهدید مثل ه5ن چیش باهم فرق ندارد بایمت اجزایق
  .ن رفته استیاز ب و زى باشد كه آن را غصب كردهیاتش مثل چید خصوصیدهد با  مىكه

اهم فرق دارد  آن بیمت اجزایزى را كه مثل گوسفند قی اگر چ ـ٢٥٥٤مسأله 
مت بازار آن فرق نكرده باشد وىل در مد} كه ین برود، چنانچه قیاز ب و دیغصب Aا

  .مت وقتى را كه چاق بوده بدهدید قی چاق شده باشد بامثالًش او بوده یپ
ن یاز ب و دیگرى از او غصب Aایزى را كه غصب كرده دی اگر چ ـ٢٥٥٥مسأله 

ا از هر كدام آنان یرد یك از آنان بگیا از هر  عوض آن راندتو  مىبرود، صاحب مال
 رد، اوىلیچنانچه عوض مال را از اوىل بگ و دیمقدارى از عوض آن را مطالبه Aا

 آنچه را اندتو  Aىرد، اویرد وىل اگر از دومى بگی آنچه را داده از دومى بگاندتو مى
  .دیداده از اوىل مطالبه Aا

 مثالًى معامله در آن نباشد ها z از رشطیروشند ف  مىزى را كهی اگر چ ـ٢٥٥٦مسأله 
ند، معامله ی معامله Aااین کار فروش كنند بدون و دی خر کردنزن ود بایزى را كه بایچ

قطع نظر از معامله راىض باشند كه در مال  دار بایخر چنانچه فروشنده و و باطل است
مثل مال غصبى  اند گر گرفتهیكدیزى را كه از یگر ترصف كنند اشكال ندارد وگرنه چیكدی

گرى تلف یك در دست دیدر صور} كه مال هر  و د آن را بهم بر گردانندیبا و است
  .د عوض آن را بدهدی بااند معامله باطل است چه نداندشود، چه بد
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ا مد} نزد خود یند یرد كه آن را ببی هر گاه ماىل را از فروشنده بگ ـ٢٥٥٧مسأله 
ست عوض آن ید بخرد، در صور} كه آن مال تلف شود، الزم نیدارد تا اگر پسند نگه

  .را به صاحبش بدهد
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به نداشته باشد كه ای  كند اگر نشانه  مىدای ماىل كه انسان پ ـ٢٥٥٨مسأله 

نكه ملك خودش شود آن را ی به قصد ااندتو  مى آن، صاحبش معلوم شود،واسطه
  .بردارد

 نخود نقره ٦/١٢مت آن از یق و دا كند كه نشانه داردی اگر ماىل پ ـ٢٥٥٩مسأله 
 ا نه،ی راىض است اندانسان ند و سكه دار كمرت است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد

نكه ی به قصد ااندتو  مى،صاحب آن معلوم نباشد و اگر  بدون اجازه او بردارداندتو Aى
دا ید هر وقت صاحبش پین مال باقى است بایعچنانچه  و ملك خودش شود بردارد

  .ست عوض آن را به او بدهدی الزم نستیباقى ن و اگر شد، آن را به او بدهد
  آنبه واسطهدارد كه ای  دا كرده نشانهیزى كه پی هر گاه چ ـ٢٥٦٠مسأله 

ا كافرى است كه در ی صاحب آن سنى انددا كند، اگر چه بدی صاحبش را پاندتو مى
 نخود نقره سكه دار ٦/١٢ز به یمت آن چی5نان است، در صور} كه قامان مسل

ت اعالن آن است كه از یفیاط در كیمقتضاى احت و ك سال اعالن كندید تا یبرسد با
ك یای  ك ماه هفتهیبعد تا  و  روزى دو مرتبه،ك هفتهیدا كرده تا یروزى كه آن را پ

  .اجت5ع مردم اعالن كندك مرتبه در محل ی ماهى ،ك سالیبعد تا  و مرتبه
 به كىس كه اندتو  مى اگر انسان خودش نخواهد اعالن كند، ـ٢٥٦١مسأله 

  .دی از طرف او اعالن Aادینان دارد بگویاطم
 آن را براى اندتو  مىدا نشود،یصاحب مال پ و كسال اعالن كندی اگر تا  ـ٢٥٦٢مسأله 
ا براى او ی ض آن را به او بدهددا شد عوینكه هر وقت صاحبش پی به قصد ا،خود بردارد
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 به ،ا از طرف صاحبش صدقه بدهدیدا شد به او بدهد ینگهدارى كند كه هر وقت پ
  .راىض به صدقه نشد عوض آن را به او بدهد و دا شدینكه اگر صاحبش پیقصد ا

دا نشد مال را یصاحب مال پ و ك سال اعالن كردی اگر بعد از آنكه  ـ٢٥٦٣مسأله 
 و ن برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكردهیاز ب و هدارى كندبراى صاحبش نگ

ست وىل اگر از طرف صاحبش صدقه یاده روى هم ننموده ضامن نیعنى زیتعدى 
  .ا براى خود برداشته باشد، در هر دو صورت ضامن استیداده باشد 

گذشته  به دستورى كه گفته شد اعالن نكند، عمداًدا كرده، اگر یكىس كه ماىل را پ
  .ت كرده، باز هم واجب است اعالن كندینكه معصیاز ا

 اگر خودش ،دید اعالن Aایّدا كند وىل او بایزى پی اگر بچه نابالغ چ ـ٢٥٦٤مسأله 
  .اعالن نكند
دا شدن صاحب یكند، از پ  مىن ساىل كه اعالنی اگر انسان در ب ـ٢٥٦٥مسأله 

  .ل ندارداهد آن را صدقه بدهد اشكابخو و د شودیاممال نا
ن برود، چنانچه در یكند مال از ب  مىن ساىل كه اعالنی اگر در ب ـ٢٥٦٦مسأله 

د عوض آن به ی بااده روى كرده باشدیعنى زیا تعدى ینگهدارى آن كوتاهى كرده 
زى بر او یاده روى هم ننموده، چیز و كوتاهى نكرده و اگر صاحبش بدهد

  .ستیواجب ن
 نخود نقره سكه ٦/١٢مت آن به یق و شانه دارد اگر ماىل را كه ن ـ٢٥٦٧مسأله 

 دای اعالن، صاحب آن پبه واسطهدا كند كه معلوم است یى پیرسد در جا  مىدار
 در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه اندتو  مىشود، Aى

ثواب  و د عوض آن را به او بدهدیبه صدقه دادن راىض نشود با و دا شودیصاحبش پ
  .كه داده مال خود او استای  صدقه

دارد، ال خود او است برنكه میال ایبه خ و دا كندیزى را پی اگر چ ـ٢٥٦٨مسأله 
اط ین بنا بر احتیهمچن و دیكسال اعالن Aاید تا یبعد بفهمد مال خودش نبوده، با

  .آن را از جاى خودش حركت دهد و بزندای   پاى خود را به گمشدهمثالًاگر 
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 بلكه ،دیدا كرده بگویزى را كه پیست موقع اعالن، جنس چی الزم ن ـ٢٥٦٩مسأله 
  .دا كرده ام كاىف استیزى پید چیقدر كه بگو نیهم

 نخود نقره سكه دار برسد ٦/١٢دا كرده به یزى كه پیمت چی اگر ق ـ٢٥٧٠مسأله 
 و گرى كه محل اجت5ع مردم است بگذاردیا جاى دیدر مسجد  و چنانچه اعالن كند

  .دا كرده ضامن استیگرى آن را بردارد، كىس كه آن را پیا دین برود یاز بز یآن چ
مت آن ید قیشود با  مى فاسدانددا كند كه اگر ²یزى پی هر گاه چ ـ٢٥٧١مسأله 

اگر  پولش را نگهدارد و مت، مال را بردارد ویا خودش به قیبفروشد  ن كند ویرا مع
اط، چنانچه ی بنا بر احت،صدقه بدهددا نشد از طرف او یف پیصاحب آن بعد از تعر

 اندمى تو و  را به او بدهدمت آن جنسیراىض به صدقه نشد ق و دا شدیصاحبش پ
  .ستیضامن هم ن و او را به حاكم رشع بدهد

ن همراه اندAاز خو و  گرفv وضودا كرده موقعیزى را كه پی اگر چ ـ٢٥٧٢مسأله 
  .دا كند اشكال نداردیب آن را پن باشد كه صاحیاو باشد، در صور} كه قصدش ا

ى آن بگذارند، چنانچه جا بهگرى یكفش د و  اگر كفش او را بربند ـ٢٥٧٣مسأله 
ه مال كىس است كه كفش او را برده در صور} كه آن شخص اند كفىش كه ماندبد

دسرتىس به  و  بوده فعال مترصف در آن كفش استر جهالًگا ای و ل Aودهی تبدعمداً
 اندتو  مىت او داشته باشدیا آنكه علم به رضایكه رفع جهل شود ست یاو هم ن

 فعال مترصف اندAى د و ى كفش خودش بردارد وىل اگر آن طرف جاهل بودهجا به
 نخود نقره سكه دار ٦/١٢مت آن از یاط واجب اگر قیا نه بنا بر احتیدر او هست 

شرت باشد ی خودش بمت آن از كفشیق و اگر كسال اعالن كندید تا یشرت است بایب
دا یچنانچه از پ و مت را به او بدهدیادى قیدا شد زید هر وقت صاحب آن پیبا

مت را از طرف صاحبش یادى قید با اجازه حاكم رشع زید شود بایشدن او ناام
ست كه كفش او را یه مال كىس نانداحت5ل دهد كفىش كه م و اگر صدقه بدهد

 براى اندتو  مىخود نقره سكه دار كمرت باشد، ن٦/١٢مت آن از یبرده در صور} كه ق
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اطا از یكسال احتیبعد از  و كسال اعالن كندید تا یشرت باشد بایب و اگر خود بردارد
  .طرف صاحبش صدقه بدهد

دا ی نخود نقره سكه دار ارزش دارد پ٦/١٢ اگر ماىل را كه كمرت از  ـ٢٥٧٤مسأله 
گر بگذارد، چنانچه كىس آن را یى دا جایدر مسجد  و دیاز آن رصف نظر Aا و كند

آن مال براى  و قبول كند و دیك Aای از طرف صاحبش به خودش nلاندتو  مىبردارد،
  .او حالل است

  واناتیشكار كردن ح  ودنیاحكام رس بر
شود رس   مىگفته بعدا به دستورى كه وان حالل گوشت رای اگر ح ـ٢٥٧٥مسأله 

بدن آن پاك است،   جان دادن، گوشت آن حالل و بعد از،ا اهىلی وحىش باشد ،بربند
واe كه نجاستخوار شده، اگر به یح z كرده وینزد واe كه انسان با آن وطى ویوىل ح

دن ی آن را استرباء نكرده باشند، بعد از رس بر،اند ن Aودهیدستورى كه در رشع مع
  .ستیگوشت آنها حالل ن

وان یح و بز كوهى ،كبك ، آهووان حالل گوشت وحىش مانندی ح ـ٢٥٧٦مسأله 
 و شرت اهىل كه فرار كرده و  وحىش شده مثل گاوبعدا حالل گوشتى كه اهىل بوده و

 و شود آنها را شكار كنند پاك  مىگفته بعدا  اگر به دستورى كه،اند وحىش شده
وان حالل یح و مرغ خانگى و وان حالل گوشت اهىل مانند گوسفندیحاللند وىل ح

 و ت كردن اهىل شده است، با شكار كردن پاكی ترببه واسطهگوشت وحىش كه 
  .شوند  Aىحالل

 حالل شكار كردن پاك و وان حالل گوشت وحىش در صور} بای ح ـ٢٥٧٧مسأله 
  فرار كند واندتو  Aىن بچه آهو كهیبراد، بنایا پرواز Aای فرار كند اندشود كه بتو مى

 آهو و و اگر شوند  Aىحالل كار كردن پاك وش د، بای پرواز Aااندتو  Aىبچه كبك كه
  .حرام استاش  بچه د آهو حالل ویر شكار Aایك تی فرار كند، با اندتو  Aىرا كهاش  بچه
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وان حالل گوشتى كه مانند ماهى خون جهنده ندارد، اگر به ی ح ـ٢٥٧٨مسأله 
  .شود خورد  Aىرد پاك است وىل گوشت آن رایخودى خود ²

دن یوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد، مانند مار با رس بری ح ـ٢٥٧٩مسأله 
  .شود وىل مرده آن پاك است  Aىحالل

 و شوند  Aىشكار كردن پاك و دنی رس بربه واسطهخوك  و گ س ـ٢٥٨٠مسأله 
گوشتخوار است  و ندهّوان حرام گوشتى را كه دریح و خوردن گوشت آنها حرام است

مانند آن  ر وا با تییشود رس بربند   مىه گفته دستورى كپلنگ اگر به و مانند گرگ
 شكارى آن را شكار گبا س و اگر شود  Aىشكار كنند پاك است وىل گوشت آن حالل

  .كنند، پاك شدن بدنش هم اشكال دارد
سوس5ر در  و وانا} كه مانند ماریح و موش ،نهیبوز ،خرس ،لی ف ـ٢٥٨١مسأله 

رند یبخودى خود ² و گر خون جهنده داشته باشندكنند، ا  مىن زندگىیداخل زم
ند، پاكند وىل گوشت ید شكار Aای صا آنها را با آلتی ندآنها را بربرس  و اگر نجسند

  .شود  Aىآنها حالل
رون یا آن را بی دیرون آیبای   بچه مرده،وان زندهی اگر از شكم ح ـ٢٥٨٢مسأله 

  .آورند، خوردن گوشت آن حرام است

� $2 ��S2W$�7 �=�G%��  
وانات آن است كه چهار رگ بزرگ گردن آن یدن حی دستور رس بر ـ٢٥٨٣مسأله 

  .ستیآنها را بشكافند كاىف ن و اگر  كامل بربندبه طورر گلو ین بر آمدگى زییرا از پا
ه یرد بعد بقیوان ²یصرب كنند تاح و  ـ اگر بعىض از چهار رگ را بربند٢٥٨٤مسأله 
 معمول چهار رگ را به طورن مقدار صرب نكنند وىل یبه ا و اگر ده نداردیرا بربند فا

  . كاىف است،وان باقى باشدی حن رگ،یرپشت رس هم نربند، چنانچه بعد از قطع آخ
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ى بكند كه از چهار رگى كه در به طور اگر گرگ گلوى گوسفندى را  ـ٢٥٨٥مسأله 
شود وىل اگر مقدارى از   مىوان حرامی، آن حاندزى Aیده شود، چید بریبا و گردن است

گر بدن را بكند، در صور} كه گوسفند یا جاى دیچهار رگ باقى باشد  و گردن را بكند
  .باشد  مىپاك  حالل و،شود رس آن را بربند  مىبه دستورى كه گفته و زنده باشد

�$��$� $2 U�7 �=����  
  : وان پنج رشط داردیدن حی رس بر ـ٢٥٨٦مسأله 

 و د مسل5ن باشدیبرد چه مرد باشد چه زن با  مىان راویاول ـ كىس كه رس ح
ا اهل كتاب به رشط احراز نام خدا ی و  نكند:غمربیت پیاظهار دشمنى با اهل ب

 رس اندتو  مىبد را بفهمد و عنى خوبیز باشد یبچه مسل5ن هم اگر مم و بردن
  . كتاب اهلهای  بچه است براینی همچنوان را بربد ویح

 و دا نشودیزى بربند كه از آهن باشد وىل چنانچه آهن پیرا با چوان یدوم ـ رس ح
زى كه چهار رگ آن را جدا یز تیرد، با چیم  مىوان را نربندیطورى باشد كه اگر رس ح

  . دیشود رس آن را بر  مىز،یسنگ ت شه ویكند مانند ش
به د رو ی بااندد  مىكىس كه و وان رو به قبله باشدیدن، حیسوم ـ در موقع رس بر

ًقبله رس بربد اگر  شود وىل اگر   مىوان حرامیوان را رو به قبله نكند، حی حعمدا
ا ی قبله كدام طرف است اندا ندیا قبله را اشتباه كند ی اندا مسأله را ندیفراموش كند 

  . وان را رو به قبله كند، اشكال نداردی حاندنتو
ت رس یش بگذارد، به نیگلوا كارد به یبربد،  وان رایخواهد رس ح  مىچهارم ـ وقتى

 ست عر� باشد،یالزم ن و د هللا كاىف استینقدر كه بگویهم و دن، نام خدا را بربدیبر
گوشت آن هم  شود و  Aىوان پاكی نام خدا را بربد، آن ح،دنیبدون قصد رس برو اگر 

  .  اشكال ندارد،حرام است وىل اگر از روى فراموىش نام خدا را نربد
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ا دم خود را ی چشم مثالًدن حركتى بكند، اگر چه یعد از رس بروان بیپنجم ـ ح
وان یازه معمول خون از بدن حاندا آنكه به ین زند یا پاى خود را به زمیحركت دهد 

  .دیرون آیب

$S� 8S�L ��S2W  
حالل  و  اگر بخواهند شرت را بكشند كه بعد از جان دادن پاك ـ٢٥٨٧مسأله 

گرى را یز دیا چیوانات گفته شد، كارد یدن حی رس برد با پنج رشطى كه براىیباشد با
  .فرو كننداش  نهیس و ن گردنیبرنده باشد، در گودى ب و كه از آهن
خواهند كارد را به گردن شرت فرو بربند، بهرت است كه   مى وقتى ـ٢٥٨٨مسأله 

 وده ین زده، به پهلو خوابی وىل اگر در حاىل كه زانوها را به زم،ستاده باشدیشرت ا
رو به قبله است، كارد را در گودى گردنش فرو كنند اشكال اش  نهیس پا و و دست
  .ندارد

نكه كارد در گودى گردن شرت فرو كنند رس آن را ی اگر به جاى ا ـ٢٤٨٩مسأله 
 كارد در گودى گردنشان فرو كنند، ،نها را مثل شرتیمانند ا و گاو و ا گوسفندیبربند 

تا زنده  نجس است، وىل اگر چهار رگ شرت را بربند وبدن آنها  گوشت آنها حرام و
 و است به دستورى كه گفته شد كارد در گودى گردنش فرو كنند، گوشت آن حالل

نها فرو یمانند ا و ا گوسفندیز اگر كارد در گودى گردن گاو ین و بدن آن پاك است
  .باشد  مىپاك و تا زنده است رس آن را بربند حالل و كنند

نتوانند آن را به دستورى كه در رشع  و واe رس كش شودی اگر ح ـ٢٥٩٠مسأله 
كشv  و ردیاحت5ل بدهند كه در آنجا ² و فتدی در چاه بمثالًا ین شده بكشند یمع

در اثر زخم جان  و آن به دستور رشع ممكن نباشد، هر جاى بدنش را كه زخم بزنند
گرى را یى دها د رشطیت وىل باسیباشد و رو به قبله بودن آن الزم ن  مىبدهد حالل

  .وانات گفته شد دارا باشدیدن حیكه براى رس بر
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  : وانات مستحب استیدن حیز در رس بری چند چ ـ٢٥٩١مسأله 

گرش را باز یپاى د و ك پاى آن را ببندندی و دن گوسفند، دو دستیاول ـ موقع رس بر
 بگذارند وباز دم آن را  و ش را ببندندیپا دن گاو چهار دست ویوقع رس برم و بگذارند

ش یپاها گر ببندند ویكدیر بغل به یا تا زین تا زانو ییموقع كشv شرت دو دست آن را از پا
  . دن رها كنند تا پرو بال بزندیمستحب است مرغ را بعد از رس بر را باز بگذارند و

  . د رو به قبله باشدكش  مىوان رایدوم ـ كىس كه ح
   .وان آب جلوى آن بگذارندیش از كشv حیسوم ـ پ

با  ز كنند وی كارد را خوب تمثالًت شود یوان كمرت اذیچهارم ـ كارى كنند كه ح
  .وان را بربندیعجله رس ح
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  : وانات مكروه استیز در كشv حی چند چ ـ٢٥٩٢مسأله 

د كه حلقوم از پشت اورنیبه طرف جلو ب و رد را پشت حلقوم فرو كننداول ـ كا
  .ده شودیآن بر

  .وان را از بدنش جدا كنندیح، رس حرون آمدن رویش از بیدوم ـ پ
  .وان را بكنندیرون آمدن روح، پوست حیش از بیسوم ـ پ

ره یرون رود، مغز حرام را كه در تیوان بیش از آنكه روح از بدن حیچهارم ـ پ
   .پشت است بربند
  . ندیگر آن را ببیوان دیوان را بكشند كه حیى حیپنجم ـ در جا

 وان را نربند وىل در صورتیش از ظهر روز جمعه رس حیا پیششم ـ در شب 
  .بى نداردیاج عیاحت

  .ا كه پرورش داده است بكشدى ریهفتم ـ خود انسان چهار پا
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وان حالل گوشت وحىش را با اسلحه شكار كنند، با پنج ی اگر ح ـ٢٥٩٣مسأله 
  : بدنش پاك است و رشط حالل

ز باشد كه یر، تی ت وزهیا مثل نیر برنده باشد یشمش و اول ـ اسلحه شكار مثل كارد
 و سنگ و ا چوبیله دام یاگر به وس و وان را پاره كندیز بودن، بدن حی تبه واسطه

اگر   وخوردن آن هم حرام است، و شود  Aىند، پاكواe را شكار كنینها حیمانند ا
 وان فرو رودیز باشد كه در بدن حیواe را با تفنگ شكار كنند، چنانچه گلوله آن تیح
ز نباشد بلكه با فشار در بدن یز اگر گلوله تین حالل است و و آن را پاره كند پاكو 
 حرارتش بدن  واسطهبهاگر  و حالل است و پاك. وان را بكشدیح و وان فرو رودیح
  . حالل بودنش اشكال دارد رد پاك ویوان ²ین، حانددر اثر سوز و اندوان را بسوزیح

ا یا بچه مسل5ن یا اهل كتاب باشد ید مسل5ن یكند با  مىدوم ـ كىس كه كشتار
ا كىس كه ی كتا�  اهلریكافر غ و اگر بد را بفهمد و بچه اهل كتاب باشد كه خوب

د، آن یواe را شكار Aایكند، ح مى 9غمربیپ  و:تیاهل باظهار دشمنى با 
  . ستیشكار حالل ن

 و ى را نشان كندی جامثالً و اگر وان بكار بردیسوم ـ اسلحه را براى شكار كردن ح
  . خوردن آن هم حرام است و ستیوان پاك نیواe را بكشد، آن حیاتفاقا ح

 نام خدا را نربد عمداًچنانچه  و دچهارم ـ در وقت بكار بردن اسلحه نام خدا را برب
  . شود، وىل اگر فراموش كند اشكال ندارد  Aىشكار حالل

دن آن یازه رس براندا اگر زنده است به یوان برسد كه مرده باشد یپنجم ـ وقتى به ح
  . حرام است،ردیوان را نربد تا ²یرس ح و دن وقت باشدیازه رس براند به یا وقت نباشد و
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  اهلایz از آنان مسل5ن ی و واe را شكار كنندی اگر دو نفر ح ـ٢٥٩٤مسأله 
 عمداًگرى ید و z از آن دو نام خدا را بربدیا یر كتا� باشد یگرى كافر غید و كتاب

  .ستیوان حالل نینام خدا را نربد، آن ح
انسان  و فتدی در آب بمثالًر زدند یواe را تی اگر بعد از آنكه ح ـ٢٥٩٥مسأله 

ست بلكه اگر شك یافتادن در آب جان داده، حالل ن و ری تبه واسطهوان یكه ح اندبد
  .باشد  Aىا نه، حاللیر بوده یكند كه فقط براى ت

واe را شكار كند، شكار یا اسلحه غصبى حی اگر با سگ غصبى  ـ٢٥٩٦مسأله 
ه د اجرت اسلحینكه گناه كرده، بایشود وىل گذشته از ا  مىمال خود او و حالل است

  .ا سگ را به صاحبش بدهدی
ح است با یگرى كه شكار كردن با آن صحیز دیا چیر ی اگر با شمش ـ٢٥٩٧مسأله 

گردن در  و رس و واe را دو قسمت كنندیگفته شد، حر مسائل قبل ى كه دیها رشط
وان جان داده باشد، هر دو قسمت یانسان وقتى برسد كه ح و اندك قسمت ²ی

دن وقت نباشد، یازه رس براندوان زنده باشد وىل به ی حن اگریحالل است و همچن
، قسمتى اندممكن باشد كه مقدارى زنده ² و دن وقت باشدیازه رس برانداما اگر به 

گردن دارد، اگر رس آن را به دستورى  و قسمتى كه رس و گردن ندارد حرام و كه رس
  .باشد  مى وگرنه آن هم حرام،ن شده بربند حاللیرشع مع كه در

ح یگرى كه شكار كردن با آن صحیز دیا چیا سنگ ی اگر با چوب  ـ٢٥٩٨مسأله 
 و گردن ندارد حرام است و واe را دو قسمت كنند، قسمتى كه رسیست حین

 و اندممكن باشد كه مقدارى زنده ² و گردن دارد، اگر زنده باشد و قسمتى كه رس
  وگرنه آن قسمت هم حرام،لن شده بربند حالیرس آن را به دستورى كه در رشع مع

  .باشد مى
از شكم آن ای  بچه زنده و ا رس بربندیواe را شكار كنند ی اگر ح ـ٢٥٩٩مسأله 

ن شده رس بربند حالل ی چنانچه آن بچه را به دستورى كه در رشع مع،دیرون آیب
  .باشد  مىوگرنه حرام
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از شكمش ای  دهبچه مر و ا رس بربندیواe را شكار كنند ی اگر ح ـ٢٦٠٠مسأله 
ده باشد ییا پشم در بدنش رویمو  و رون آورند چنانچه خلقت آن بچه كامل باشدیب

  حالل است پاك و
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وان وحىش حالل گوشتى را شكار كند پاك ی اگر سگ شكارى ح ـ٢٦٠١مسأله 

  : وان شش رشط داردیحالل بدون آن ح و بودن
اشد كه هر وقت آن را براى گرفv شكار ت شده بیى ترببه طوراول ـ سگ 
ن باشد ید عادتش ایز باین ستد ویرى كنند بایهر وقت از رفv جلوگ بفرستند برود و

  . شكار را بخورد اشكال نداردیسد از شكار نخورد وىل اگر اتفاقكه تا صاحبش نر
واe را شكار یح و ش خود دنبال شكار رودیپ و اگر دوم ـ صاحبش آن را بفرستد

 بعدا ش خود دنبال شكار رود ویوان حرام است بلكه اگر پیكند خوردن آن ح
 صداى به واسطه، اگر چه اند بزند كه زودتر آن را به شكار برسگصاحبش بان

  .ندید از خوردن آن شكار خوددارى Aایصاحبش شتاب كند با
ن ا بچه مسل5ی كتاب باشد  اهلاید مسل5ن یفرستد با  مىسوم ـ كىس كه سگ را

ا كىس كه اظهار یر كتا� یكافر غ و اگر بد را بفهمد و كتاب كه خوباهل ا بچه ی
  .كند سگ را بفرستد شكار آن سگ حرام است مى 9غمربیت پیدشمنى با اهل ب

 نام خدا را نربد، آن شكار عمداً و اگر چهارم ـ وقت فرستادن سگ نام خدا را بربد
  .اردحرام است، وىل اگر فراموش كند اشكال ند

رد، پس اگر سگ یدا كرده ²ی زخمى كه از دندان سگ پبه واسطهپنجم ـ شكار 
  .ستیرد حالل نیا ترس ²یدن یا شكار از دویشكار را خفه كند 

ا اگر زنده یوان مرده باشد یششم ـ كىس كه سگ را فرستاده، وقتى برسد كه ح
ازه رس اند به چنانچه وقتى برسد كه و دن آن وقت نباشدیازه رس برانداست به 



 450  :7�$(,- 8�946 � 

ن یا پاى خود را به زمیا دم خود را حركت دهد یوان چشم ی حمثالًدن وقت باشد یبر
  .ستیرد حالل نیوان را نربد تا ²یبزند، چنانچه رس ح

وان را ی رس حاند كىس كه سگ را فرستاده اگر وقتى برسد كه بتو ـ٢٦٠٢مسأله 
وان یآن ح و مانند آن وقت بگذرد و رون آوردن كاردی ببه واسطه مثالًبربد، چنانچه 

وان یح و وان را بربدیزى همراه او نباشد كه با آن، رس حیرد حالل است و اگر چی²
 و وان را بدردیسگ ح و  چنانچه سگ را در وقت بفرستد بلیستیرد، حالل نی²
  . رد حالل استی²

نانچه واe را شكار كنند، چیهم ح با و  اگر چند سگ را بفرستد ـ٢٦٠٣مسأله 
 و شكار حالل است ،اند  بوده، گفته شدمسائل قبلى كه در یها همه آنها داراى رشط

  . نبوده، شكار حرام استها z از آنها داراى آن رشطیاگر 
گرى را یوان دیآن سگ ح و واe بفرستدی اگر سگ را براى شكار ح ـ٢٦٠٤مسأله 

گرى شكار یوان دی را با حوانیز اگر آن حین و پاك است و شكار كند، آن شكار حالل
  .باشند  مىپاك و كند، هر دوى آنها حالل

  اهلریz از آنها كافر غی اگر چند نفر باهم سگ را بفرستند و  ـ٢٦٠٥مسأله 
ًا یكتاب باشد  ى یها z از سگیز اگر ین و  را نربد، آن شكار حرام استا نام خدعمدا

ت شده نباشد، آن شكار ی ترب،ه شد گفتمسائل قبلى كه در به طور اند را كه فرستاده
  .باشد  میحرام

واe را شكار كند، آن یر سگ شكارى، حیگرى غیوان دی اگر باز ح ـ٢٦٠٦مسأله 
به دستورى كه در  و وان زنده باشدیست، وىل اگر وقتى برسند كه حیشكار حالل ن

  . حالل است،ن شده رس آن را بربندیرشع مع
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رون آب جان دهد، یب و رندیدار را زنده از آب بگ ى فلس اگر ماه ـ٢٦٠٧مسأله 

 رد پاك است وىل خوردن آن حرامیچنانچه در آب ² و خوردن آن حالل است و پاك
رون آب جان دهد حرام یب و رندیفلس را اگر چه زنده از آب بگ بی ماهى و باشد مى

  .اطی بنا بر احت،است
ا آب یندازد یرون بیا موج آن را بیفتد یرون بی اگر ماهى از آب ب ـ٢٦٠٨مسأله 

له یا به وسیرد، با دست یش از آنكه ²ی، چنانچه پاندماهى در خشz ² و فرو رود
  . حالل است،رد، بعد از جان دادنی كىس آن را بگیگرید

در  و ست مسل5ن باشدیكند، الزم ن  مىدی كىس كه ماهى را ص ـ٢٦٠٩مسأله 
  .موقع گرفv، نام خدا را بربد

ا ی اند ست آن را زنده از آب گرفتهیكه معلوم نای   ماهى مرده ـ٢٦١٠أله مس
در دست كافر باشد، اگرچه  و اگر مرده، چنانچه در دست مسل5ن باشد، حالل است

  .باشد  مىد آن را زنده گرفته ام حرامیبگو
  .ز استی خوردن ماهى زنده جا ـ٢٦١١مسأله 
ش از جان دادن یرون آب پیا در بینند ان كی اگر ماهى زنده را بر ـ٢٦١٢مسأله 

  .ز استیبكشند، خوردن آن جا
ك قسمت آن را در حاىل ی و رون آب دو قسمت كنندی اگر ماهى را ب ـ٢٦١٣مسأله 

  .ز استیه، جااندرون آب میفتد، خوردن آن قسمتى را كه بیكه زنده است در آب ب
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رند، بعد از جان یگرى زنده بگیدله یا به وسی اگر ملخ را با دست  ـ٢٦١٤مسأله 

رد مسل5ن باشد و در یگ  مىست كىس كه آن رایالزم ن و دادن خوردن آن حالل است
معلوم نباشد  در دست كافر باشد وای  موقع گرفv نام خدا را بربد، وىل اگر ملخ مرده

  .ستید زنده گرفته ام حالل نیا نه، اگر چه بگویكه آن را زنده گرفته 
  . پرواز كند حرام استاندتو  Aىاورده وی خوردن ملخى كه بال در ن ـ٢٦١٥مسأله 
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سار  اقسام گنجشك كه بلبل و كبوتر و و  خوردن گوشت مرغ خانگى ـ٢٦١٦مسأله 

ن، ی هر مرغى كه مثل شاه وطاووس شب پره و  وچكاوك از آنها است حالل است و
كه هنگام پرواز بال زدنش كمرت از صاف ای  هر پرنده د وعقاب و باز، چنگال دار

 خار پشت پا ندارد، حرام است و و سنگدان نه دان ویا چی و داشv بالش باشد نگه
  .نخوردن گوشت هدهد بهرت است پرستو مكروه است و ع انواع كالغ ویگوشت جم
ا ی دنبه مثالًند یوان زنده جدا Aایزى را كه روح دارد از حی اگر چ ـ٢٦١٧مسأله 

  .حرام است و مقدارى گوشت از گوسفند زنده بربند، نجس
 و وان حالل گوشت حرام است بدون اشكالی حی از اجزابعضی  ـ٢٦١٨مسأله 

 ـ ١: ز استیاط واجب، مجموع آنها چهارده چیبعىض از اجزاء آن حرام است بنا بر احت
 ـ ٧ند یگو  مى كه آن را دشول ـ غدد٦ ـ بچه دان ٥ ـ فرج ـ ٤ ـ نرى ٣ ـ فضله ٢خون 

باشد   مىبه شكل نخود و زى كه در مغز كله استی ـ چ٨ند یگو  مىتخم كه آن را دنبالن
 ١١ره پشت است ی ـ پى كه در دو طرف ت١٠ره پشت است یان تی ـ مغز حرام كه در م٩

اط یبنا بر احت و  ـ حدقه چشم١٤) مثانه( ـ بول دان ١٣) طحال( ـ سپرز ١٢ـ زهره دان 
  .ندیگو  مىبه آن ذات االشاجع و ان سم استیزى كه در میاجتناب كنند از چ
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وانات حالل یر حیخوردن بول سا و  خوردن بول شرت حالل است ـ٢٦١٩مسأله 
 نیعت انسان از آنها متنفر است مانند رسگیى كه طبیزهایر چین سایهمچن و گوشت

  .حالل و ز استیه جامانند آنها بهرت است ترك شود، اگر چ و آب دماغو 
 7دالشهداءی خوردن خاك حرام است وىل خوردن كمى از تربت حرضت س ـ٢٦٢٠مسأله 
  .گل ارمنى براى معالجه اشكال ندارد خوردن گل داغستان و و براى شفاء
 و ستین آمده، حرام نانه كه در دهیخلط س و نىی فرو بردن آب ب ـ٢٦٢١مسأله 

  .د، اشكال نداردیآ  مىرونی كردن، از الى دندان بى كه موقع خاللیز فرو بردن غذاین
ا ی و  قتل نفسموجب رد وازى كه براى انسان رضر دی خوردن چ ـ٢٦٢٢مسأله 

  . حرام است،شودقطع عضوى از اعضاء 
اگر كىس با آنها  االغ مكروه است و و قاطر ، خوردن گوشت اسب ـ٢٦٢٣مسأله 
در  رون بربند وید آنها را از شهر بیبا وشوند   مىد، حرامیA zایعنى نزدیوطى كند 

د پول آن را به مالك بدهد، بعد یر مالك است بایواطى غ و اگر گر بفروشندیجاى د
  .گر كه آن را نشناسند بفروشدیدر جاى د رون بربد ویآن را از شهر ب

 z كنند، بول ویگوسفند نزد وان حالل گوشتى مانند گاو وی اگر با ح ـ٢٦٢٤مسأله 
وان ید فورى آن حیبا ر آنها هم حرام است ویدن شیآشام شود و  مى آنها نجسنیرسگ

  .كىس كه با آن وطى كرده، پول آن را به صاحبش بدهد بسوزانند و را بكشند و
ن گناه شمرده یدر بعىض اخبار بزرگرت دن رشاب حرام وی آشام ـ٢٦٢٥مسأله 
 7ت امام جعفر صادقاز حرض.  كافر استانداگر كىس آن را حالل بد و شده است

كىس كه  و منشأ گناهان است و ها یشه بدیرشاب ر: ت شده است كه فرمودندیروا
از  و شناسد  Aىدهد و در آن موقع خدا را  مىخورد، عقل خود را از دست  مىرشاب

ك را یشان نزدیحق خو و رداد  Aىچ كس را نگهیاحرتام ه و چ گناهى باك نداردیه
خداشناىس از بدن  و 5نیروح ا و اندگرد  Aىى آشكار روها یشتاز ز و كند  Aىتیرعا
 و اندم  مىثى كه از رحمت خدا دور است در اویروح ناقص خب و رود  مىرونیاو ب
 تا چهل روز Aاز او قبول و كنند  مىن او را لعنتیمؤمن و غمربانیپ ،فرشتگان ،خدا
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آب  و دیآ  مىرونینش بزبان از دها و اه استیامت روى او سیروز ق و شود Aى
  .اد تشنگى او بلند استیفر و زدیر مىاش  نهیدهان او به س

z از یخورند، اگر انسان   مىكه در آن رشابای   نشسv رس سفره ـ٢٦٢٦مسأله 
  .ز حرام استیز خوردن از آن سفره نیچ و  حرام،آنان حساب شود

ك است از ی نزدگرى را كهی بر هر مسل5ن واجب است مسل5ن د ـ٢٦٢٧مسأله 
  .رد نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهدیا تشنگى ²یگرسنگى 

��0/�32� a>S�( �W��A �sV f4�( -L P  
  : ز در موقع غذا خوردن مستحب استیچند چ ـ ٢٦٢٨مسأله 

  . دیش از غذا بشویاول ـ هر دو دست را پ
  .با دست5ل خشك كند و دیخود را بشودوم ـ بعد از غذا دست 

 بعد از همه دست بكشد و ش از همه رشوع به غذا خوردن كند ویزبان پیوم ـ مس
 نشسته و د، بعد كىس كه طرف راست اویزبان دست خود را بشویش از غذا اول میپ

بعد از غذا اول كىس كه طرف  ن طور تا برسد به كىس كه طرف چپ او نشسته ویهم
  . زبان برسدیا به طرف راست من طور تیهم و دیزبان نشسته دست خود را بشویچپ م

ك سفره چند جور غذا باشد در یاگر رس  و دیچهارم ـ در اول غذا بسم هللا بگو
  . وقت خوردن هر كدام آنها گفv بسم هللا مستحب است

  . پنجم ـ با دست راست غذا بخورد
  . با دو انگشت نخورد و شرت غذا بخوردیا بیششم ـ با سه انگشت 
هر كىس از غذاى جلو خودش  ،اند ك سفره نشستهی رس هفتم ـ اگر چند نفر

  . بخورد
  . هشتم ـ لقمه را كوچك بردارد

  . غذا خوردن را طول بدهد و ندیاد بنشینهم ـ رس سفره ز
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  . دهم ـ غذا را خوب بجود
برگ درخت  e و ،حانیچوب ر ،د وىل با چوب اناریازدهم ـ بعد از غذا خالل Aای

  . خرما خالل نكند
ابان غذا یبخورد وىل اگر در ب و زد جمع كندیر  مىرون سفرهیهم ـ آنچه بچهارد

  . وانات بگذاردیح و زد براى پرندگانیر  مىبخورد، مستحب است آنچه
ن شب غذا یدر ب ن روز ویدر ب اول شب غذا بخورد و پانزدهم ـ در اول روز و

  . نخورد
ت را روى پاى چپ پاى راس شانزدهم ـ بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و

  . ندازدیب
  . آخر آن Aك بخورد  هفدهم ـ در اول غذا و

  .دیش از خوردن با آب بشویوه را پیهجدهم ـ م
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رى غذا یاول ـ در حال س:  غذا خوردن مكروه است درزی چند چ ـ٢٦٢٩مسأله 

ز از شكم یشرت از هر چیاq بدر خرب است كه خداوند ع  پر خوردن و ـدوم. خوردن
چهارم ـ . گران در موقع غذا خوردنیسوم ـ نگاه كردن به صورت د. دیآ  مىپر بدش

ششم ـ بعد از . آشامد  مىایخورد   مىزى كهیپنجم ـ فوت كردن چ. خوردن غذاى گرم
هشتم ـ . هفتم ـ پاره كردن نان با كارد. گر شدنیز دیگذاشv نان در سفره، منتظر چ

vبه ده ینهم ـ پاك كردن گوشتى كه به استخوان چسب. ر ظرف غذای نان زگذاش
وه یاخv ماندازدهم ـ دور ی. وهیدهم ـ پوست كندن م. اندزى در آن Aیى كه چطور

  .ش از آنكه كامال آن را بخوردیپ



 456  :7�$(,- 8�946 � 

(�E <E GR>S�(�P%=  
 به طوراول ـ آن را : ز مستحب استیدن آب چند چی در آشام ـ٢٦٣٠مسأله 

دن آب بسم یش از آشامیسوم ـ پ. ستاده آب بخوردیدوم ـ در روز ا. اشامدیدن بیكم
 از روى  ـپنجم. اشامدیچهارم ـ به سه نفس آب ب. دیبعد از آن الحمد � بگو و هللا
ت یبو اهل  7دن آب حرضت اباعبدهللایششم ـ بعد از آشام. اشامدیل آب بیم
  .دیعنت Aاقاتالن آن حرضت را ل و اد كندیشان را یا

(�E <E G0�$F(��=  
در شب به  دن آن بعد از غذاى چرب ویآشام دن آب ویاد آشامی ز ـ٢٦٣١مسأله 

ن از جاى یهمچن  ودن آب با دست چپیز آشامین  وستاده مكروه استیحال ا
  .باشد  مىى كه دسته آن است مكروهیجا شكسته كوزه و

� �s% 'F7� =��  
رى را براى ینسان بر خود واجب كند كه كار خ نذر آن است كه ا ـ٢٦٣٢مسأله 

  .دیا كارى را كه نكردن آن بهرت است براى خدا ترك Aای آورد جا بهخدا 
د ی پس اگر بگو،ست به عر� بخوانندیغه الزم نی ص، در نذر ـ٢٦٣٣مسأله 
ح یدهم، نذر او صح  مىریض من خوب شود، براى خدا ده تومان به فقیچنانچه مر

  .شود  مى نذر محقق،دیلفظى نگو و ن نحویر قصد كند به ااست، بلكه اگ
ار خود یبه اخت و عاقل باشد و د مكلفیكند با  مى كىس كه نذر ـ٢٦٣٤مسأله 

  عصباe شدنبه واسطها ی اند ن نذر كردن كىس كه او را مجبور كردهینذر كند، بنابرا
  .ستیح نی صح،ار نذر كردهیاخت بی

  نذر كنداندتو  Aىد، زنیرى Aایذر كردن زن جلوگ اگر شوهر از ن ـ٢٦٣٥مسأله 
  . نذر او باطل است،اگر بدون اجازه شوهر نذر كندو 
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 نذر او را بهم اندتو  Aى اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش ـ٢٦٣٦مسأله 
  .دیرى Aایا او را از عمل كردن به نذر جلوگی بزند

د بلكه ید به آن نذر عمل Aای كند با اگر فرزند با اجازه پدر نذر ـ٢٦٣٧مسأله 
 نذر اندتو  مىىل پدربند، عمل كردن به آن نذر واجب است اگر بدون اجازه او نذر ك

  .فرزند را منحل كند
ش ممكن باشد، ی نذر كند كه انجام آن برااندتو  مى انسان كارى را ـ٢٦٣٨مسأله 

اده برود، نذر او یند كه پاده كربال برود، اگر نذر كی پاندتو  Aىن كىس كهیبنابرا
  .ستیح نیصح

ا كار واجب یا مكروهى را انجام دهد ی اگر نذر كند كه كار حرام  ـ٢٦٣٩مسأله 
  .ستیح نیا مستحبى را ترك كند، نذر او صحی

د، چنانچه یا ترك Aای اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد  ـ٢٦٤٠مسأله 
اگر انجام  و ستیح نیى باشد، نذر او صحتركش از هر جهت مساو  آوردن آن وجا به

ى را ی نذر كند غذامثالًانسان به قصد ه5ن جهت نذر كند،  و آن از جهتى بهرت باشد
ز اگر ترك آن از جهتى ین و ح استیرد، نذر او صحیبخورد كه براى عبادت قوت بگ

نكه ی ا براىمثالً ،دیانسان براى ه5ن جهت نذر كند كه آن را ترك Aا  وبهرت باشد
  .باشد  مىحی نذر او صح،دود مرض است نذر كند كه آن را استع5ل نكند

ى كه به خودى خود ثواب یاگر نذر كند Aاز واجب خود را در جا ـ ٢٦٤١مسأله 
ن اند، چنانچه Aاز خواند نذر كند Aاز را در اطاق بخومثالًست یاد نیAاز در آنجا ز

نكه خلوت است انسان حضور قلب ی اواسطهبه  مثالًدر آنجا از جهتى بهرت باشد 
  .ح استی نذر او صح،كند  مىدایپ

د ه5ن طور كه نذر كرده ی اگر نذر كند عمىل را انجام دهد با ـ٢٦٤٢مسأله 
ا Aاز اول ی ردیا روزه بگی آورد پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد جا به

ز اگر ین كند و  Aىتی آورد كفاجا به ا بعد از آنی چنانچه قبل از آن روز اندماه بخو
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ش از آنكه خوب شود یض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پینذر كند كه وقتى مر
  .ستیصدقه را بدهد كاىف ن

ن نكند، یمقدار آن را مع و رد وىل وقتی اگر نذر كند روزه بگ ـ٢٦٤٣مسأله 
 مقدار و  وداناگر نذر كند Aاز بخو و رد كاىف استیك روز روزه بگیچنانچه 

اگر نذر  و كند  مىتی كفااندك Aاز دو ركعتى بخوین نكند، اگر یات آن را معیخصوص
ند یزى بدهد كه بگوین نكند، اگر چیمقدار آن را مع و جنس و كند صدقه بدهد

 آورد در جا بهاگر نذر كند كارى براى خدا  صدقه داده، به نذر عمل كرده است و
زى صدقه بدهد، نذر خود را یا چیرد ی روزه بگ،ك روزی ای اندك Aاز بخویصور} كه 

  .انجام داده است
د ه5ن روز را روزه یرد باینى را روزه بگی اگر نذر كند روز مع ـ٢٦٤٤مسأله 

رد، ی مسافرت روزه نگبه واسطهاگر  و  در آن روز مسافرت كنداندAى تو و ردیبگ
ر یا به ده فقیك بنده آزاد كند یعنى ید گذشته از قضاى آن روز كفاره هم بدهد، یبا

د سه روز پى در پى روزه ی بااندنها را نتویاگر ا  واندر را بپوشیا ده فقیطعام دهد 
ض بر او یا حیگرى مثل مرض یا عذر دیرد وىل اگر ناچار شود كه مسافرت كند یبگ
  . كاىف است،د قضاء تنهایش آیپ

د به مقدارى یود عمل نكند باار به نذر خی اگر انسان از روى اخت ـ٢٦٤٥مسأله 
  . كفاره بدهد،ش گفته شدیمسأله پ كه در

نى عمىل را ترك كند، بعد از گذشv ی اگر نذر كند كه تا وقت مع ـ٢٦٤٦مسأله 
ش از گذشv وقت از روى فراموىش یاگر پ و  آوردجا به آن عمل را اندتو  مىآن وقت

 باز هم الزم است كه تا آن ست، وىلیزى بر او واجب نیا ناچارى انجام دهد، چی
دن آن وقت بدون عذر آن یش از رسیچنانچه دوباره پ اورد وی نجا بهوقت آن عمل را 

  . كفاره بدهد،ش گفته شدید به مقدارى كه در دو مسأله پیعمل را انجام دهد با
ن نكرده یوقتى براى آن مع و  كىس كه نذر كرده عمىل را ترك كند ـ٢٦٤٧مسأله 

ا ندانسv، آن عمل را انجام دهد كفاره بر او ی ا ناچارىیروى فراموىش است، اگر از 
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د به مقدارى كه یآورد با جا بهار آن را یهر وقت از روى اخت بعدا ست وىلیواجب ن
  .ش گفته شد كفاره بدهدیدر سه مسأله پ

 روز جمعه را روزه مثالًمعینی اگر نذر كند كه در هر هفته روز  ـ ٢٦٤٨مسأله 
گرى یا در روز جمعه عذر دید قربان شد یا عید فطر ی عها z از جمعهینانچه رد چیبگ

  . آوردجا بهقضاى آن را  و ردید آن روز را روزه نگیدا شود بایض براى او پیمانند ح
ش از دادن ینى صدقه بدهد چنانچه پی اگر نذر كند كه مقدار مع ـ٢٦٤٩مسأله 

  .دقه بدهندد آن مقدار را از مال او صیرد بایصدقه ²
 آن را به اندتو  Aىنى صدقه بدهد،یر معی اگر نذر كند كه به فق ـ٢٦٥٠مسأله 

  .د به ورثه او بدهدی با،اطیرد، بنا بر احتیر ²یاگر آن فق و گر بدهدیر دیفق
ارت حرضت ی به زمثالzً از امامان یارت ی اگر نذر كند كه به ز ـ٢٦٥١مسأله 

به اگر  و ستیگر برود كاىف نیارت امام دیبه ز مرشف شود، چنانچه 7عبدهللابا
  .ستیزى بر او واجب نیارت كند، چی آن امام را زاند عذرى نتوواسطه

Aاز آن را نذر  ارت ویغسل ز ارت برود وی كىس كه نذر كرده ز ـ٢٦٥٢مسأله 
  . آوردجا بهست آنها را ینكرده، الزم ن

د آن یزى نذر كند بایام زادگان چا امیz از امامان ی اگر براى حرم  ـ٢٦٥٣مسأله 
  .نها مرصف كندیمانند ا فرش حرم و و ىیروشنا و ریرا در تعم

نى را یزى نذر كند، چنانچه مرصف معی چ7 اگر براى خود امام ـ٢٦٥٤مسأله 
د به ی بانى را قصد نكردهیاگر مرصف مع  واندد به ه5ن مرصف برسیقصد كرده، با

 د ویه آن امام Aایثواب آن را هد  ونند آن بسازدما و ا مسجدیزوار بدهد  و فقرا
  .نذر كندای  زى را براى امامزادهین است اگر چیهمچن

 اند z از امامان نذر كردهیا براى ی  گوسفندى را كه براى صدقه ـ٢٦٥٥مسأله 
  .شود جزء نذر است  مىمقدارى كه چاق و پشم آن
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د، یایا مسافر او بی ب شودض او خوی هر گاه نذر كند كه اگر مر ـ٢٦٥٦مسأله 
ا ی ض خوب شدهیش از نذر كردن مریعمىل را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پ

  .ستیمسافر آمده است عمل كردن به نذر الزم ن
د شوهر دهد، بعد یا مادر نذر كند كه دخرت خود را به سی اگر پدر  ـ٢٦٥٧مسأله 

  .نذر آنان اعتبار ندارد و تار با خود اوسید، اختیف رسیاز آنكه دخرت به تكل
 هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت رشعى خود برسد، كار  ـ٢٦٥٨مسأله 

 و د آن كار را انجام دهدیرى را انجام دهد، بعد از آنكه حاجتش برآورده شد بایخ
رى را انجام دهد، آن یز اگر بدون آنكه حاجتى داشته باشد، عهد كند كه عمل خین

  .شود  مىجبعمل بر او وا
ه5ن انشاء نفساe كاىف  ه شود واندغه خویست صی در عهد الزم ن ـ٢٦٥٩مسأله 

 ا عبادت باشد مثل Aاز واجب وید یكند انجام دهد با  مىكارى را كه عهد و است
  .ا كار مباح باشدی ا كارى باشد كه انجام آن بهرت از تركش باشد ویمستحب 

ر را یعنى شصت فقید كفاره بدهد ینكند با اگر به عهد خود عمل  ـ٢٦٦٠مسأله 
  .ك بنده آزاد كندیا یرد یا دو ماه روزه بگیر كند یس
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 قسم مثالًا ترك كند، ی اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد  ـ٢٦٦١مسأله 

ًا دود استع5ل نكند چنانچه یرد یبخورد كه روزه بگ د كفاره ی مخالفت كند، باعمدا
  واندر را بپوشیا ده فقی ر طعام دهد ویا به ده فقیك بنده آزاد كند یعنى یبدهد 

  .ردید سه روز پى در پى روزه بگی بااندنها را نتویاگر ا
  :  قسم چند رشط دارد ـ٢٦٦٢مسأله 

ار یاخت و از روى قصد عاقل باشد و د بالغ ویخورد با  مىاول ـ كىس كه قسم
 ،اند كىس كه مجبورش كرده مست و وانه وید و قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه

  . ار قسم بخوردیاخت بی ن است اگر در حال عصباe بودنیهمچن ست ویدرست ن



 461  3&#4o C$� 2�_�-  � 

د حرام و مكروه نباشد و كارى را یخورد انجام دهد با  مىدوم ـ كارى را كه قسم
  . مستحب نباشد و د واجبیخورد ترك كند با  مىكه قسم

 ر ذات مقدس او گفتهیند عاq قسم خورد كه به غى خداوها z از اسمیسوم ـ به 
 ر خدا همیغه ز اگر به اسمى قسم بخورد كه بین و هللا و شود مانند خدا Aى
د، یشود كه هر وقت كىس آن اسم را بگو  مىقدرى به خدا گفتهه ند وىل بیگو مى

ح یرازق قسم بخورد صح و د، مثل آنكه به خالقیآ  مىذات مقدس حق در نظر
هر وقت گفته  و ندیگو  مىر خدا همیغه بلكه اگر به اسمى قسم بخورد كه باست، 

  . ح استیر صحیبص د مانند حى ویآ  Aىشد هم ذات مقدس حق در نظر
ح یا در قلبش آن را قصد كند صحیسد یاگر بنو و اوردیچهارم ـ قسم را به زبان ب

  . ح استی صح،ست وىل آدم الل اگر با اشاره قسم بخوردین
خورد   مىاگر موقعى كه قسم و  ـ عمل كردن به قسم براى او ممكن باشدپنجم

 شود، قسم او بهم  مىاز وقتى كه عاجز،  از عمل آن عاجز شودبعدا ممكن باشد و
دا كند كه یقدرى مشقت په ن است اگر عمل كردن به نذر بیهمچن خورد و مى

  .نشود آن را تحمل Aود
ا شوهر از قسم یرى كند ین فرزند جلوگ اگر پدر از قسم خورد ـ٢٦٦٣مسأله 

  .ستیح نید، قسم آنان صحیرى Aایخوردن زن جلوگ
 قسم او را اندتو  مى اگر فرزند بدون اجازه پدر قسم بخورد، پدر ـ٢٦٦٤مسأله 

  .ستیح نیقسم زن بدون اذن شوهر صح و بهم بزند
د، كفاره ا ناچارى به قسم عمل نكنی  اگر انسان از روى فراموىش ـ٢٦٦٥مسأله 

  ودین است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل نن5یهمچن و ستیبر او واجب ن
 شوم  مىد وهللا االن مشغول Aازیگو  مىنكهیخورد، مثل ا  مىقسمى كه آدم وسواىس

ار به یاخت بی شود، اگر وسواس او طورى باشد كه  Aى وسواس مشغولبه واسطهو 
  .قسم عمل نكند كفاره ندارد
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خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او   مى كىس كه قسم ـ٢٦٦٦مسأله 
نكه یباشد، وىل اگر براى ا  مىاز گناهان بزرگ و اگر دروغ باشد حرام و مكروه است

گرى را از رش ظاملى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد یا مسل5ن دیخودش 
عنى موقع قسم خوردن طورى ی، ه كندی توراندشود، اما اگر بتو  مىبلكه گاهى واجب

 اگر ظاملى مثالًد، یه Aاید توریمشقت هم نداشته باشد با و ت كند كه دروغ نشودین
ك ساعت قبل یانسان و ای  دهیاز انسان بپرسد كه او را ند و ت كندیبخواهد كىس را اذ

  .ام دهیش ندیقه پیقصد كند كه از پنج دق ام و دهیرا ند د اویده باشد، بگویاو را د
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خود او و  و شود  مىزى را وقف كند از ملك او خارجی اگر كىس چ ـ٢٦٦٧مسأله 

برد، وىل   Aىكىس هم از آن ملك ارث و ا بفروشندیتوانند آن را ببخشند   Aىگرانید
  .، فروخv آن اشكال ندارد٢٠٨٩و  ٢٠٨٨ در بعىض از موارد كه در مسأله

د ی بگومثالًقف را به عر� بخوانند، بلكه اگر غه ویست صی الزم ن ـ٢٦٦٨مسأله 
چ قسم از اقسام وقف ی در هول کردنقب ح است ویخانه خود را وقف كردم صح

چه در موقوفات عامه مثل مسجد  و ست، چه وقف بر افراد مخصوص باشدیمعترب ن
. ندیسادات وقف Aا  بر فقرا ومثالًزى كه براى عموم وقف كنند یچه چ مدرسه و و

  .صحیح است ن اقسام وقف محقق شود و بدون قبول كردن كىسیnام ادر 
 ،غه وقفین صاندش از خویپ ن كند وی اگر ملz را براى وقف مع ـ٢٦٦٩مسأله 

  .ستیرد، وقف درست نیا ²ی5ن شود یپش
 ست قصد قربت داشته باشدیكند، الزم ن  مى كىس كه ماىل را وقف ـ٢٦٧٠مسأله 

 اگر مثالًشه وقف كند یغه، مال را براى همین صاندع خوست از موقیز الزم نینو 
غه تا ین صاندن مال بعد از مردن من وقف باشد، گر چه از موقع خوید ایبگو

 د تا ده سال وقف باشدیز اگر بگوین و ح استیمردنش وقف ننموده وىل وقف صح
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 د ود تا ده سال وقف باشد، بعد پنج سال وقف نباشیا بگویبعد از آن نباشد و 
  .ح استیدوباره وقف باشد، وقف صح

الزم است كه مال وقف را به ترصف  و حی وقف در صور} صح ـ٢٦٧١مسأله 
ر یزى را بر اوالد صغی او بدهند، وىل اگر چّا وىلی لیا وكیكىس كه براى او وقف شده 

د، یز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهدارى Aاینكه آن چیبه قصد ا و خود وقف كند
  .الزم است ح وی صحوقف

 مساجد و ل مدارس وی اظهر آن است كه در اوقاف عامه از قب ـ٢٦٧٢مسأله 
  .ت آنها مجرد وقف Aودن كاىف استیامثال آنها قبض معترب نباشد و در وقف

 عاقل باشد و و د مكلفیكند با  مى كىس كه مال خود را وقف ـ٢٦٧٣مسأله 
هى كه مال خود را در كارهاى ین سفیرا در مال خود ترصف كند، بناباند بتورشعاً

زى را وقف ید اگر چیكند، چون حق ندارد در مال خود ترصف Aا  مىهوده مرصفیب
  .ستیح نی صح،كند

 ایدنه ب بعدا بعد از آن براى كساe كه  اگر ماىل را براى زندگان و ـ٢٦٧٤مسأله 
عد از آنان وقف زى را بر اوالد خود وقف كند كه بی چمثالًد، یند وقف Aایآ مى
ح یگر از وقف استفاده كنند صحیبعد از دسته دای  هر دسته و ى او باشدها نوه

ح یز صحیند نیآ  مىایدنه  براى كساe كه بعد باًئست وقف ابتداید نیبع و است
  .باشد

زى را بر خودش وقف كند مثل آنكه دكاe را وقف كند كه ی اگر چ ـ٢٦٧٥مسأله 
 ماىل را مثالً وىل اگر ستیح نیند صحیAا اش  او خرج مقربهدى آن را بعد از مرگیعا

  .دی از منافع وقف استفاده Aااندتو  مىر شود،یخودش فق و  وقف كندبر فقرا
د مطابق ین كند بایزى كه وقف كرده متوىل معی اگر براى چ ـ٢٦٧٦مسأله 

 بر اوالد خود الًمثن نكند، چنانچه بر افراد مخصوىص یاگر مع و دیقرارداد او رفتار Aا
ار یاگر بالغ نباشند اخت ار با خود آنان است ویآنها بالغ باشند، اخت وقف كرده باشد و

  .ستیبراى استفاده از وقف اجازه حاكم رشع الزم ن شان است وی اّبا وىل
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ا وقف كند كه یا سادات وقف كند ی بر فقرا مثالً اگر ملz را  ـ٢٦٧٧مسأله 
ن نكرده ی معّىلسد، در صور} كه براى آن ملك متو برراتیمنافع آن به مرصف خ

  .ار آن با حاكم رشع استیباشد، اخت
 بر اوالد خود وقف كند كه هر مثالً اگر ملz را بر افراد مخصوىص  ـ٢٦٧٨مسأله 

 گر از آن استفاده كنند، چنانچه متوىل آن را اجاره دهد ویبعد از طبقه دای  طبقه
ك طبقه از كساe كه ملك ی وىل اگر متوىل نداشته باشد و شود  Aىرد اجاره باطلی²

 رند، اجاره باطلین مدت اجاره ²یدر ب بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند و
در صور} كه مستأجر مال االجاره nام مدت را داده باشد، مال االجاره از  شود و مى

  .نددار مىزمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان بر
  .رود  Aىرونی اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن ب ـ٢٦٧٩مسأله 
ست اگر یمقدارى از آن وقف ن و  ملz كه مقدارى از آن وقف است ـ٢٦٨٠مسأله 

  . سهم وقف را جدا كند، با نظر خربهاندتو  مىا متوىلیم نشده باشد، حاكم رشع یتقس
ن یات آن را به مرصىف كه معدیعا و انت كندی اگر متوىل وقف خ ـ٢٦٨١مسأله 

  .دین Aاینى معیى او متوىل امجا به اندتو  مى حاكم رشع،اندشده نرس
شود براى Aاز به   Aى،اند ه وقف كردهینی فرىش را كه براى حس ـ٢٦٨٢مسأله 

  .ه باشدینیك حسیمسجد بربند، اگر چه آن مسجد نزد
 چنانچه آن مسجد ،ندیر مسجدى وقف Aای اگر ملz را براى تعم ـ٢٦٨٣مسأله 

 دا كندیر پیاج به تعمیرود كه تا مد} احت  Aىانتظار هم و ر نداردیاج به تعمیاحت
  .ر دارد برسانندیاج به تعمیدات آن ملك را بر مرصف مسجدى كه احتیتوانند عا مى

 و ندیر مسجد Aایدى آن را خرج تعمیى را وقف كند كه عا اگر ملک ـ٢٦٨٤مسأله 
د بدهند، در صور} كه بدانند یگو  مىبه كىس كه در آن مسجد اذان و تبه امام ج5ع

د ه5نطور مرصف ین كرده، بایك چه مقدار معینان داشته باشند كه براى هر یا اطمی
نان نداشته باشند، چنانچه آنچه ذكر شده از باب مرصف باشد یا اطمین یقیاگر  و كنند

 و ن امام ج5عتیاد آمد بیززى یاگر چ و ر كنندید اول مسجد را تعمیبا
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ن دو نفر یبهرت آن است كه ا و ندی مساوى قسمت Aابه طورد یگو  مىكىس كه اذان
  .گر صلح كنندیكدیم با یدر تقس
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ت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او ی وص ـ٢٦٨٥مسأله 

ا براى یاو ملك كىس باشد زى از مال ید بعد از مرگش چیا بگوی ى انجام دهندیكارها
كىس را كه  و ن كندیرسپرست مع و میار آنان با اوست قیكساe كه اخت و اوالد خود
  .ندیگو  مىكنند وىص  مىتیبه او وص

 حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را اندتو  Aى كىس كه ـ٢٦٨٦مسأله 
 حرف بزند، اندتو  مى بلكه كىس هم كه؛ت كندی وصاندتو  مى، براى هر كارىندبفه5

  .ح استی صح،ت كندی وصندكه مقصودش را بفه5ای  اگر با اشاره
نند، چنانچه مقصود او را یت ببیا مهر می امضاء ابای   اگر نوشته ـ٢٦٨٧مسأله 

 و د مطابق آن عمل كنندی بات كردن نوشتهیمعلوم باشد كه براى وص و ندبفه5
 ى را نوشته استیزهایچ و نبودهت كردن ی اگر بدانند مقصودش وص استنیهمچن

ت یوص بعداً  اگر ندانند كه. است كرده همتیوص و ت كندیمطابق آن وص بعداً که
  .ستی عمل به آن الزم ن،ا نهیكرده 

ساله  ت صبى دهی وصىلبد بالغ باشد، یكند با  مىتی كىس كه وص ـ٢٦٨٨مسأله 
از  و ت كننده عاقلید وصیز باین و ح استیدر وجوه معروف باشد صح و اگر عاقل
  .ت كندیار وصیروى اخت

ا سمى خورده ی زخمى به خود زده مثالً كىس كه از روى عمد  ـ٢٦٨٩مسأله 
ت كند كه یشود، اگر وص  مىدایا گ5ن به مردن او پین یقی آن، به واسطهاست كه 

  .ستیح نیمقدارى از مال او را به مرصىف برسانند صح
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زى به كىس بدهند، در صور} آن ید كه چت كنی اگر انسان وص ـ٢٦٩٠مسأله 
  .ستیقبول الزم ن و دیرا رد نن5 شود كه آن  مىز را مالكیكس آن چ
ى ها  امانتفوراًد ید، بایى مرگ را در خود دها  وقتى انسان نشانه ـ٢٦٩١مسأله 

موقع دادن آن بدهى  اگر به مردم بدهكار است و و اندمردم را به صاحبانشان برگرد
د یده، بایا موقع دادن بدهى او نرسی بدهد اندتو  Aىاگر خودش و د بدهدیده بایرس
ت كردن یرد، وىل اگر بدهى او معلوم باشد، وصی شاهد بگ،تیبر وص و ت كندیوص

  .ستیالزم ن
  وزکات ،ند، اگر خمسیب  مىى مرگ را در خودها  كىس كه نشانه ـ٢٦٩٢مسأله 

 بدهد چنانچه از خودش مال اندتو Aى اگر و  بدهدفوراًد یمظاq بدهكار است با
ن است اگر یهمچن  وت كندید وصید بایدهد كىس آنها را اداء Aا  مىاحت5ل ایدارد 

  .حج بر او واجب باشد
روزه قضاء  و ند، اگر Aازیب  مىى مرگ را در خودها  كىس كه نشانه ـ٢٦٩٣مسأله 

رند، بلكه اگر مال نداشته یر بگیت كند كه از مال خودش براى آنها اجید وصیدارد با
دهد، باز هم   مىرد آنها را انجامیزى بگینكه چآباشد وىل احت5ل بدهد كىس بدون 

 ٢٤٢صفحات ىل كه در یروزه او به تفص  واگر قضاى Aاز و دیت Aایواجب است وص
ت كند كه یا وصی د به او اطالع دهدی با شد، بر پرس بزرگرت واجب باشد بیان٢٤٣و 

  . آورندجا هببراى او 
ش كىس یند، اگر ماىل پیب  مىى مرگ را در خودها  كىس كه نشانه ـ٢٦٩٤مسأله 

 ندانسv، به واسطهدانند چنانچه   Aىى پنهان كرده است كه ورثهیدر جا ایدارد 
ر خود یى صغها ست براى بچهیالزم ن و د به آنان اطالع دهدین برود بایحقشان از ب

ا یرود   مىنیم مالشان از بی در صور} كه بدون ق وىل،ن كندیرسپرست مع و میق
  .دین Aاینى معیم امیى آنان قاد بریشوند با  مىعیخودشان ضا
ى یدر صور} كه به تنها . باشد و بالغعاقل ،د مسل5نی وىص با ـ٢٦٩٥مسأله 

  .وىص قرار داده شود
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ده باشد ن كند، چنانچه اجازه دای اگر كىس چند وىص براى خود مع ـ٢٦٩٦مسأله 
گر یكدیت از یست در انجام وصیت عمل كنند، الزم نیى به وصیكه هر كدام به تنها

ت یهم به وص اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه هر دو با و رندیاجازه بگ
اگر حارض  و ندیت عمل Aایگر به وصیكدید با نظر یا نگفته باشد بایعمل كنند 

اگر  و كند  مى كنند، حاكم رشع آنها را مجبورت عملیگر به وصیكدینشوند كه با 
  .دیAا  مىنیگران را معیاطاعت نكنند، به جاى آنان د

د ثلث مالش را به ی بگومثالًت خود برگردد ی اگر انسان از وص ـ٢٦٩٧مسأله 
ت خود را یاگر وص و شود  مىت باطلید به او ندهند وصیكىس بدهند، بعد بگو

ى او جا بهگرى را ین كند، بعد دیى خود معها راى بچهمى بیر دهد، مثل آنكه قییتغ
  .ندیت دوم او عمل Aاید به وصی با وشود  مىت اولش باطلید، وصیم Aایق

ای   خانهمثالًت خود برگشته ی اگر كارى كند كه معلوم شود از وص ـ٢٦٩٨مسأله 
د، یال Aیگرى را براى فروش آن وكیا دی بفروشد ،ت كرده به كىس بدهندیرا كه وص

  .شود  مىت باطلیوص
ت كند كه ینى را به كىس بدهند، بعد وصیز معیت كند چی اگر وص ـ٢٦٩٩مسأله 

به هر كدام از آن  و ز را دو قسمت كنندید آن چیگرى بدهند باینصف ه5ن را به د
  .ك قسمت آن را بدهندیدو نفر 

مالش را به رد، مقدارى از یم  مى كه به آن مرضی اگر كىس در مرض ـ٢٧٠٠مسأله 
د ی باگر بدهندیت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس دیوص و كىس ببخشد

شرت از یت كرده بیده از اصل تركه خارج كنند، چنانچه ماىل كه وصی بخش کهمال را
د یكه گفته او عمىل شود باشرت است ورثه اجازه بدهند یا اگر بیه نباشد ند5یثلث باق
د ماىل را یشرت از ثلث باشد، ورثه هم اجازه ندهند، بایاگر ب و ه گفته عمل كنندبه آنچ

  .ه مال دومى استند5یثلث باق و ده بدهندیش از مرگ بخشیكه پ
دى آن را به یعا و ت كند كه ثلث مال او را نفروشندی اگر وص ـ٢٧٠١مسأله 

  .ندید مطابق گفته او عمل Aایمرصىف برسانند با
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د مقدارى به كىس یرد، بگویم  مىه به آن مرض اگر در مرىض ك ـ٢٧٠٢مسأله 
د یبدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براى رضر زدن به ورثه گفته است با

كىس هم منكر گفته  و اگر متهم نباشد و ن كرده از ثلث او بدهندیمقدارى را كه مع
  .د از اصل مالش بدهندیاو نشود با
كن است فالن زن حامله شود كه ممای  ت كند به بچهی اگر وص ـ٢٧٠٣مسأله 

ه  بوصیت کنندهنچه آن بچه بعد از مرگ ت به فعل، چنایزى بدهند به نحو وصیچ
ت كند یاگر وص و شود  مىرات مرصفیدهند، واال در خ  مىز را به اوی آن چ،ا آمدیدن

جه یت به نتینحو وصه كه مقدارى از مالش مال بچه باشد كه در شكم مادر است ب
د یا آمد بایدنه ح است، پس اگر زنده بیت صحیح نداشته باشد، وصاگر چه هنوز رو
 شود  مىت باطلیا آمد، وصیدنه اگر مرده ب و ت كرده به او بدهندیآنچه را كه وص

  .كنند  مىان خودشان قسمتیت كرده، ورثه میآنچه را كه براى او وصو 
ت یطالع وص اگر انسان بفهمد كىس او را وىص كرده، چنانچه به ا ـ٢٧٠٤مسأله 
 به ،ست بعد از مردن اویست، الزم نیت او حارض نی كه براى انجام وصاندكننده برس

 به ا بفهمد ویش از مردن او بفهمد كه او را وىص كرده یت عمل كند، وىل اگر پیوص
ست، در صور} كه مشقت یت حارض نی اطالع ندهد كه براى عمل كردن به وصاو

ش از مرگ، موقعى یز اگر وىص پین و نجام دهدت او را اید وصینداشته باشد با
د ی بات كندیگرى وصی به داند شدت مرض نتوبه واسطهض یملتفت شود كه مر

  .دیت را قبول Aایوص
گرى را براى ی داندتو  Aىرد، وىصیت كرده ²ی اگر كىس كه وص ـ٢٦٠٥مسأله 

ت ی مقصود مانددد، وىل اگر بیخود از كار كناره Aا و ن كندیت معیانجام كارهاى م
 ن نبوده كه خود وىص آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده،یا

  .دیل Aایگرى را از طرف خود وكی داندتو مى
وانه یا دیرد یz از آن دو ²ی اگر كىس دو نفر را وىص كند، چنانچه  ـ٢٧٠٦مسأله 

ن كند، مگر آنكه یاى او معجه گر را بیك نفر دیست حاكم رشع یا كافر شود الزم نی
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ا كافر شوند حاكم یوانه یا دیرند یاگر هر دو ² و رشط اجت5ع در عمل Aوده باشد
ن یت را عمىل كند، معی وصاندك نفر بتویكند وىل اگر   مىنیگر را معیرشع دو نفر د

  .ستینفر الزم ن كردن دو
م دهد، حاكم رشع ت را انجایى كارهاى می به تنهااند اگر وىص نتو ـ٢٧٠٧مسأله 

  .كند  مىنیگر را معیك نفر دیبراى كمك او 
ت در دست وىص تلف شود، چنانچه در ی اگر مقدارى از مال م ـ٢٧٠٨مسأله 

ت كرده است كه فالن یت وصی ممثالًا تعدى Aوده، ی و نگهدارى آن كوتاهى كرده
 ضامن ،ن رفتهی بدر راه از و گر بردهیاو مال را به شهر د مقدار به فقراى شهر بده و

  .ستیتعدى هم ننموده ضامن ن اگر كوتاهى نكرده و است و
رد فالe ید كه اگر آن كس ²یبگو و  هرگاه انسان كىس را وىص كند ـ٢٧٠٩مسأله 

  .ت را انجام دهدید كارهاى میوىص باشد، بعد از آنكه وىص اول مرد، وىص دوم با
كه مثل  حقوقى را و رىبدهكا و ت واجب استیحجى كه بر م ـ ٢٧١٠مسأله 

  ت بدهندید از اصل مال می باداء كردن آنها واجب استمظاq، ا و زکات خمس و
  .ت نكرده باشدیت براى آنها وصیچه ماگر 

 حقوقى كه مثل خمس و و حج واجب و ت از بدهىی اگر مال م ـ٢٧١١مسأله 
ا یكه ثلث ت كرده باشد ید، چنانچه وصیایاد بیمظاq بر او واجب است ز  وزکات

ت یوص و اگر ت او عمل كنندید به وصیمقدارى از ثلث را به مرصىف برسانند با
  . مال ورثه استاندم  مىنكرده باشد، آنچه

شرت باشد ین كرده، از ثلث مال او بیت معی اگر مرصىف را كه م ـ٢٧١٢مسأله 
 كنند ا كارىیح است كه ورثه حرىف بزنند یشرت از ثلث در صور} صحیت او در بیوص

تنها راىض بودن آنان كاىف  و اند ت را اجازه دادهیكه معلوم شود عمىل شدن وص
  .ح استیمد} بعد از مردن او هم اجازه بدهند صح و اگر ستین
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 و شرت باشدی از ثلث مال او بن كردهیت معی اگر مرصىف را كه م ـ٢٧١٣مسأله 
  بعد از مردن اوت او عمىل شود،یش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصیپ

  .توانند از اجازه خود برگردند Aى
را  گر اویا بدهى دی زکات و ت كند كه از ثلث او خمسی اگر وص ـ٢٧١٤مسأله 

 كار مستحبى هم مثل اطعام به فقرا و رندیر بگیروزه او اج و براى Aاز و بدهند
 و براى Aازاد آمد یزى زیچ و اگر د اول بدهى او را از ثلث بدهندی باانجام دهند
ن كرده یاد آمد به مرصف كار مستحبى كه معیاز آن هم ز و اگر رندیر بگیروزه او اج

ازه بدهى او باشد، ورثه هم اجازه ندهند اندچنانچه ثلث مال او فقط به  و برسانند
كارهاى مستحبى باطل  روزه و ت براى Aاز ویشرت از ثلث مال مرصف شود، وصیكه ب

  .روزه او را از اصل مال بدهند د Aاز ویاست وىل با
روزه مستحبى  براى Aاز و ت كند كه بدهى او را بدهند وی اگر وص ـ٢٧١٥مسأله 

ت نكرده باشد كه یگر هم انجام دهند، چنانچه وصیكار مستحبى د و رندیر بگیاو اج
اد آمد، ثلث یزى زیچ و اگر د بدهى او را از اصل مال بدهندی بانها را از ثلث بدهندیا

در صور} كه  و ن كرده برسانندیكارهاى مستحبى كه مع روزه و و آن را به مرصف Aاز
ب ذكر شده باشد پس اگر ورثه اجازه بدهند، یت هم به ترتیوص و  كاىف نباشد،ثلث

 و اگر روزه را از ثلث بدهند و د Aازیاجازه ندهند با و اگر ت او عمىل شودید وصیبا
  .ن كرده برسانندیستحبى كه معاد آمد به مرصف كار میزى زیچ

 به من بدهند،  رات كرده فالن مبلغیت وصید كه می اگر كىس بگو ـ٢٧١٦مسأله 
ك مرد عادل هم گفته او ی و ا قسم بخوردیق كنند یچنانچه دو مرد عادل گفته او را تصد

ا چهار زن عادله به گفته او شهادت یدو زن عادله  و ك مرد عادلیا ید یق Aایرا تصد
دو زن عادله شهادت دهند، نصف  و اگر د به او بدهندیگو  مىد مقدارى را كهیهند باد

ز اگر دو ین و د سه چهارم آن را به او بدهندیسه زن عادله شهادت دهند با و اگر آن را
ت یق كنند، در صور} كه مین خود عادل باشند گفته او را تصدیمرد كافر ذمى كه در د

ت یت نبوده و وصیزن عادىل هم در موقع وص و مرد و كندت یناچار بوده است كه وص
  .كند به او بدهند  مىزى را كه مطالبهید چیدر سفر باشد با
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ا ی تم كه مال او را به مرصىف برسانمید من وىص می اگر كىس بگو ـ٢٧١٧مسأله 
د حرف او را قبول كرد كه دو یى خود قرار داده، در صور} باها م بچهیت مرا قیم

  .ندیق Aایادل گفته او را تصدمرد ع
ش از آنكه یآن كس پ و زى به كىس بدهندیت كند چی اگر وص ـ٢٧١٨مسأله 
ز یتوانند آن چ  مى،اند ت را رد نكردهیرد، تا وقتى ورثه او وصید ²یا رد Aایقبول كند 

ت خود برنگردد یت كننده از وصین در صور} است كه وصیند وىل ایرا قبول Aا
  . ز ندارندیبه آن چوگرنه حقى 

��� 'F7�  
  : برند سه دسته هستند  مىىش ارثی خوبه واسطه كساe كه  ـ٢٧١٩مسأله 

ن روند، هر ییبا نبودن اوالد، اوالد هر چه پا و تیاوالد م ،مادر ،دسته اول ـ پدر
 ن دسته هستینفر از ا كیتا  و برد  مىكرت است ارثیت نزدیكدام آنان كه به م

  . برند ى Aدسته دوم ارث
با  و برادر خواهر و و عنى مادر بزرگیجده،  و عنى پدر بزرگیدسته دوم ـ جد 

 كرت است ارثیت نزدیشان هر كدام آنان كه به میخواهر، اوالد ا و نبودن برادر
  . برند  Aىدسته سوم ارث ،ن دسته هستینفر از ا كیتا  برد و مى

 ،ها عمه ،ك نفر از عموهایتا  ن واوالد آنا خاله و ،ىیدا ،عمه ،دسته سوم ـ عمو
 ت عموى پدرىیبرند وىل اگر م  Aى اوالد آنان ارث،اند ت زندهیى مها خاله  وها ىیدا
رسد   مىمادرى  ویمادرى داشته باشد، ارث به پرس عموى پدر و یپرس عموى پدرو 
  .برد  Aىعموى پدرى ارث و

 اوالد ِاوالد اوالد آنان و ت ویخاله خود م  وىیدا ،عمه ، اگر عمو ـ٢٧٢٠مسأله 
نها یا و اگر برند  مىت ارثیمادر م خاله پدر و ى ویدا عمه و آنان نباشند، عمو و

خاله جد  ى ویدا عمه و و نها هم نباشند، عمویاگر ا برند و  مىنباشند، اوالدشان ارث
  .برند  مىنها نباشند، اوالدشان ارثیاگر ا ت ویجده م و
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شود، از   مىانیىل كه در چند صفحه بعد بی به تفصشوهر و  زن ـ٢٧٢١مسأله 
  .برند  مىگر ارثیكدی

T�� -S2W ���  
ا مادر یك نفر از دسته اول باشد، مثل پدر یت فقط ی اگر وارث م ـ٢٧٢٢مسأله 

ا چند یچند پرس  و اگر رسد  مىت به اویك دخرت باشد، همه مال میا یك پرس یا ی
 و ك پرسی و اگر شود  مىن آنان قسمتی بى مساوىبه طوردخرت باشند، همه مال 

 ك قسمت را دخرتی و كنند، دو قسمت را پرس  مىك دخرت باشند، مال را سه قسمتی
كنند كه هر   مىچند دخرت باشند، مال را طورى قسمت و چند پرس و اگر برد مى

  .پرسى دو برابر دخرت بربد
 ال سه قسمت م،مادر او باشند و ت فقط پدری اگر وارث م ـ٢٧٢٣مسأله 

ا یت دو برادر یبرد، وىل اگر م  مىك قسمت را مادری و شود، دو قسمت آن را پدر مى
عنى یدو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدرى باشند  و ك برادریا ی چهار خواهر

ا نه، اگر یz باشد یت یz باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یپدر آنان با پدر م
  یک مادر،نهای بودن ابه واسطهبرند، اما   Aىنها ارثیدر دارد اما و ت پدریچه تا م

  .دهند  مىه را به پدریبق و برد  مى مال رامشش
ت یك دخرت باشند، چنانچه می و مادر و ت فقط پدری اگر وارث م ـ٢٧٢٤مسأله 
دو خواهر پدرى نداشته باشد، مال را پنج  و ك برادریا یا چهار خواهر یدو برادر 

 و برد  مىدخرت سه قسمت آن را و ك قسمتیمادر هر كدام  و كنند، پدر  مىقسمت
دو خواهر پدرى داشته باشد، مال را شش  و ك برادریا یا چهار خواهر یدو برادر اگر 

ك ی و برد  مىدخرت سه قسمت و ك قسمتیمادر، هر كدام  و كنند، پدر  مىقسمت
سه قسمت را به   به پدر وك قسمت رایكنند   مىه را چهار قسمتند5یقسمت باق

 ٥ قسمت آن را به دخرت و ١٥ قسمت كنند، ٢٤ت را ی اگر مال ممثالًدهند   مىدخرت
  .دهند  مى قسمت آن را به مادر٤قسمت آن را به پدر و 



 473  U"- �=�& }#-  � 

ك پرس باشند، مال را شش ی مادر و و ت فقط پدری اگر وارث م ـ٢٧٢٥مسأله 
 برد  مىپرس چهار قسمت آن را  وك قسمتیمادر هر كدام  و كنند، پدر  مىقسمت
ن خودشان ی مساوى ببه طورا چند دخرت باشند، آن چهار قسمت را یچند پرس و اگر 

كنند   مىمیدخرت باشند، آن چهار قسمت را طورى تقس و پرس و اگر كنند  مىقسمت
  .كه هر پرسى دو برابر دخرت بربد

 مال ،ك پرس باشندی و ا مادریك پرس ی و ت فقط پدری اگر وارث م ـ٢٧٢٦مسأله 
  .برد  مىپنج قسمت را پرس و ا مادریك قسمت آن را پدر یكنند،   مىرا شش قسمت

دخرت باشند، مال را  و ا مادر، با پرسیت فقط پدر ی اگر وارث م ـ٢٧٢٧مسأله 
 ه را طورى قسمتیبق و برد  مىا مادریك قسمت آن را پدر یكنند   مىشش قسمت

  .رابر دخرت بربدكنند كه هر پرسى دو ب مى
ك دخرت باشند، ی و ا مادری ك دخرتی و ت فقط پدری اگر وارث م ـ٢٧٢٨مسأله 

  .برد  مىه را دخرتیا مادر و بقیك قسمت آن را پدر یكنند،   مىمال را چهار قسمت
چند دخرت باشند،  و ا مادریچند دخرت  و ت فقط پدری اگر وارث م ـ٢٧٢٩مسأله 

چهار قسمت را  برد و  مىا مادریك قسمت را پدر یكنند،   مىمال را پنج قسمت
  .كنند  مىن خودشان قسمتی مساوى ببه طوردخرتها 

، نوه پرسى او اگر چه دخرت باشد، سهم .ت اوالد نداشته باشدی اگر م ـ٢٧٣٠مسأله 
 مثالًبرد،   مىت راینوه دخرتى او اگر چه پرس باشد، سهم دخرت م و برد  مىت رایپرس م
 ك دخرت از پرسش داشته باشد، مال را سه قسمتی و پرس از دخرت خودك یت یاگر م

  .ددهن  مىدو قسمت را به دخرت پرس و ك قسمت را به پرس دخرتیكنند  مى
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برند، جد   مى ارثاوندیشی خوبه واسطه دسته دوم از كساe كه  ـ٢٧٣١مسأله 

 و برادر و اگر ت استیمخواهر  و برادر ،عنى مادربزرگیجده  ،عنى پدربزرگی
  .ربندیخواهر نداشته باشد، اوالدشان ارث م

 ك خواهر باشد، همه مال به اویا یك برادر یت فقط ی اگر وارث م ـ٢٧٣٢مسأله 
به مادرى باشند، مال  و ا چند خواهر پدریمادرى  و چند برادر پدر و اگر رسد مى

هم  مادرى با و ر پدرخواه و برادر و اگر شود  مىن آنان قسمتی مساوى بطور
 و ك خواهر پدری و  اگر دو برادرمثالًبرد،   مىباشند، هر برادرى دو برابر خواهر

ك یخواهر  و ك از برادرها دو قسمتیكنند، هر   مىمادرى دارد، مال را پنج قسمت
  .برد  مىقسمت آن را

درى كه خواهر پ و مادرى دارد، برادر و خواهر پدر و ت برادری اگر م ـ٢٧٣٣مسأله 
مادرى ندارد، چنانچه  و خواهر پدر و برادر و اگر برد  Aىت جداست ارثیاز مادر با م

چند برادر  و اگر رسد  مىك برادر پدرى داشته باشد، همه مال به اویا یك خواهر یفقط 
 و اگر شود  مىن آنان قسمتی مساوى ببه طورا چند خواهر پدرى داشته باشد، مال ی

  .برد  مىهر پدرى داشته باشد، هر برادرى دو برابر خواهرهم خوا و هم برادر
ك برادر مادرى باشد كه از پدر یا یك خواهر یت فقط ی اگر وارث م ـ٢٧٣٤مسأله 

ا چند خواهر مادرى یچند برادر مادرى  و اگر رسد  مىت جداست، همه مال به اویبا م
  .شود  مىآنان قسمتن ی مساوى ببه طورخواهر مادرى باشند، مال  و ا چند برادری

 و خواهر پدرى و برادر و مادرى و خواهر پدر و ت برادری اگر م ـ٢٧٣٥مسأله 
مال  و برند  Aىخواهر پدرى ارث و ك خواهر مادرى داشته باشد، برادریا یك برادر ی

ه را به یبق و ا خواهر مادرىیك قسمت آن را به برادر یكنند،   مىرا شش قسمت
  .برد  مى برابر خواهروهر برادرى د و دهند  مىمادرى و خواهر پدر و برادر
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 و خواهر پدرى و برادر و مادرى و خواهر پدر و  برادر،تی اگر م ـ٢٧٣٦مسأله 
مال را سه  و برند  Aىخواهر پدرى ارث و خواهر مادرى داشته باشد، برادر و برادر

ن ی ب مساوىبه طورخواهر مادرى  و ك قسمت آن را برادریكند،   مىقسمت
هر  و دهند  مىمادرى و خواهر پدر و ه را به برادریبق و كنند  مىخودشان قسمت

  .برد  مىبرادرى دو برابر خواهر
ا یك برادر مادرى ی و خواهر پدرى و ت فقط برادریاگر وارث م ـ ٢٧٣٧مسأله 

ا یك قسمت آن را برادر یكنند،   مىك خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمتی
دهند و هر برادرى دو   مىخواهر پدرى و ه را به برادریبق و برد مى خواهر مادرى

  .برد  مىبرابر خواهر
خواهر  و چند برادر و خواهر پدرى و ت فقط برادری اگر وارث م ـ٢٧٣٨مسأله 

خواهر مادرى  و ك قسمت آن را برادریكنند،   مىمادرى باشند، مال را سه قسمت
 خواهر پدرى و ه را به برادریبق و ندكن  مىن خودشان قسمتی مساوى ببه طور

  .برد  مىهر برادرى دو برابر خواهر و دهند مى
خواهر و زن او باشند، زن ارث خود را  ،ت فقط برادری اگر وارث م ـ٢٧٣٩مسأله 

ى به طوربرادر  و خواهر و برد  مىشود  مىانی ب بعدىل كه در چند صفحهیبه تفص
وارث او  و ردیز اگر زe ²ین و(برند،   مىراان شد ارث خود یكه در مسائل گذشته ب

برادر  و خواهر و برد  مىبرادر و شوهر او باشند، شوهر نصف مال را و فقط خواهر
ا ی وىل براى آنكه زن ).برند  مىش ذكر شد ارث خود رایى كه در مسائل پبه طور

  برادراز سهم و شود  Aىزى كمیخواهر مادرى چ و برد از سهم برادر  مىشوهر ارث
 و برادر و ت شوهری اگر وارث ممثالًشود،   مىا پدرى كمیمادرى  و خواهر پدرو 

 رسد  مىمادرى او باشد، نصف مال به شوهر و خواهر پدر و برادر و خواهر مادرى
 آنچه و دهند  مىخواهر مادرى و ك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادریو 

درى است، پس اگر همه مال او شش تومان ما و خواهر پدر و  مال برادراندم مى
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ك تومان به برادر ی خواهر مادرى و و دو تومان به برادر و باشد سه تومان به شوهر
  .دهند  مىمادرى و خواهر پدر و

برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به  و ت خواهری اگر م ـ٢٧٤٠مسأله 
ن آنان ی مساوى ببه طوررى خواهرزاده ماد و سهم برادرزاده و دهند  مىاوالدشان
 مادرى و ا پدریخواهرزاده پدرى  و از سهمى كه به برادرزاده و شود  مىقسمت

  .برد  مىرسد، هر پرسى دو برابر دخرت مى
 ای ك جده است، چه پدرى باشدیا یك جد یت فقط ی اگر وارث م ـ٢٧٤١مسأله 
  .برد  Aىارثجد او   پدر،تیبودن جد م با رسد و  مى مال به اوهمادرى، هم
 جده پدرى باشند، مال سه قسمت و ت فقط جدی اگر وارث م ـ٢٧٤٢مسأله 

جده مادرى  و جد و اگر برد  مىجده ك قسمت رایجد و  قسمت را شود دو مى
  .كنند  مىن خودشان قسمتی مساوى ببه طورباشند، مال را

ادرى ا جده میك جد ی جده پدرى و ایك جد یت فقط ی اگروارث م ـ٢٧٤٣مسأله 
ا یك قسمت را جد ی و ا جده پدرىیشود، دو قسمت را جد   مىباشند سه قسمت

  .برد  مىجده مادرى
جده پدرى و جد و جده مادرى باشند مال  و ت جدی اگر وارث م ـ٢٧٤٤مسأله 

ن ی مساوى ببه طورجده مادرى  و جد ك قسمت آن رایشود،   مىسه قسمت
جد دو  و دهند  مىجده پدرى و ه جددو قسمت آن را ب و كنند  مىخودشان قسمت

  .برد  مىبرابر جده
 جده مادرى او و جد و جده پدرى و جد و ت فقط زنی اگر وارث م ـ٢٧٤٥مسأله 

ك ی و برد  مىشود  مىانیىل كه در چند صفحه بعد بیبه تفص باشند زن ارث خود را
ساوى  مبه طوردهند كه   مىقسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادرى

جد دو برابر  و دهند  مىجده پدرى و ه را به جدیبق و كنند  مىن خودشان قسمتیب
 برد  مىجده باشند، شوهر نصف مال را و جد و ت شوهریوارث م و اگر برد  مىجده

  .برند  مىجده به دستورى كه در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را و جدو 
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ىل ی به تفص.اوالد آنان است و خاله ،ىیدا ،عمه ،و دسته سوم عم ـ٢٧٤٦مسأله 

  .برند  مىنها ارثیدوم كىس نباشد، ا و ان شد كه اگر از طبقه اولیكه ب
مادرى  و ك عمه است، چه پدریا یك عمو یت فقط ی اگر وارث م ـ٢٧٤٧مسأله 

 ا مادرى، همه مال به اویا پدرى باشد یمادر باشد  و ك پدریت از یعنى با میباشد 
ا همه پدرى یمادرى  و همه پدر و ا چند عمه باشندیچند عمو  و اگر رسد مى

عمه هر دو  و عمو و اگر شود  مىن آنان قسمتی مساوى ببه طورباشند، مال 
 اگر مثًالبرد   مى عمو دو برابر عمه،ا همه پدرى باشندی مادرى و همه پدر و باشند

ك قسمت را یكنند،   مىسمتك عمه باشند، مال را پنج قی و ت دو عمویوارث م
 ن خودشان قسمتی مساوى ببه طورچهار قسمت را عموها  و دهند  مىبه عمه

  .كنند مى
ا یا چند عمه مادرى یت فقط چند عموى مادرى ی اگر وارث مـ ٢٧٤٨مسأله 

  .شود  مىن آنان قسمتی مساوى ببه طورعمه مادرى باشند، مال  و عمو
بعىض  و بعىض پدرى و عمه باشند مو وت چند عی اگر وارث م ـ٢٧٤٩مسأله 

ت یبرند، پس اگر م  Aىعمه پدرى ارث و مادرى باشند، عمو و بعىض پدر و مادرى
ك قسمت را به یكنند،   مىك عمه مادرى دارد، مال را شش قسمتیا یك عمو ی

عموى پدر و  و دهند  مىمادرى و عمه پدر و ه را به عمویبق و ا عمه مادرىیعمو 
هم عمه مادرى دارد،  و هم عمو و اگر برد  مىمادرى و رابر عمه پدرمادرى دو ب

 و دهند  مىمادرى و عمه پدر و  دو قسمت را به عمو،كنند  مىمال را سه قسمت
به دهند كه   مىعمه مادرى و ت را به عمومسك قی و برد  مىعمو دو برابر عمه

م با یر تقساط آن است كه دیاحت و كنند  مىن خودشان قسمتی مساوى بطور
  .گر صلح كنندیكدی
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 ك خاله باشد، همه مال به اویا یى یك دایت فقط ی اگر وارث م ـ٢٧٥٠مسأله 
ا مادرى یا پدرى ی مادرى و همه پدر و هم خاله باشند و ىیهم دا و اگر رسد مى

اط آن است كه در یاحت و شود  مىن آنان قسمتی مساوى ببه طورباشند، مال 
  .كنندگر صلح یكدی م بایتقس

خاله  و ىیدا و ك خاله مادرىیا ی ىیك دایت فقط ی اگر وارث م ـ٢٧٥١مسأله 
مال را  و برند  Aىخاله پدرى ارث و ىیخاله پدرى باشند، دا و ىیدا و مادرى و پدر

 و ىیه را به دایا خاله مادرى و بقیى یك قسمت را به دایكنند،   مىشش قسمت
  .گر صلح كنندیكدیم با یآن است كه در تقساط یاحت و دهند  مىمادرى و خاله پدر

 و ىیدا و خاله مادرى و ىیدا ،خاله پدرى و ىی اگر وارث فقط دا ـ٢٧٥٢مسأله 
د مال را سه قسمت یبا و برند  Aىخاله پدرى ارث و ىیمادرى باشند، دا و خاله پدر

ن خودشان قسمت ی مساوى ببه طورخاله مادرى  و ىیك قسمت آن را دایكنند، 
اط آن است كه در یاحت و خاله پدر و مادرى او بدهند و ىیه را به دایبق و ندیAا

  .گر صلح كنندیكدیم آن با یتقس
ك عمه باشند یا یك عمو ی و ك خالهیا یى یك دایت ی اگر وارث م ـ٢٧٥٣مسأله 

  .برد  مىا عمهیه را عمو یبق و ا خالهیى یك قسمت را دایكنند،   مىمال را سه قسمت
عمه باشند، چنانچه  و عمو و ك خالهیا یى یك دایت ی اگر وارث م ـ٢٧٥٤مسأله 

ك قسمت را یكنند،   مىا پدرى باشند، مال را سه قسمتیمادرى  و عمه،، پدر و عمو
دهند،   مىك قسمت به عمهی و ه دو قسمت به عمویاز بق و برد  مىا خالهیى یدا

چهار قسمت را  و ا خالهیى یان اگر مال را نه قسمت كنند سه قسمت را به دیبنابرا
  .دهند  مىدو قسمت را به عمه و به عمو

 ك عمه مادرىیا یك عمو ی و ك خالهیا یى یك دایت ی اگر وارث م ـ٢٧٥٥مسأله 
ك قسمت یكنند،   مىا پدرى باشند، مال را سه قسمتیمادرى  و عمه پدر و عموو 

ك یكنند،   مى شش قسمته راند5یدو قسمت باق و دهند  مىا خالهیى یآن را به دا
 ا پدرىیمادرى  و عمه پدر و ه را به عمویبق و ا عمه مادرىیقسمت را به عمو 

ن اگر مال را نه قسمت كنند، سه یبنابرا. برد  مىعمو دو برابر عمه و دهند مى
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پنج قسمت  و ا عمه مادرىیك قسمت را به عمو ی و ا خالهیى یقسمت را به دا
  .دهند  مىا پدرىیمادرى  و عمه پدر و گر را به عموید

عمه  ،عمو ،عمه مادرى ،عمو ،ك خالهیا یى یك دایت ی اگر وارث م ـ٢٧٥٦مسأله 
 ا خالهیى یك قسمت را دایكنند،   مىا پدرى باشند، مال را سه قسمتیمادرى  و پدر
 مساوى به طورك سهم آن را یكنند،   مىه را سه سهمند5ی دو قسمت باق وبرد مى

 و عمه پدر و ن عمویگر را بیدو سهم د و كنند  مىه مادرى قسمتعم و ن عمویب
ن اگر مال را نه ی بنابرا؛برد  مىعمو دو برابر عمه و ندیAا  مىا پدرى قسمتیمادرى 

عمه  و دو قسمت سهم عمو و ىیا دایقسمت كنند، سه قسمت آن، سهم خاله 
  .باشد  مىا پدرىیمادرى  عمه پدر و چهار قسمت سهم عمو و مادرى و

 و چند خاله باشند كه همه پدر و ىیت چند دای اگر وارث م ـ٢٧٥٧مسأله 
 عمه هم داشته باشد، مال سه سهم و عمو و ا مادرى باشندیا پدرى یمادرى 

ن یعمه ب و ش گفته شد، عمویشود، دو سهم آن را به دستورى كه در مسأله پ مى
ن ی مساوى ببه طور ها هخال و ها ىیك سهم آن را دای و كنند  مىخودشان قسمت
  .ندیAا  مىخودشان قسمت

 و خاله پدر و ىیچند دا و ا خاله مادرىیى یت دای اگر وارث م ـ٢٧٥٨مسأله 
دو سهم آن را به  و شود  مىعمه باشند، مال سه سهم و عمو و ا پدرىیمادرى 

ت یكند، پس اگر م  مىن خودشان قسمتیعمه ب و دستورى كه سابقا گفته شد عمو
ك یكنند   مىگر آن را شش قسمتیك سهم دی ،ك خاله مادرى داردیا یى یاك دی

ا یمادرى  و خاله پدر و ىیه را به دایبق و دهند  مىا خاله مادرىیى یقسمت را به دا
ى یچند دااگر   وم آن باهم صلح كنندید در تقسیاط بایدهند كه بنا بر احت  مىپدرى

ك سهم را یهم خاله مادرى دارد آن  و رىى مادیا هم دایا چند خاله مادرى یمادرى 
ن ی مساوى ببه طورى مادرى ها خاله و ها ىیك قسمت را دایكنند،   مىسه قسمت

دهند   مىا پدرىیمادرى  و خاله پدر و ىیه را به دایبق و كنند  مىخودشان قسمت
  .م آن باهم صلح كنندیاط در تقسیكه بنا بر احت
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خاله نداشته باشد، مقدارى كه به  و ىیاد ،عمه ،ت عموی اگر م ـ٢٧٥٩مسأله 
رسد، به اوالد   مىخاله و ىیمقدارى كه به دا و رسد، به اوالد آنان  مىعمه و عمو

  .شود  مىآنان داده
 و ىیدا ،عمه ،عمو و خاله پدر ،ىیدا ،عمه ،ت عموی اگر وارث م ـ٢٧٦٠مسأله 

خاله  و ىیدا ،عمه ،ك سهم آن را عمویشود،   مىخاله مادر او باشند، مال سه سهم
گر آن را سه یدو سهم د و كنند  مىن خودشان قسمتی مساوى ببه طورت یمادر م
ن خودشان ی مساوى ببه طورت یخاله پدر م و ىیك قسمت را دایكنند،   مىقسمت
عمو  و دهند  مىتیعمه پدر م و گر آن را به عمویدو قسمت د و ندیAا  مىقسمت

  .برد  مىدو برابر عمه

�` ��� � $0��  
 و اوالد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و ردی اگر زe ² ـ٢٧٦١مسأله 

گر اوالد داشته باشد، یا از شوهر دیاز آن شوهر  و اگر برند  مىگریورثه د ه رایبق
  .برند  مىگریه را ورثه دیبق و ك همه مال را شوهریچهار 

ه یبق  وك مال او را زنی چهار داوالد نداشته باش و ردی اگر مردى ² ـ٢٧٦٢مسأله 
 مال مهشتیک گر اوالد داشته باشد یا از زن دیاز آن زن  و اگر برند  مىگریرا ورثه د

نه  و نین خانه مسكوe، نه از خود زمیزن از زم برند و  مىگریه را ورثه دیبق و را زن
 از نیهمچن ست ویر او نیغ و ن زن بچه داریفرقى ب و برد  Aىمت آن ارثیاز ق

 درخت ارث  بنا و مانندز ازین برد و  Aىگر ارثیى دها نیزم زراعت و ن باغ ویزم
ساختe5 كه  زراعت و و ن از درختیهمچن برد و  مىمت آنها ارثیبرد، وىل از ق Aى

  .گر استیى دها نیزم زراعت و ن باغ ویدر زم
ن ی، مانند زمبرد  Aىى كه از آنها ارثیزهای اگر زن بخواهد در چ ـ٢٧٦٣مسأله 

ش از دادن یچنانچه پ رد ویگر اجازه بگید از ورثه دیخانه مسكوe، ترصف كند با
  .ستی معامله نتح است و اجازه زن رشط صحینها را بفروشند صحیسهم زن، ا
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د حساب یند بایمت Aای مانند آن را ق ودرخت ، اگر بخواهند بنا ـ٢٧٦٤مسأله 
 و ن بروند، چقدر ارزش دارندین ²انند تا از بیمكنند كه اگر آنها بدون اجاره در ز

  .مت بدهندیسهم زن را از آن ق
ى یزهایچ و آجر و ن را داردیمانند آن حكم زم  مجراى آب قنات و ـ٢٧٦٥مسأله 

  .كه در آن بكار رفته در حكم ساخت5ن است
ك زن داشته باشد، چنانچه اوالد نداشته باشد یش از یت بی اگر م ـ٢٧٦٦مسأله 

به ان شد، ی مال به رشحى كه بم هشت یکاوالد داشته باشد، و اگر  مالمچهارک ی
ا یك از آنان یچ یشود، اگر چه شوهر با ه  مىهاى او قسمت ن زنی مساوى بطور

ا رفته، زe را یz نكرده باشد، وىل اگر در مرىض كه به آن مرض از دنیبعض آنان نزد
  .حق مهر هم ندارد و برد  Aى زن از او ارثz نكرده است، آنیبا او نزد عقد كرده و
رد شوهرش یبه ه5ن مرض ² و  اگر زن در حال مرض شوهر كند ـ٢٧٦٧مسأله 

  .برد  مىz نكرده باشد، از او ارثیاگر چه با او نزد
بى كه در احكام طالق گفته شد، طالق رجعى ی اگر زن را به ترت ـ٢٧٦٨مسأله 

ن عده زن یز اگر شوهر در بین و برد  مى از او ارثرد، شوهرین عده ²یدر ب و بدهند
  ا در عده طالق بائنیبرد، وىل اگر بعد از گذشv عده رجعى   مىرد، زن از او ارثی²
  .برد  Aىگرى از او ارثیرد، دیz از آنان ²ی

ش از گذشv یپ الش را طالق دهد وی ع، اگر شوهر در حال مرض ـ٢٧٦٩مسأله 
  :برد  مىرد، زن با دو رشط از او ارثیدوازده ماه هالىل ²

  . گر نكرده باشدین مدت شوهر دیكه در ا اول ـ آن
ا به ی  به واسطه آن مرضطالق داده، دوم ـ شوهر در مرىض كه در آن مرض زن را

ً اگر از آن مرض خوب شود؛ اماردیگرى ²یجهت د ا یگرى از دنیبه جهت د  و بعدا
  .برد  Aى زن از او ارث،برود
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ادتر از متعارف باشد، ی لباىس كه مرد براى زن خود گرفته، اگر ز ـ٢٧٧٠له مسأ
به مقدار متعارف باشد ولو  و اگر بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است

  .ستیده باشد جزء مال شوهر نینپوش
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اى ا شده بریا مهیده یلباىس را كه پوش ت ویر میشمش ،انگشرت ، قرآن ـ٢٧٧١مسأله 

 دو قرآن مثالzً دارد، یشرت از یز اول بیت از سه چیاگر م  مال پرس بزرگرت است و،دنیپوش
  .ست وىل لباس هر چه باشد به او تعلق داردیشرت مال او نیz بیا دو انگشرت دارد ی

ك ی از دو زن او در مثالzً باشد یش از یت بی اگر پرس بزرگ م ـ٢٧٧٢مسأله 
 به طورت را یر میشمش و انگشرت ،قرآن ،د لباسیه باشند باا آمدیوقت دو پرس به دن

  .ن خودشان قسمت كنندیمساوى ب
ا یازه مال او اندت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به ی اگر م ـ٢٧٧٣مسأله 

ش ذكر یزى هم كه مال پرس بزرگرت است و در مسأله پید چهار چیادتر باشد بایز
زى كه ید از آن چهار چی از مال او باشد نباقرضش كمرت و اگر شد، به قرض او بدهند

ى او شصت تومان ی اگر همه دارامثالً قرض او بدهند، برایرسد،   مىبه پرس بزرگرت
ىس  و ى است كه مال پرس بزرگرت استیزهایست تومان آن از چی مقدار ب واست

  دهند  مىتومان هم قرض دارد، قرض را از چهل تومان باقى
ت یا پرس میبرد وىل كافر اگر چه پدر   مى از كافر ارث مسل5ن ـ٢٧٧٤مسأله 

  . .برد  Aىباشد از او ارث
به ناحق بكشد، از او   وعمداًشان خود را یz از خوی اگر كىس  ـ٢٧٧٥مسأله 

اتفاقا به  و ندازدیبرد، وىل اگر از روى خطا باشد مثل آنكه سنگ را به هوا ب  Aىارث
 بعدا ه قتل كهیبرد وىل از د  مىا بكشد از او ارثاو رو شان او بخورد یz از خوی
  .برد  Aىشود ارث  مىانیب
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كه در شكم ای   بچه برایم كنند،ی هر گاه بخواهند ارث را تقس ـ٢٧٧٦مسأله 
گذارند وىل اگر   مىبرد، سهم دو پرس را كنار  مىد ارثیایا بیدنه است اگر زنده ب
دهند كه زن به سه بچه حامله باشد، سهم  احت5ل بمثالًشرت است یاحت5ل بدهند ب
ادى را یا آمد، زیك دخرت به دنیا یك پرس ی مثالًگذارند و چنانچه   مىسه پرس را كنار

  .كنند  مىمین خودشان تقسیورثه ب
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ر با او خواه ى خود كه مثل مادر وها z از محرمی اگر كىس با  ـ٢٧٧٧مسأله 

ك یاط با یبنا بر احت د او را بكشند وینسبت دارند زنا كند، به حكم حاكم رشع با
 و فر با زن مسل5ن زنا كندن است اگر مرد كایر در گردن باشد و همچنیرضبه شمش
شود كه مردم   مىz از حدها باعثیار وارد شده است كه انجام دادن یدر اخبار بس

شرت یمنفعتش براى آنان ب و كند  مىآخرت آنان را حفظ  وایدن و كار نامرشوع نكنند
  .نكه چهل روز باران بباردیاست از ا

چنانچه سه  و ه بزنندید او را صد تازی اگر مرد آزادى زنا كند با ـ٢٧٧٨مسأله 
د او را بكشند یبزنند، در دفعه چهارم با اش انهیدر هر دفعه صد تاز و مرتبه زنا كند

آزاد بوده با او  و عاقل و در حاىل كه بالغ و دارداØى وىل كىس كه زن عقدى د
 z كند، اگر با زe كه بالغهی با او نزداندتو  مىهر وقت هم بخواهدو  z كردهینزد
  .ندید او را سنگسار Aایعاقله است زنا كند باو 

كند، چنانچه نرتسد كه به او   مىند كه كىس با زن او زنای اگر مرد بب ـ٢٧٧٩مسأله 
  .شود  Aىآنان را نكشد، آن زن بر او حرام و اگر  هر دو را بكشداندتو  مىرى بزنند،رض

د هر یگر لواط كند بای اگر مرد مكلف عاقىل با مكلف عاقل د ـ٢٧٨٠مسأله 
 ا دستیر بكشد ی لواط كننده را با شمشاندتو  مىحاكم رشع و دوى آنان را بكشند
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 و وارى را روى او خراب كندیا دی و ازداندر یپاى او را ببندد و از جاى بلندى به زو 
  .ستین معلوم ناندد وىل جواز زنده به آتش سوزیا سنگسار Aای

گر را امر كند كه به ناحق كىس را بكشد در یك نفر كس دی اگر  ـ٢٧٨١مسأله 
عاقل باشند، قاتل را  و كىس كه به او دستور داده هر دو مكلف و صور} كه قاتل

  .ردید حبس كرد تا ²ی كه او را امر كرده باكىس و د كشتیبا
د او را بكشند وىل اگر ی بكشد باعمداًا مادر را ی اگر فرزند، پدر  ـ٢٧٨٢مسأله 

ه یشود د  مىه گفتهید به دستورى كه در احكام دی بكشد باعمداًپدرى فرزند خود را 
  . او را بزننداندد  مىهر قدر كه حاكم رشع صالح و بدهد

 و  هر گاه كىس پرسى را از روى شهوت ببوسد، حاكم رشع از ىس تا نودـ ٢٧٨٣مسأله 
ت شده است كه خداوند عاq یروا و زند  مىانه به اوی، تازاندد  مىنه هرقدر صالح

غضب بر  و مالئكه رحمت و نیزم و مالئكه آس5ن و زند  مىاز آتش به دهان اوای  دهانه
  .شود  مى بود وىل اگر توبه كند توبه او قبولا خواهدیجهنم براى او مه و كنند  او لعنت

پرس رابراى لواط بهم  و مرد ای اگر كىس مرد و زن را براى زنا  ـ٢٧٨٤مسأله 
مرد  و اگر انه به او بزنندیپنج تاز و د هفتادی، چنانچه آن كس زن باشد بااندبرس

 بازار بگردانند و در كوچه و را برتاشند و د رس اویانه بایپنج تاز باشد بعد از هفتاد و
  .رونش كنندین كار را كرده بیاز محىل كه در آن محل ا

بدون  د ویا با پرسى لواط Aای اگر كىس بخواهد با زe زنا كند  ـ٢٧٨٥مسأله 
  .ز استیرى از او ممكن نباشد، كشv او جایآنكه او را بكشند جلوگ

 و آزاد استو  عاقل ،ا زن مسلe5 كه بالغی اگر كىس به مرد  ـ٢٧٨٦مسأله 
د هشتاد ید بایا ولدالزنا بگویا لواط بدهد یست نسبت زنا یلواط ن و متظاهر به زنا

  .د نباشد از روى لباس به او بزنندیىل شدیانه متوسطه كه خیتاز
ار رشاب بخورد، در یعاقل است اگر از روى اخت و  كىس كه مكلف ـ٢٧٨٧مسأله 
 ز عورت برهنه كنند در صور} كه مرد باشدر اید nام بدنش را غیدوم با و دفعه اول
  .د او را بكشندیدر دفعه سوم با و انه به او بزنندیهشتاد تاز
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م طالى سكه ین و عاقل است اگر چهار نخود و  كىس كه مكلف ـ٢٧٨٨مسأله 
ى را كه در یها ن مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه رشطیگرى را كه به ایز دیا چیدار 

د چهار انگشت دست راست او ین شده دارا باشد، در دفعه اول بایرشع براى آن مع
اط یشست او را بگذارند و در دفعه دوم بنا بر احت و كف دست و خ بربندیرا از ب

رد، ید او را حبس كنند تا ²یدر دفعه سوم با و د پاى چپ او را از وسط قدم بربندیبا
در  و ت املال بدهندیرد از بندا و اگر چنانچه مال دارد خرج او را از مال خودش

  .د او را بكشندیصور} كه در زندان دزدى كند با
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 اندتو  مى كشتهّگرى را بكشد، وىلیبه ناحق د  وعمداً اگر كىس  ـ٢٧٨٩مسأله 

رد، یه بگیشود از او د  مىا مقدارى كه در مسأله بعد گفتهیا بكشد یقاتل را عفو كند 
 ـ آنكه اگر مقتول كافر است او ١:  به رشوطى استوىل جواز كشv قاتل مرشوط

ّ به وىل قاتل ه رایا نصف دیمقتول زن است قاتل مرد نباشد   ـ اگر٢. مسل5ن نباشد
واe ی براى حمثالًبالغ باشد اگر از روى خطا بكشد  و عاقل و فّلك ـ آنكه م٣. بدهند

 اندتو  مىاو را بكشد، اما كشته حق ندارد ّ كىس را بكشد، وىلاشتباها و ندازدیر بیت
  .رد با رشوطى كه بعد گفته خواهد شدیه بگید

ز یz از شش چی بدهد  بایدكه قاتل مرد مسل5ن آزادای  هی د ـ٢٧٩٠مسأله 
در صور} كه قتل عمدى  و اول ـ صد شرت كه داخل سال ششم شده باشند: است

چهارم . هزار گوسفندسوم ـ . ست گاویدوم ـ دو. ن استینباشد سن شرتها كمرت از ا
پنجم ـ هزار مثقال . بافند  مىمنیست كه در یهر حله دو پارچه ا و ست حلهیـ دو

ششم ـ ده هزار درهم كه هر درهمى .  نخود است١٨رشعى طال كه هر مثقال آن 
  . نخود نقره سكه دار است٦/١٢

  :ان شدیش بیه كشv است كه مقدار آن در مسأله پیز مثل دیه چند چی د ـ٢٧٩١مسأله 
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ه ید نصف دیك چشم او را كور كند، بای و اگر اول ـ دو چشم كىس را كور كند
ا به سببى از طرف یك چشم نداشته باشد، خلقتا یش از یكشv را بدهد مگر آنكه ب

  .ه nام بدهدید دین صورت بایخدا كه در ا
ك ی و اگر ا كارى كند كه هر دو گوش او كر شودیدوم ـ دو گوش كىس را بربد 

نرمه گوش او را بربد،  و اگر ه كشv را بدهدید نصف دیا كر كند بایگوش او را بربد 
  .ه كشv را بدهدید ثلث دیبا

  .نى كىس را بربدیا نرمه بینى یسوم ـ nام ب
د یمقدارى از آن را بربد با و اگر خ بربدیست از بی زبان كىس را كه الل ن ـچهارم

به نسبت  و ن رفتهیمقدار از زبان از ببه نسبت حروىف كه به جهت قطع آن 
 آن نصف به واسطه و  اگر نصف زبان كىس را قطع كنندمثالًه بدهد یمساحت د
د مصالحه یدر صورت اختالف با و ه كشv را بدهدید نصف دین برود، بایحروف از ب

ن برود ی آن دو ثلث حروف از ببه واسطه و  اگر نصف زبان كىس را بربندمثالًند یAا
زبان  و اگر د مصالحه شودیگر بایادى تا دو ثلث دیدر ز و د بدهدیه را بایف دنص

  .د بدهدیه را بایك دیخ بربد سه یكىس را كه الل است از ب
ه هر كدام از دوازده دندان ید و ن بربدیى مردى را از بها پنجم ـ nام دندان

ل رشعى طال باشد پنجاه مثقا  مىنییشش عدد پا و جلوى دهان كه شش عدد باال
z از شانزده دندان عقب را كه ی و اگر  نخود است١٨هر مثقال رشعى  و است

پنج مثقال  و ستید بین بربد باین است از بییهشت عدد پا و هشت عدد آنها باال
 و ن بربد، تا ثلث مساوى با مرد استیى زe را از بها دندان اگر ورشعى طال بدهد 

  .ى مرد استها ه دندانی آن نصف دىها ه دندانیاز ثلث كه بگذرد د
ك دست را از بند جدا ی اگر ؛ اماششم ـ هر دو دست ساq كىس را از بند جدا كند

ه یشل باشد در دو دست او دو سوم د و اگر ه كشv را بدهدید نصف دیكند با
vثلث دیدر  و كش zثابت استی vه كش.  
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ه كشv ی دمدهیک ت ه هر انگشید و هفتم ـ ده انگشت اصىل مردى را بربد
انگشت  و اگر ه انگشت اصىل را داردیادى باشد ثلث دیچنانچه انگشت ز و است

گذشت نصف  ثلثاز  و اگر  برسد مساوى مرد استثلثزe را بربد تا موقعى كه به 
 و اگر د بدهدی اگر سه انگشت زن را بربد ىس شرت بامثالًه انگشتان مرد است، ید

  .د بدهدیست شرت بایچهار انگشت او را بربد ب
  .گر درست نشودیند كه دکهشتم ـ پشت كىس را طورى بش

  .ه كشv را بدهدید نصف دیz از آنها را بربد، بای و اگر نهمـ  هر دو پستان زe را بربد
ه هر ید و ا همه ده انگشت پا را بربدیدهم ـ هر دو پاى كىس را تا مفصل 

  .ه كشv استی دمدهیک انگشت، 
  .ن بربدیى مردى را از بها خمازدهم ـ تی

  .ن برودی كه عقل او از باندب برسیدوازدهم ـ طورى به كىس آس
  .بد را نفهمد و گر بوى خوبیبزند كه دای  زدهم ـ به كىس صدمهیس

 و ردید دو ماه روزه بگیبه ناحق بكشد با و عمداً اگر انسان كىس را  ـ٢٧٩٢مسأله 
ه او را ید دیا بكشد باشتباهاد، وىل اگر یAاك بنده آزاد ی ر كند ویر را سیشصت فق

 و اگر ك بنده آزاد كندی و د بدهندیه را اقوام پدرى او بای باشد داگر قتل خطایی. بدهد
  .ر كندیر را سی، شصت فقاندن را هم نتویا و اگر ردی بنده آزاد كند، دو ماه روزه بگاندنتو

وان به كىس یند كه آن حوان است، اگر كارى كی كىس كه سوار ح ـ٢٧٩٣مسأله 
ا به ی وان به سوار خودیگرى كارى كند كه حیز اگر دین و ، ضامن استاندب برسیآس

  .باشد  مىگر صدمه بزند، ضامنیكس د
آن زن محكوم به  و  اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند ـ٢٧٩٤مسأله 

ست مثقال یب شا هیزى كه سقط شده نطفه باشد، دیآزاد باشد، چنانچه چ و اسالم
عنى خون بسته یعلقه  و اگر باشد  مى نخود١٨رشعى طال است كه هر مثقال آن 

استخوان  و اگر عنى پاره گوشت باشد شصت مثقالیمضغه  و اگر باشد، چهل مثقال
ده نشده، صد یگوشت آورده وىل هنوز روح در او دم و اگر شده باشد، هشتاد مثقال
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ه او هزار مثقال و اگر یه، چنانچه پرس باشد دده شدیمثقال و اگر روح در او دم
  .ه او پانصد مثقال رشعى طال استیدخرت باشد، د

ىل یه آن را به تفصید دیسقط شود با اش  اگر زن حامله كارى كند كه بچهـ ٢٧٩٥مسأله 
  .رسد  Aىزى از آنیبه خود زن چ و ان شد، به وارث بچه بدهدیش بیكه در مسأله پ

 ه زن وید دیرد بایبچه او هم ² را بكشد وای  كىس زن حامله اگر  ـ٢٧٩٦مسأله 
 ه او معلوم استیخرت بودن بچه معلوم باشد ددا یبچه را بدهد چنانچه پرس بودن 

  .د بدهدیه دخرت را باینصف د ه پرس ویمعلوم نباشد نصف دو اگر 
ه یك صدم دید یا صورت مردى را پاره كند بای اگر پوست رس  ـ٢٧٩٧مسأله 

د دو صدم یقدرى از آن را هم بربد با و به گوشت برسد و اگر سان را به او بدهدان
به پرده نازك  و اگر د سه صدم بدهدیىل از گوشت را پاره كند بایخ و اگر بدهد

استخوان  و اگر ان شود، پنج صدمیاستخوان Aا و اگر استخوان برسد، چهار صدم
د، پانزده یرون آیخوان از جاى خود بى استها زهیبعىض از ر و اگر بشكند، ده صدم

  .سه صدم بدهد و د ىسیبه پرده مغز رس برسد، با و اگر صدم
ى كه صورت به طورگر بزند یزى دیا چیىل ی اگر به صورت كىس س ـ٢٧٩٨مسأله 

 نخود ١٨ر كه هر مثقاىل م رشعى طالى سكه داین و ك مثقالید یاو رسخ شود با
د شش مثقال رشعى یاه شود بایس و اگر قالكبود شود، سه مث و اگر است بدهد

د یاه كند بایا سیا كبود ی زدن، رسخ به واسطهگر بدن كىس را یبدهد، وىل اگر جاى د
  .نصف آنچه را كه گفته شد بدهد

زى از بدن آن را یا چی شت كىس زخم بزندوان حالل گوی اگر به ح ـ٢٧٩٩مسأله 
  . صاحبش بدهدوب آن را بهیمع و مت ساqید تفاوت قیبربد با

ك مثال ی و ستید بی اگر انسان سگ شكارى كىس را بكشد با ـ٢٨٠٠مسأله 
 د ده مثقالید، بایسگ گله كىس را تلف Aا و اگر معموىل نقره سكه دار به او بدهد

ا سگى كه ی و كند  مىسگى را كه پاسباe زراعت را و اگر م نقره سكه دار بدهدینو 
  .د به صاحبش بدهدیمت آن را باید بكشد قكن  مىخانه را و نگهدارى باغ
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ن بربد چنانچه صاحب یا مال كىس را از بیوان، زراعت ی اگر ح ـ٢٨٠١مسأله 
د مقدارى را كه رضر زده به صاحب یوان در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد بایح

  .ا زراعت بدهدیمال 
 ا معلم اوی ّره را انجام دهد، وىلیz از گناهان كبی اگر بچه  ـ٢٨٠٢مسأله 

  .ه واجب نشود او را بزندید و  به قدرى كه ادب شوداندتو مى
ه مال طفل یه واجب شود، دیرا طورى بزند كه دای   اگر كىس بچه ـ٢٨٠٣مسأله 

 پدر بچه به قدرى او را بزند مثالًچنانچه  و د به ورثه او بدهدیمرده با و اگر است
  .رسد  Aىزىیه چیبه خود پدر از د  وبرند  مىگرشیه او را ورثه دیرد، دیكه ²

-4$iS( ���(  
 از آن اندتو  مىد،یایه در ملك انسان بیشه درخت همسای اگر ر ـ٢٨٠٤مسأله 

 از صاحب اندتو  مىخت به او برسد،رشه دیچنانچه رضرى هم از ر و رى كندیجلوگ
  .ردیدرخت بگ

ا ی صلح  واسطهبه مثالًدهد، اگر   مىكه پدر به دخرتای  هیزی جه ـ٢٨٠٥مسأله 
ملك او نكرده باشد، پس  و اگر ردی از او پس بگاندتو  Aىبخشش ملك او كرده باشد،

  .گرفv آن اشكال ندارد
توانند از سهم خودشان خرج   مىرد، ورثه بالغ اوی اگر كىس ² ـ٢٨٠٦مسأله 
  .زى برداشتیشود چ  Aىریند، وىل از سهم صغیت Aایعزادارى م
دا نشود، از یپای  د اگر مفسدهیبت مسلe5 را كند باینسان غ اگر ا ـ٢٨٠٧مسأله 

د براى او از یچنانچه ممكن نباشد با و دیآن مسل5ن خواهش كند كه او را حالل Aا
سل5ن شده،  آن مبهنى یبتى كه كرده توهی غبه واسطه و اگر خدا طلب آمرزش كند

  .دین را بر طرف Aاید آن توهیا بدر صور} كه ممكن است
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 اندد  مى بدون اذن حاكم رشع از مال كىس كهاندتو  Aى انسان ـ٢٨٠٨مسأله 
  .اندبه حاكم رشع برس و دهد، خمس را بردارد  Aىخمس

 حرام و گرى است، غنایباز و  آوازى كه مخصوص مجالس لهو ـ٢٨٠٩مسأله 
 آن را ا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است، وىل اگریا روضه ینوحه  و اگر باشد مى

  .با صداى خوب بخوانند كه غنا نباشد اشكال ندارد
  .ست، اشكال نداردیمال كىس ن و اندرس  مىتیواe كه اذی كشv ح ـ٢٨١٠مسأله 
از اندرا كه بانك به بعىض از كساe كه در صندوق پس ای  زهی جا ـ٢٨١١مسأله 

 ن به كىسرضر آ و دهد  مىق مردم از خودشیدهد، چون براى تشو  مىحساب دارند
  .رسد حالل است Aى

د یایصاحب آن ن و زى را به صنعتگر بدهد كه درست كندی اگر چ ـ٢٨١٢مسأله 
د ید شود بایدا كردن صاحب آن ناامیاز پ و آن را بربد، چنانچه صنعتگر جستجو كند

  .ت صاحبش صدقه بدهدیآن را به ن
كنند، ولو در   مىنكه زنها عبوریبازار با ا و نه زدن در كوچهی س ـ٢٨١٣مسأله 

ت عزادار یجلوى جمع و اگر ده باشد، اشكال نداردیراهن نپوشینه زن پیصور} كه س
  .د استع5ل آالت لهو نشودیمانند آن بربند، مانعى ندارد وىل با و رقیب

دنداe كه روكش طال دارد، مانعى ندارد اگر   گذاشv دندان طال و ـ٢٨١٤مسأله 
دن طال ولو با انگشرت دست كردن باشد یى مرد پوشىل برابنت حساب شود، یچه ز

  .حرام است
عنى با خود كارى كند كه منى از ی حرام است انسان استمناء كند  ـ٢٨١٥مسأله 

  .دیرون آیاو ب
دن باشد حرام ین كردن آن اگر مثل تراشیش و ماشیدن ری تراش ـ٢٨١٦مسأله 

 ریی مسخره مردم تغاسطهبه وحكم خدا  و كسانندین حكم nام مردم یدر ا و است
 ش نرتاشد مردم او را مسخرهیا اگر ریف اوست یكند، پس كىس هم كه اول تكل Aى
  .دن باشد حرام استین كند كه مثل تراشیا طورى ماشیش برتاشد یكنند چنانچه ر مى
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ش از آنكه بچه بالغ شود، او یّاط واجب آن است كه وىل بچه پی احت ـ٢٨١٧مسأله 
  .او را را ختنه نكند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است اگر  ودیرا ختنه Aا

 اگر ساخت5ن خانه خود را به قدرى بلند سازد كه داخل خانه  ـ٢٨١٨مسأله 
ه یمطلع شدن بر خانه همسا ىل نظر كردن وب ده شود اشكال ندارد،یه دیهمسا

  .اشكال دارد
ند كاسبى كنند، فرزند آنان اگر نتوان و ر باشندیمادر فق  اگر پدر و ـ٢٨١٩مسأله 

  .د خرجى آنان را بدهدی بااندبتو
د خرجى او را ی كاسبى كند، پدر او بااندنتو و ر باشدی اگر كىس فق ـ٢٨٢٠مسأله 

 خرجى او را بدهد، چنانچه فرزندى هم نداشته اندتو  Aىایپدر ندارد  و اگر بدهد
اگر مادر هم  ى او را بدهد ود خرجی خرجى او را بدهد، مادرش بااندباشد كه بتو

 باهم پدر مادر و مادر مادر و د مادر پدری خرجى او را بدهد بااندتو  Aىای ندارد
  .د خرجى او را بدهدیمادر مادر ندارد، پدر مادر با و اگر خرجى او را بدهند



 492  :7�$(,- 8�946 � 

  

NsVL T�� 'F7�  
 ى ویكای آمرا دالرینار عراقى یا دیراe یى كاغذى اعم از اسكناس اها  nام پول

طال، : لیكه دارند از قبای   به خاطر پشتوانهها را كه دولتیت دارند زینها مالیر اینظا
تا   واند ت دادهی به آنها اعتبار مالگریعى دیى طبها ثروت نقره، نفت، مس، معادن و

 اعتبار است و و  داراى ارزشندازند در نظر عقالیت نی را از مالها زماe كه آن پول
اج عامه مردم است از یعنى مورد احتیت ذا} دارند یزهاى كه مالیبل آنها چدر مقا

  .شود  مىر آنها دادهینظا پوشا¤ و  خورا¤ ولیقب
  .ل درباره آنها بررىس كردی تفصبه طورستى ید كه بایآ  مىشینجا مسائىل پیدر ا

 و گرى بدهدیبه د نكه جنىس رایكه عبارت است از ا( رباى قرىض  ـ٢٨٢١مسأله 
پس از شش ماه  دهد و  مىك من گندمینكه یرد مثل ایاده از آن را بگیپس از مد} ز

كصد ی مثالًشود   Aىز جارى است پسیدر پول كاغذى ن) ردیگ  مىمین ك من وی
  .ده تومان گرفت و كصدیتومان به كىس قرض داد كه دو ماه بعد 

ل و یمك(5نه ی كه با پنكه جنىسیعبارت است از ا( رباى در معامله  ـ٢٨٢٢مسأله 
 در اسكناس و) اده فروخته شودیشود به همجنس آن با ز  مىمعامله) ا كشش موزونی

ده  و ست، پس اگر صد تومان را به صدیر آن در صور} كه هر دو نقد باشند نینظا
  .ستیموزون ن و لیل مكیرا پول كاغذى از قبید اشكاىل ندارد زیتومان نقدا مبادله Aا
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 بفروشد یشرت از آن نقدینى از پول كاغذى را به بی اگر مقدار مع ـ٢٨٢٣مسأله 
ده تومان در ذمه كه دو ماه  و  صد تومان نقد را به كىس بفروشد در عوض صدمثالً

  :ر از دو جهت اشكال داردین معامله در نظر حقیبعد آن را بپردازد، ا
به كىس بدهد، گر یاول آنكه فروش آن است كه انسان ماىل را در عوض مال د

ن اگر یا بنابر؛ر از عوض آن باشدیپس در فروش الزم است كه مال فروخته شده غ
ر با ی در ذمه مغاده تومان در ذمه، چون كِىل و صد تومان نقد را بفروشد به صد

قت آن یكه حق( بلكه در واقع قرض است ،شود  Aىع محققی ب،ستیپول نقد ن
ن قصد كه آن مال در ذمه یگرى بدهد به ایبه د نكه انسان ماىل رایعبارت است از ا

  . كه رباى در قرض در nام اموال جارى استقبالً بیان شد و )رنده باشدیگ
ا موزون یل یع اگر معامله نقدى باشد رشط است مكیب دوم آنكه در رباى در
 ،اند در ذمه باشد ج5عتى از بزرگان عل5ء فرموده و هیباشد، وىل اگر معامله نس

ده عدد  و  صد عدد تخم مرغ را به صدمثالً و اگر ستیا موزون بودن رشط نی لیمك
  .ز بر آن داللت داردیا} نیروا و معامله باطل است و در ذمه بفروشد ربا است

مت آن به ش5ره است یق و ستیموزون ن و لین اگر چه پول كاغذى مكیبنابرا
اده فروخته ی جنس آن با زمانند تخم مرغ وىل در صور} كه مقدارى از آن به هم

د مطابق ین قول اگر اظهر نباشد بدون تردیا و باطل است و شود معامله ربوى
 ن اشكال مالحظه مناطیمؤكد ا و دیمؤ و اط ترك شودین احتید اینبا و اط استیاحت
  .ى كاغذى موجود استها نه در پولیم ربا است كه آن مناط به عیمالك تحرو 

رد پس یگ  Aىى كاغذى تعلقها  به پولزکاتاست كه  اقوى آن  ـ٢٨٢٤مسأله 
ن ی به نقدزکاتط تعلق یnام رشا و اگر انسان هر مقدار پول كاغذى داشته باشد

  .شود  Aى واجبزکاتنقره موجود باشد  و عنى طالی
در  و ردی اگر انسان مقدارى از پول كاغذى از كىس به قرض بگ ـ٢٨٢٥مسأله 

 شده باشد ظاهر آن است كه ه5ن پول را اگر بپردازد ت آن كمیموقع پرداخت، مال
  .ستیت ساقط شده الزم نیتدارك مال و شود  مىذمه او برى
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مورد معامله  ت ندارند ویج است خود آنها مالین مردم رایى كه در بیها سفته

  و سند اثبات آنها استها ن سفتهیى است كه ایها الیستند، بلكه مورد معامله رین
در  و الیك مقدار رین است كه اگر كىس دو خروار گندم بفروشد به یشاهد آن ا

 و شود  Aىدار برىیا گم شود ذمه خری و آن سفته بسوزد و ردیعوض آن سفته بگ
آن  و ال بدهدیمت آن جنس را به فروشنده بدهد به خالف آنكه اگر ریستى قیبا
احكام سفته در . دار برى استین صورت ذمه خرین برود در ایاز ب و ال بسوزدیر

  :شود  مىانیضمن مسائىل ب
نكه یجاى خاىل نباشد، مثل ا و قت داشته باشدیكه حقای   سفته ـ٢٨٢٦مسأله 

سفته گرفته است، اگر  و ال در ذمهیگرى فروخته به دو هزار ریكىس جنىس را به د
انچه در مقابل ر بانك به عنوان معامله واگذار كند، چنیا غیبخواهد آن را به بانك 

 نین به دیع دیوجه نقد نباشد بلكه با وعده باشد معامله اشكال دارد چون ب
 در ه5ن مثال واگذار كند مثالً ،شود، چنانچه با وجه نقد باشد بدون كم كردن مى

ال، ظاهرا معامله ینهصد ر و ك هزاریال كه سفته سند آن است به یآن دو هزار ر
  .اشكاىل ندارد و ح استیصح

قت ندارد اگر واگذار شود به یحق ى كه دوستانه است ویها  سفته ـ٢٨٢٧سأله م
ك، در صور} كه به عنوان فروش باشد معامله باطل یnل و  به عنوان معامله،ریغ

ن را بفروشد یست تا دیذمه او هم كه مشغول ن و ت نداردیرا خود سفته مالیاست ز
  :ح Aودی تصحج ران معامله راییتوان ا  مىز چند راهوىل ا
 صد مثالًد كه از شخص سوم مبلغى را یل Aای وك، گیرنده را ـ آنكه دهنده سفته١

 صد تومان نقد داخل در ،ن نحو كهیتومان نقد بخرد به صد تومان در ذمه او به ا
سفته  و ردیه در ذمه دهنده سفته قرار گیصد تومان نس و رنده سفته بشودیملك گ

رد وىل رشط یشرت بگیا بی صد تومان مثالً مقدارى پول ن وكالتیدهنده در مقابل ا
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اط آن ید پول نقد به پول در ذمه ه5ن طور كه گفته شد، بنابر احتیصحت خر
رنده بخواهد به شخص سوم یچنانچه سفته گ و ادتر نباشدیاست كه پول در ذمه ز

عامله ز ه5ن گونه كه گذشت در موقع مین و عنوان بذل باشده د بیادى بدهد بایز
ر منطق یفرد نباشد، بلكه كىل غ و ل كىلیمثمن بشود از قب و ت دو تا بودن ìنیرعا

  .بر فرد موجود باشد
كصد تومان از شخص سوم ی مثالًل كند كه ی وك، سفته گیرنده را ـ سفته دهنده٢

ا قرض یمثمن  و ر ìنیت تغایا رعایك صد تومان ذمه خودش ینقد بخرد براى او به 
رنده ین معامله سفته گید او را كه بعد از nام شدن ایل Aایز وكین و  اورد براىیبگ

جه پول نقد مال یا قرض بردارد، در نتیمت یپول نقد را به خودش بفروشد به ه5ن ق
ون یسفته دهنده مد و شود  مىون سفته دهندهیاو مد و شود  مىرندهیسفته گ

  .شخص سوم
با رشط باشد در فرض  و اگر ن بذل باشدد به عنوایادى بدهد بایاگر بخواهد ز و

  .در صورت قرض جزماً باطل خواهد بود و اطیع احتیب
رنده كه پس از آنكه او از ی اذن بدهد به سفته گه ـ سفته دهنده به دادن سفت٣

ا قرض ید به ه5ن مبلغ در ذمه خودش ی صد تومان خرمثالًشخص سوم مبلغى را 
ت از دو معامله یبعد از nام و ته دهندهله دهد شخص سوم را به سفگرفت، حوا

پول نقد مال  و ون اویرنده مدیسفته گ و شود  مىون آن شخصیسفته دهنده مد
د ظاهرا اشكال ندارد یادى Aاین صورت چنانچه رشط زیدر ا و شود  مىرندهیسفته گ

  .ا قرضی و عیدر اذن در آن، نه در ب و البته رشط در حواله باشد
رنده از شخص یكه سفته گ ا دادن سفته ضامن بشود پوىل را ـ سفته دهنده ب٤

رنده با یبعد از آن سفته گ و شود  مىون اویمعامله مد ا بایرد یگ  مىسوم قرض
نى یپس از nام شدن معامله د و ا قرضیفروش  و دید با خریشخص سوم معامله Aا

 مراجعه به شود به ذمه سفته دهنده، وىل  مىرنده است منتقلیكه بر ذمه سفته گ
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ن یدر ا و پرداخت وجه از طرف ضامن و دن موعدیشود مگر بعد از رس  Aىاو
  .ا قرض نباشدیع یادى بالمانع است در صور} كه در ضمن بیصورت هم رشط ز

ح كردم وىل الزمه همه آنها یق تصحی معامله سفته را از چهار طر ـ٢٨٢٨مسأله 
 ،د به آنكه طرف معامله استیه بان است كه پول را در رس موعد، سفته دهندیا

ا ی ها كن دولت قانوe وضع كرده است كه بانكی ولر بانك بپردازدیا غیبانك 
رنده مراجعه یسفته گ و ار دارند به هر كدام از سفته دهندهیگر اختیدارهاى دیخر

به او در مقابل معادل وجه سفته  سفته را Aوده و وجه سفته را از او مطالبه كنند و
ا یهر دوى آنها هم موظفند كه در صورت مطالبه بانك  و ندین كرس واگذار Aابدو
  .گر وجه را بپردازندیدار دیخر

 ن رشط انجامیمعامالت روى ا و دانند  مىیالتزامات را نوع و ن الزامیچون ا و
التزام را  ن الزام ویكنند، پس كساe كه ا  مىر به رشط ضمنىیاز او تعب رد ویگ مى

 ن رشط الزم استیت این رشط ضمنى معامله كنند رعایسفته را با ا بدانند و
مراجعه به سفته  و  معامله استبه واسطهن مراجعه طلبكار به سفته دهنده یبنابرا

  .مانعى ندارد و رنده از راه رشط ضمنى استیگ
ق چهارم معامله انجام شود كه مقام یگرى هم هست در صور} كه به طریراه د
  .ستیآن نان یرا جاى ب

كنند كه اگر   مىان كساe كه سفته معاملهی متعارف است م ـ٢٨٢٩مسأله 
د پوىل را به دائن بپردازد، به یدن موعد، باین Aود بعد از رسیر در اداء دیون تأخیمد

رنده پول را به كىس كه سفته را به یگ ایگر، در رس موعد اگر سفته دهنده یعبارت د
ا آن مؤسسه ینى، پول را نپرداختند آن شخص یابل پول معدر مق اند او واگذار Aوده

دو راه براى حالل بودن آن وجه هست، اول . رد یگ  مىنى رایر، مبلغ معیبراى تأخ
ند بر ابراء ماىف الذمه در مقابل یقاع صلح Aاین نحو كه ایند به اینكه مصالحه Aایا

ل قرار دهند به نحو رشط ادتر وگرنه چنانچه مدت را در مقابل مقدارى پویمقدار ز
 ها ن صورتی در همه ا،نحو فروشه ا بیا مصالحه بر او یگر یى در ضمن عقد دیابتدا
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ن حال ین باطل است اگر بفروشند دیهمچن گرفv آن حرام و پول اضافه ربا است و
  .دانند  Aىن را فقهاء جائزین به دیع دیرا بی ز،اده بر آن در ضمن مد}یرا به ز

 در ضمن معامله ن است كهیادى حالل باشد اینكه آن پول زیاى اراه دوم بر
 ده تومان است مثالًمتش یزى كه قی چنكهیند مثل ایادى را منتقل Aایگرى وجه زید

  .اشكاىل ندارد و ح استین معامله صحیا و ست تومانیبفروشند به ب
ىس بن ح از امام مویتى كه به سند صحین قسم معامله روایبراى رفع شبهه از ا

من چند  كند  مى عرض به حرضتراوى: میكن  مىت شده است نقلی روا8جعفر
به من  او مهلت دهم وبه كند   مىآن شخص خواهش درهم از كىس طلبكارم و

ا یمتش هزار درهم است به او ده هزار درهم یرا كه قای  ، من جبهاندمنفعتى برس
بى یع: ازم حرضت فرموددان  مىریطلب خود را تأخ فروشم و  مىست هزار درهمیب

  .ندارد
كنند وىل   Aىك امضاء معاملهی آن است كه با ها  متعارف در بانك ـ٢٨٣٠مسأله 

 دهند  مىن نحو كه پولیند به ایAا  مىك امضاء هم معاملهیاشخاىص هستند كه با 
 و كصد تومان بدهدیعنى یادى باشد ین معامله اگر بدون زیرند، ایگ  مىسفتهو 

سفته  و  چه به عنوان قرض باشد،چ اشكاىل نداردیكصد تومان باشد هیسفته هم 
ا به عنوان فروش صد تومان نقد به صد تومان در یرنده یسند اثبات آن ذمه پول گ

ده تومان سفته  و كصدی و ردی بگمثالًكصد تومان یادى باشد كه یذمه، وىل اگر با ز
مسل5 ) ان مردم مرسوم استیه5ن طور كه م(بدهد، چنانچه به عنوان قرض باشد 

اط یاحت و ر اشكال داردیع باشد در نظر حقیبه عنوان ب و اگر حرام است و باطل
توانند از راه دوم   مىادى حالل باشدیچنانچه بخواهند ز و واجب در ترك آن است،

  .ندیش گفته شد استفاده Aایكه در مسأله پ
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معامله   وها دا شده احكام مربوط به بانكی پها ن زمانیاز جمله مسائىل كه در ا

  .آنها است با
ان یبانك دولتى، بانك مىل، بانك مشرتك م:  بر سه قسمندها  كىل بانكبه طور

  .ملت و دولت
ن ین جهت احكام معامله با ایدانند از ا  Aىچون جمعى از عل5ء دولت را مالك

لذا  و مؤسسه مالك بشود و ت دولتر ممكن اسیبه نظر حق.  مختلف استها بانك
رد یگ  مىارى از معامال} كه در آن صورتیبس و كسانندی در حكم ها اقسام بانك
م كه تا یده  مىم تنها مسائىل را تذكریكن  مىما از ذكر آنها خوددارى و تازگى ندارد

  :حدودى تازگى دارند
بانك  و گذارند  مىان مردم متعارف است كه پوىل در بانكی در م ـ٢٨٣١مسأله 

گرى یبه د و كند  مىن پول را مرصفید حتى گاهى عیAا  مىهم در آن پول ترصف
  .دهد  مىدر عوض سودى به صاحب مال و دیAا  مىمنتقل

 ح دادهیاحكام گوناگون است كه توض و ى مختلفها ن معامله داراى صورتیا
  :شود مى

  .نك بفروشدادتر پول خود را به بای ـ صاحب پول در عوض مبلغ ز١
اط واجب در ترك یاحت و ن معامله اشكال داردیش روشن شد كه ایدر مسائل پ

  .آن است
  . ـ صاحب پول به بانك قرض بدهد٢

 صاحب ،را هنگام سپردنی ز،ز استین نوع معامله جایكه ا اند بعىض از عل5 گفته
اضاىف به ن پول یزى به او بدهد، بنابرایكند كه اضافه بر اصل پول چ  Aىپول رشط
به را بانك ی زتحرام اس و ر پول اضافه رباینظر حقه زه است، وىل بیمنزله جا
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قانوe وضع كرده است كه هر كس پوىل در بانك  و  كىل قرارى گذاردهطور
ن یمعامالت با بانك روى ا و شود  مىادتر به او دادهیبگذارد در هر ماه مقدارى ز

 ن رشطى را رشط ضمنىیچن و  رشط استنیبناى عمل روى ا و قرار داد كىل است
ح است ولذا چنانچه بانك یرشط ضمنى در نظر عقالء در حكم رشط رص و ندیگو مى

ن نوع ین ای بنابرا؛رندیگ  مىه از اویله قوه قهریبخواهد مبلغ اضاىف را ندهد به وس
  .گرفv پول اضاىف حرام و  قطع ربوى استبه طورمعامله 

نكه بانك آن را nلك كند و به ی بانك اباحه كند ولو ا ـ صاحب پول، پولش را به٣
ن نوع معامله را یدر عوض مبلغى اضاىف به صاحب پول بپردازد كه ا و گرى بدهدید

  .ظاهرا اشكاىل هم ندارد و ندیگو  مىاباحه به عوض
دهد   مىاجازه و عه در بانك بگذاردیود و  ـ صاحب پول، پول را به شكل امانت٤

A ن،ت آنكه اذن در ترصف ناقلید نهایادر آن ترصف eبلكه در مقابل ؛ستی مجا 
  .باشد  مىح حاللیا رصین صورت مبلغ اضاىف از باب رشط ضمنى یعوض است در ا

 مرسوم است كه بانك گاهى با قرعه به بعىض از كساe كه در  ـ٢٨٣٢مسأله 
 هم ملزم به زه رشط نشده است بانكین جایچون ا و دهد  مىزهیبانك پول دارند جا

ج یه و ن جهت حالل استیدهد از ا  مىق مردمیتنها آن را براى تشو و ستیآن ن
  .اشكاىل ندارد

ش یشود بعىض را صاحب پول پ  مىى كه در بانك گذاشتهیها  پول ـ٢٨٣٣مسأله 
هر را بعىض  و شود  مى»امانت«ر به یرد كه از آن تعبی بگاندتو  Aىد موعدیاز رس رس

  .شود  مى»ریتوف«ر به یرد كه از آن تعبی بگاندتو  مى،موقع خواست
ستى به رشط در ضمن ین دو نوع سپرده از لحاظ احكام باهم فرقى ندارند، مگر آنكه بایا
  .عمل شود) امكان برداشت در صورت دوم عدم امكان برداشت در صورت اول و(عقد 

 گاهى هن است كیدهد ا یى كه بانك انجام می از جمله كارها ـ٢٨٣٤مسأله 
 و مقدار و دیAا  مىد جنس رایگر مذاكره خریتاجرى با طرف خود در م5لك د

 از رون بردن پولیكند، وىل چون دولت مانع ب  مىم را nامیط تسلیرشا و متیق
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مت آن یمقدارى از ق و رود بانك  مى لذا تاجر، است مگر تحت نظر بانكمملکت
ك صد هزار تومان یnام كرده است كه  جنىس را مثالًپردازد،   مىجنس را به بانك

مت جنس را كه صد یدهد، بانك nام ق یبخرد، پنجاه هزار تومان نقد به بانك م
رد آنگاه به تاجر یگ  مىلیجنس را تحو و پردازد  مىهزار تومان است به طرف تاجر

رد وگرنه خود یل بگی جنس را تحواندتو  مىه پول را بدهدیدهد چنانچه بق  مىاطالع
ه را به تاجر یبق و دیافت Aایحق خود را در و نك حق دارد آن متاع را بفروشدبا

  .كند  مىافتین كار، مبلغى از تاجر دریبانك در عوض ا و بدهد
 و رد حالل استیگ  مى هم مقدارى كه بانك،اشكال نداردای  ن معاملهیظاهرا چن

كه ای  كه معاملهنی ابه واسطه اوىل حالل است .برداشv حق خود و هم فروش جنس
كارى كه تاجر با  و عى است مرشوط به دخالت بانكیكند ب  مىتاجر با طرف خود

ن مرا اداء یاگر د: دیگو  مىن نحو كه تاجر به بانكیا جعاله است به ایكند   مىبانك
ا مصالحه است ی و دهم  مىم به تویا ادى را كه قرار گذاشتهیآن ز و نیكنى من اصل د

ى یها ست تا ربا باشد، بلكه در مقابل كارین نیادى براى دی پول زو در هر دو صورت
 دومى .ن پوىل گرفتنش حالل خواهد بودیشك چن � دهد و  مىاست كه بانك انجام

در  و شود  مىن رشطىینكه در ضمن معامله تاجر با بانك چنی ابه واسطهحالل است 
  .دیAا  مى پولل در فروش جنس در صورت نپرداخvیقت تاجر بانك را وكیحق

 و  اعم از بانك رهنىها ان مردم متعارف است كه از بانكی در م ـ٢٨٣٥مسأله 
به اقساط آن پول  و رندیگ  مىگر پولیحتاج دیا مای و ا زراعتی و ره براى ساخت5نیغ

نكه مشتمل بر ربا ین معامله به خاطر ایا. پردازند  مىنى سود به بانكیرا با مقدار مع
ن رشط یادى نشود چون بناى قرض روى ایحا رشط زی، گرچه رصاست حرام است

ك قرار كىل مبناى معامله روى آن یم رشوطى كه طبق یش گفتیدر مسائل پ و است
ن نحو یAى توان آن را به ا و ح استیدر حكم رشط رص و ه استیاست رشوط ضمن

ادى كه یغ با زنى را از بانك نقداً بخرد در عوض ه5ن مبلیمبلغ مع: ح Aودیز تصحین
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موزون ه5ن طور كه  و لیر مكیه در غیع نقد به نسیرا بیبه اقساط آن را بدهد ز
  .م اشكال داردیدر سابق گفت

P@i4 $2 'F7�  
ن است كه یش آن ایدایعامل پ  است و»رس قفىل«مورد ابتالء  ج واز معامالت رای

ه كند پس از ا محىل را اجاری و دولت قانوe وضع كرده است كه هر كس خانه
ا مال ی و رون كندی مالك حق ندارد مستأجر را از آن محل ب،گذشv مدت اجاره

گاهى مستأجر موافق  و كند  مى ارزش اجاره غالبا ترقىنچو  واد كندیاالجاره را ز
ن یدر nام ا و اج به مورد اجاره داردیجر خود احتوا آنكه میست یجر نومذاق م

 كه »رس قفىل«ن رو یر با دادن مقدارى پول، از است مگیه محل ممكن نیفروض تخل
ا از شخص سوم براى ی و ه محلیعبارت است از پوىل كه مستأجر از مؤجر براى تخل

گر یدر بعىض د و ن پول در بعىض موارد حاللیا و د آمدهی پد،ردیگ  مىل محلیتحو
  :شود  مىح دادهی توضحرام است كه

  :ح استیرد از دو راه قابل تصحیگ  مىكه مالكای   ـ رس قفىل٢٨٣٦مسأله 
دهد   مىك ساله اجارهی مثالًنها را به شخىص یمانند ا و ا خانهی مغازه ، ـ مالك١

 در ضمن اجاره رشط ال نقد ویال به اضافه پنجاه هزار ریدر عوض ماهى هزار ر
اجاره آن محل را   واند در آن محل ²اندتو  مىل باشدی تا زماe كه مستأجر ماكند مى

افزودن بر مبلغ مورد توافق را نداشته  و حق اخراج او و دید Aاین مبلغ nدیبه هم
گرى واگذار Aود مؤجر با آن شخص یچنانچه مستأجر محل اجاره را به د و باشد

ال بوده یانه كه هزار ریمبلغ اجاره ماه عنى برید یطبق اجاره مستأجر اول رفتار Aا
  .دیفزاین

در ضمن رشط كنند كه  و ندیمورد مال االجاره توافق Aامالك با مستأجر در  ـ ٢
گرى اجاره یا به دی و  محل را به خودش،ان مدت اجارهی بعد از پا کهل باشدیمستأجر وك
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 مثالًن وكالت مبلغى یدر مقابل ا  ول باشدی توكاجاره دادن به دیگرى ل دریا وكی و دهد
ر ضمن عقد الزم رشط شده است ن وكالت چون دیا پنج هزار تومان به مالك بدهد و

  .رود نیبا مردن او هم از ب و ل را عزل كندی وكاندتو  Aىموكل و الزم است
z ی: رد دو صورت داردیگ  مىكه مستأجر از مالكای   رس قفىل ـ٢٨٣٧مسأله 

ش یق كه در مسأله پیz از دو طریگرى حرام، اگر مستأجر از مالك به ید و حالل
ا وكالت كه از راه ی آن را در مقابل اسقاط حق اندتو  مىردیگفته شد رس قفىل بگ

ان ید، وگرنه بعد از پاید Aاید و از آن محل رفع یرشط حاصل شده بود، حساب Aا
د اجاره حق ترصف در آن محل را ندارد اگر چه یت به nدیعدم رضا و مدت اجاره

گرفv  و  كرده باشدگذشت زمان مال االجاره آن ترقى و با بودن مستأجر در آن محل
  .ن صورت حرام استیپوىل به عنوان رس قفىل در ا

رد چند صورت یگ  مىگریكه مستأجر از مستأجر دای   رس قفىل ـ٢٨٣٨مسأله 
  .گر حرام استیبعىض د و دارد كه بعىض از صور آن حالل

ق یz از دو طریعنى به یصورت اول آنكه مستأجر به مالك رس قفىل داده باشد 
گرى را گرفته یش گفته شد از مالك حق واگذار Aودن محل به دیسائل پكه در م

گر به هر مقدارى كه توافق ی از مستأجر داندتو  مىن صورت مستأجریباشد، در ا
.  باشد، استهرد ولو آنكه چند برابر رس قفىل كه او به مالك دادیكنند رس قفىل بگ

داخته است، اما در ضمن گرچه به مالك رس قفىل نپراصورت دوم آنكه مستأجر 
مت اول یاجاره رشط كرده تا زماe كه مستأجر در محل اجاره ساكن است به ه5ن ق

چنانچه  و مت مال االجاره را نداشته باشدیمؤجر حق اضافه كردن ق و اجاره بدهد
د مؤجر با ه5ن شخص طبق یگرى واگذار Aایمستأجر بخواهد محل اجاره را به د

ازه كه او اندتا هر  و اد نكندیعنى مبلغ اجاره را زید یفتار Aااجاره مستأجر اول ر
ن اجاره اول رشط وكالت مستأجر یا آنكه مالك در حید ید Aایبخواهد اجاره را nد

 از مستأجر دوم رس قفىل اندتو  مىز مستأجر اولین صورت نیاول را Aوده باشد، در ا
  .دیان گردیرد به ه5ن گونه كه در صورت اول بیبگ
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ا آنكه رشط Aوده است ی مستأجر اول به مالك رس قفىل داده صورت سوم آنكه
د یل باشد مالك تجدیه مستأجر تا مامورد معامله فقط آن است ك و  وىل رشطمجانا

چنانچه به مستأجر  و مت اجاره را نداشته باشدیحق افزودن بر ق و دیاجاره Aا
ن یدر ا ؛دی با او رفتار Aااندتو  مىدل باشیر واگذار شد، مالك هر نحوى كه ماگید

ب كه ین ترتیرد وىل به ای مستأجر اول از مستأجر دوم رس قفىل بگاندتو  مىزیصورت ن
دهد كه او آن محل   مى ده هزار تومان به مستأجر اولمثالًآن شخص سوم مبلغى را 

 دیAا  مىرهمحل را اجا و كند  مىمتى توافقیك قیه كند آنگاه خود با مالك به یرا تخل
آن شخص سوم اگر بخواهد در آن  و ز در معامله با او ك5ل آزادى را داردیمالك نو 

  .ان شد به مالك رس قفىل بدهدید ه5نطور كه بیدا كند بایمحل حقى پ
ل دارد با او یصورت چهارم آنكه مستأجر به مالك رس قفىل نداده است وىل مالك م

ن صورت ی در ا؛گرى اجاره ندهدیاو بخواهد به دتا موقعى كه   ودید اجاره Aایتجد
  :ریz از سه راه زیرد وىل به ی از شخص سوم رس قفىل بگاندتو  مىز مستأجرین

ه ید كه محل را تخلیرشط Aا و  پنج هزار تومان به او بدهدمثالًنكه مبلغى ی ـ ا١
  .مزاحم او نباشد و كند

هبه «قت ین در حقیا و خشد ـ در مقابل عدم مزاحمت او مبلغى را به او بب٢
  . است»معوضه

ز ین صورت نی در ا؛ بدهد»جعاله« ـ در مقابل عدم مزاحمت، پول را به عنوان ٣
ل ی او به هر نحو ما واجاره از مالك اصىل و ه محل استیرس قفىل در مقابل تخل

  . معامله كنداندتو  مىباشد
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 و دیخر«از آن به   است و»رصف برات«رگانان ان بازیج میz از معامالت رای

  :آن بر سه قسم است و كنند  مىری تعب»فروش حواله
گر یدهد كه از طرف او در محل د  مىقسم اول ـ شخىص در محىل پوىل به تاجر

دهد كه در   مى ده هزار تومان در تهران به تاجرىمثالً ،افت كندیه5ن پول را در
 چه و ن معامله به شكل قرض باشدی چه ا،ردی بگبغداد ه5ن مبلغ را از طرفش

  .ستیچ اشكاىل نین معامله هیفروش، در صحت ا و دیخر
گر از طرف او یدر مكان د و قسم دوم ـ شخىص در مكاe پوىل به تاجر بدهد

در تهران نهصد  و  هزار تومان در بغداد به تاجر بدهدمثالًرد یكمرت از آن را بگ
فروش  و دیخر و ن قرضیفرقى ب و معامله هم اشكاىل نداردن ی ظاهرا ا،ردیتومان بگ

ن قسم پول یدر ا و رد نه كمرتیادى بگیرا ربا آن است كه پول دهنده زیست زین
  .ردیگ  مىدهنده كمرت

گر از یقسم سوم ـ آنكه شخىص در محىل پوىل به كىس بدهد كه در محل د
 را به عنوان قرض بدهد ن قسم اگر پولیدر ا. ردیادتر بگیا از طرفش زی و خودش

  .اط واجب ترك آن است وهللا العاqیفروش باشد احت و دیخر اگر  وقطعا حرام است

=C ��	 �F7�=  
ن بر آن توافق یا} كه طرفیرا با خصوصای   خانهمثالًشود   مىشخىص متعهد

شود،   مىن متعهدیشخص سومى با توافق طرف و ل دهدیتحو و بسازد اند كرده
 انجام ندهد مبلغى به صاحب كار بپردازد ن كار رای كننده تا مدت معچنانچه تعهد

  .ردیگ  مىن تعهد پوىلیدر مقابل او 
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شخص ثالث مبلغى را كه تعهد كرده  و در صور} كه متعهد اول تخلف كرد
اتش یع خصوصینكار با جمیه5ن مبلغ را از متعهد اول گرفت، ا و پرداخت Aود

  .مانعى ندارد و ح استیصح
  مهیحكم ب

كه  اند دانشمندان علم حقوق نوشته.  است»مه Aودنیب«از معامالت تازه درآمد 
بعدا در اثر  و د آمده استیالدى در اروپا پدیل قرن چهارده مین معامله در اوایا

ا یزده هجرى اسالمى در بالد آسیل قرن سیغرب در اوا و ان رشقیبرقرارى تجارت م
كم  و Aودند  مىمهیكردند ب  مىا واردیا كه از راه دراموال تجار} ر و دیظاهر گرد

 مهیز حتى انسان را بیى كه همه چیافت تا جایكم در همه شئون زندگى راه 
شود مبنى بر   مىان دو طرف بستهیe5 میپ: ن است كهیمه ایقت بیحق. كنند مى

مه یبرود، بن یا از بی و ندیب ببیمه آسیمورد ب و دیایش بیپای  نكه چنانچه حادثهیا
ن تعهدى یدر برابر چن و كننده متعهد باشد خسارات وارده را طبق قرار داد بپردازد

ك مرتبه مبلغى را به او یا یا هر سال یشود در هر ماه   مىز متعهدیر نیمه پذیب
ا فردى ی و  هر سال مبلغى را به رشكتشود  مى شخىص متعهدمثالً. دیم Aایتسل

ا آن شخص آن ی و برسد آن رشكت اش ا خانهی و نیبى به ماشیبدهد كه اگر آس
  .دیخسارت را جربان Aا

گذارند  مىای  هیرسماای  عده: نكهیآن ا و ز وجود داردیمه نیگر بیك قسم دی
ن یند كه اساس ایق جربان Aایz از اعضاء وارد شود از آن طریچنانچه خسار} به 

5عتى است براى جربان خسارت ان جی باز Aودن صندوق تعاوe مشرتك م،مهیقسم ب
  .شود  مىz از اعضاء واردینى كه بر یمع

  :ح Aودیتوان تصح  مىشود  مىح دادهیمه را از چند راه كه توضیقسم اول ب
زى كه یست آن چی بنا بر اقوى در ضامن شدن رشط ن: ـ از راه ضامن شدن١

ان نزد ین اعان شدن گرچه آین در ذمه باشد بلكه ضامن اعید اند ضامن آن شده
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ت ضe5 یان است نهایق ض5ن اعیز از مصادیمه نی ب،ح استیصاحبانش باشد صح
  .د مبلغى در سال بپردازدیبا اند نكه كىس كه براى او ضامن شدهیاست مرشوط به ا

مه شونده مبلغى یكنند كه ب  مىن معامله سازشی طرف:سازش و  ـ از راه صلح٢
  .دیوقوع خسار} آن را جربان Aا و رز در صورت خطیمه كننده نیب و بدهد
جا یا تدری و ك مرتبهیمه شده مبلغى را یب بین ترتی به ا: ـ از راه هبه معوضه٣

ش آمدى یكند اگر پ  مىرشط و كند  مىمیمه كننده مجاe تسلیا شخص بیبه رشكت 
  .دیبراى او بكند خسارتش را جربان Aا

ه در زمان شارع مقدس وجود می گرچه معامله ب: ـ از راه معامله مستقل٤
شارع مقدس هم از آن نهى  و ى استیك معامله عقالین معامله ینداشته است اما ا

  .ز شامل آن خواهد بودین) اوفوا بالعقود(عموم  و نكرده
ا در هر ماه مبلغى به كساe كه یك مرتبه ی در سال ها بعىض از رشكت) مسأله(

ن كار با رشط در یرا ای آن پول حالل است ز ظاهرا گرفv.پردازد  مىاند، مه شدهیب
  .ه استیمه الزم الرعایضمن عقد ب

ز قابل یe مشرتك است نوس صندوق تعایمه كه بر اساس تأسیاما قسم دوم ب و
  :ریح است به رشح زیتصح
ى هر كدام از رشكا كه در محىل ها ب، پولین ترتی به ا، ـ از راه ضامن شدن١

شوند اموال   مىست وىل هر كدام از آن چند نفر ضامنمال خود آنها ا اند گذاشته
شود   مىگرانی اگر پنج نفرند هر كدام ضامن اموال دمثالًنى یگران را به نسبت معید

نى را یا سال مبلغ معینكه هر كدام در ماه ین ض5ن مرشوط است به ایا و به ربع
  .نزد رشكت بگذارند

  .ح Aودیسازش تصح و شود از راه صلح  مى ـ٢
 ـ ممكن است ه5نطور كه در قسم اول گفته شد از راه معامله مستقل آن را ٣
  .ح Aودیتصح
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قت یحق و  است»اوراق شانىس«فروش  و دیاز جمله معامالت تازه در آمده خر

نى از طرف یا شخص معیرشكت  و ك طرفیان مردم از ین است كه توافقى میآن ا
ا شخص ینى بخرد آن رشكت یمت معید كه چنانچه كىس اوراق را به قشو  مىگرید
. دهد  مىنام هر كس اصابت كرد مقدارى پوله زند، قرعه ب  مىداران قرعهیان خریم
  حرام و پوىل كه از آن راه گرفتهها ن معامله چند صورت دارد كه همه آن صورتیا

  .ز استیر جایشود غ مى
ن عمل ی اوراق به احت5ل اصابت قرعه بدهد انكه پول را در عوضیصورت اول ا

  .حرام است بدون اشكال و ق5ر
 قرعه زدن ،عیدر ضمن ب ن ویخرد در عوض پول مع  مىصورت دوم انكه اوراق را

ن یزند، ا  مىداران قرعهیق خریا آنكه خود فروشنده براى تشویكند   مىرا رشط
 اوراق باطل ِتیجهول بودن مال هر دو باطلند، اما معامله به جهت م،رشط معامله و

اصابت  و اگر ادتر داردیت زینام او اصابت كند اوراق ماله را چنانچه قرعه بیاست ز
  .معامله بر مجهول باطل است ت ندارد وینكند اصال مال

فاسد  و هیر واجب الرعایغ شود و  مىىیرشط هم با فساد معامله رشط ابتدا و
 تیاز موجبات مالك و حرام است  وق5رقرعه هم به خودى خود  و خواهد بود

  . باشداندتو Aى
 از یكینى به عنوان كمك به یمت معیصورت سوم آنكه كىس اوراقى را به ق

 ،رندگان اوراقیان گیق میرد آنگاه دهنده اوراق به عنوان تشویگ  مىهیریمؤسسات خ
دن پول ن صورت دایدهد، در ا  مىنام هر كس اصابت كرد مبلغىه ب و زند  مىقرعه

ه مانعى ندارد، وىل گرفv پوىل كه از راه قرعه یریبه عنوان كمك به مؤسسات خ
ى باشد كه مردم به عنوان كمك به یها ست چه آن پول از پولیز نیبش شده جاینص
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به عنوان  گر بدهند ویىل چنانچه از پول دبر آن باشد یچه غ و اند مؤسسه داده
ن پوىل یست گرفv چنی به دادن پول ن كه با قرعه مجبوراندبد و بخشش باشد

ن فرىض از مورد بحث ما خارج است مال غصبى را هم اگر یاشكاىل ندارد، وىل چن
qصاحبش راىض بشود مانعى ندارد وهللا العا.  

A ��=7���� 0�  (���= 0� P(��� N...  
 اه ابانیكند خ  مىجابیاجات تفننى مردم ایگسرتش احت ى اجت5عى وها یازمندین

ن كارها موجب یگاهى ا د وید آیپد...  وها دانیتر شود، م ا گسرتدهی و احداث
د یآ  مىشین رو مسائىل پیگران و مسجد و موقوفات است از ایترصف در اموال د

  .شود  مىح دادهیتوضذیال  كه
شود چنانچه صاحبانش راىض   مى امالك شخىص كه در معابر واقع ـ٢٨٣٩مسأله 

ا ی و چ اشكاىل ندارد، وىل چنانچه نخردیحكومت هم بخرد ه و ا بفروشندی و باشند
مجاe  و ست حارض به فروش نشوندی ننهمت عادالیا بخاطر آنكه قی و آنها نفروشند

خالف رشع ) ر آنیا غیحكومت باشد (هم راىض نباشند، كىس كه متصدى كار است 
 آمد و رفتخارج شدن ملك از دست مالك،  و كن پس از غصب كردنیكرده است ل

  .اشكال است بی كنند  مىگران در آنیترصفا} كه دو 
ابان واقع گردد، خراب كردن آن یر خی هر گاه مسجدى در مس ـ٢٨٤٠مسأله 

رود، وىل رفت و   Aىنیعنوان مسجد بودن كه امرى اعتبارى است از ب و ستیز نیجا
بر فرض  و ستینجس كردن آن محل، حرام ن و اشكاىل ندارد و ز استیآمد در آن جا

  .باشد  Aىنجس شدن پاك Aودن آن واجب
مقدارى از آن  و اد شده خراب كنندی اگر مسجدى را به خاطر امور  ـ٢٨٤١مسأله 

 و توان در آنجا دكان ساخت  Aى، بدون شكاندشود در آنجا Aاز خو  مى كهاندباقى ²
محل  و ه را نشود مسجددن5یىل چنانچه آن مقدار باقبر آن Aود، یى نظیها ا استفادهی
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مال االجاره آن  و  آنجا را اجاره بدهداندتو  مىا حاكم رشعیAاز Aود، متوىل  و عبادت
ست كه ید نیبع و دین مرصف Aایگر و اگر نشد در مصالح عامه مسلمیرا در مسجد د
  .اط اجاره كردن استیز قابل ترصف باشد وىل احتیبدون اجاره ن

ه امكان مسجد بودن را داشته باشد وىل ظاملى آنجا را ند5یو در صور} كه باق
ز ممكن نباشد، یل آن به مسجد نیتبد و گر بسازدیساختe5 د و خراب كند

گرى یجز شخص ظاq د و مانع است بی فروش آن و دیخر و استفاده كردن از آن
  .باشد  Aىضامن هم
كنند سه قسم   مىفنآنجا د ن اموات خود را دریى كه مسلمیها  محل ـ٢٨٤٢مسأله 

  :است
  .نى آن را براى دفن مردگان وقف Aوده استیى كه شخص معیها نی ـ زم١
 نییست تعیملك كىس ن و  است»مرافق عمومى«نى را كه ی ـ مقدارى از زم٢

  .ندیكنند كه مردگان را در آنجا دفن Aا مى
ر ی سان قسم حكمیا. كنند  مى ـ ملك شخىص افراد است كه در آنجا مرده دفن٣

  .اموال شخىص را دارد
ا از ی و ر دهدییست، وىل چنانچه ظاملى آن را تغیز نیر آن جاییاما قسم اول تغ و

قابل استفاده براى دفع اموات نباشد، بهره بردارى از آن  و دیرون آیحالت قربستاe ب
 نهایر اینظا و دكان و ل آن به خانهیحتى تبد و فروش و دیآمد، خر و به رفت

  .ال استاشك بی
ز یnام ترصفات در آن جا و ل آن ظاهرا مانعى نداردیتبد و رییاما قسم دوم تغ

  .خواهد بود
ع یعدم آن، معلوم نباشد جم و هر گاه وضع قربستاe از لحاظ وقف بودن

  .ز استیر آن جاییتغ و لیتبد و ترصفات
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به ای  لهیبا وس و رندیبگن است كه نطفه مردى را یح مصنوعى عبارت از ایتلق
ن عمل از لحاظ رشعى مسائىل یا و ن راه آن زن حامله گرددیاز ا و ق كنندیزe تزر

  :ردیگ  مىدارد كه مورد بررىس قرار
گر یاگر چه در شهر د(به زن او  و رندی هرگاه نطفه شوهرى را بگ ـ٢٨٤٣مسأله 

 ای و ا به زن شوهر دارق كنند اشكال ندارد اما اگر نطفه مرد اجنبى ریتزر) باشد
اط واجب در ترك آن است بلكه یاحت و ستیق كنند خاىل از اشكال نیشوهر تزر بی
  .ست كه حرام باشدید نیبع

 ق كنندیشوهر تزر بی به زن و رندی هر گاه نطفه مرد اجنبى را بگ ـ٢٨٤٤مسأله 
د پدر آن مر و عنى زن مادری ؛آن مرد است و زن حامله شود آن بچه ملحق به زنو 

  .شود  مىنها بر آن بچه مرتتبیر ایغ و نفقه و احكام بچه از ارث بردن و اوست
زن حامله  و ق كنندی اگر نطفه مرد اجنبى را به زن شوهر دار تزر ـ٢٨٤٥مسأله 

ن داشته باشند كه بچه از نطفه شوهر منعقد یقیz آنكه ی: شود دو صورت دارد
نطفه او هم اگر  و ن زن همبسرت نشدهك سال باشد با آینكه شوهر ینشده مثل ا

ن صورت بچه به صاحب نطفه یخته نشده باشد، در ایق به رحم زن ریچه با تزر
  .شود  مىاحكام بچه بر او مرتتب و شود  مىملحق) مرد اجنبى(

ن صورت یگر آنكه احت5ل داده شود كودك از نطفه شوهر باشد، در ایصورت د
 ش5ره ده مادر او بیی صورت زe كه او را زادر هر دو و بچه ملحق به شوهر است

  . استخودشداراى احكام  و دیآ مى
 او حامله شود و ق كنندیشرت را به زe تزریا بی اگر نطفه دو مرد  ـ٢٨٤٦مسأله 

ا اصال شوهر نداشته باشد، ینكه بچه از شوهرش باشد منتفى باشد یاحت5ل او 
  .ن كردیید تعین فرض پدر بچه را با قرعه بایظاهرا در ا
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بچه  و در رحم مصنوعى قرار دهند و رندی اگر نطفه مردى را بگ ـ٢٨٤٧مسأله 
  .متولد شود آن بچه به صاحب نطفه ملحق خواهد شد

S2:� P7�$C 'F7��PF  
 و هیا كلی و  چشماندتو  مىرشفت كرده است كهیعلم پزشz در عرص ما بقدرى پ

 و دیوند Aایگرى پیر حال مرگ را به انسان دا دی و گر اعضاء انسان ساqید و ا قلبی
 ن موضوع را مورد بررىس قرارینك مسائل مربوط به ایا. ردیمورد استفاده او قرار گ

  :میده مى
خاطر ه مرده حرام است مگر ب و  قطع عضو انسان چه زنده ـ٢٨٤٨مسأله 

ن صورت ی اگر، دریا زنده نگاه داشv انساe دی و نا ساخvیمصلحت مهمرتى مانند ب
  . مانعى نداردرشعاًا مرده ی و قطع عضو زنده

گرى منوط به اجازه یوند آن به دیپ و  قطع عضو انسان زنده ـ٢٨٤٩مسأله 
  .ا وىل او اجازه دهدی ت كرده باشد وید وصیا بایدر مرده  و اوست

چه زنده  و فروش اعضاء جدا شده از انسان چه مرده و دی خر ـ٢٨٥٠مسأله 
 در مقابل پول »هبه معوضه«ا به شكل ی و د مجاe داده شودیا بایست یز نیجا

  .ز استیفروشش جا و دی اما خصوص خون خر،واگذار شود
ه ید دیز نباشد اگر قطع شود بای در صور} كه قطع عضو جا ـ٢٨٥١مسأله 

  .ستیه هم الزم نیپرداخت شود وىل در صورت جواز، د
تعلق  و وندیجس است وىل پس از پكنند ن  مى عضوى را كه جدا ـ٢٨٥٢مسأله 

انقالب،  و ن استحالهیبا ا و دیآ  مىش5ره  بدن شخص زنده بیروح به آن، از اجزا
  .ز استیز جاین با آن ناندAاز خو و گردد  مىپاك
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ه دارد مگر در یهم د و قطعه قطعه كردن آن هم حرام است و تیح بدن میترش

  :ریچند مورد ز
5ران بر آن توقف داشته باشد یمعالجه ب و رشفت علم پزشzی كه پ ـ در صور}١

ك امر مهمى باشد مانند یرا حرامى كه مقدمه یز خواهد بود زین صورت جایكه در ا
ات آنها است یحفظ ح و نجات دادن مردم و رشفت علم طبیحى كه مقدمه پیترش
  .ز خواهد بودین امرى جایچن

نكه زن یگرى مثل ایات دیمرده براى حفظ حپاره Aودن بدن  و  ـ جدا كردن٢
مادرش  و ردیدر شكم مادر ²ای  ا بچهیبچه در شكم او زنده باشد  رد وی²ای  حامله

در صورت دوم قطعه قطعه كردن  شكم مادر وکردن زنده باشد در صورت اول پاره 
  .بچه براى حفظ زنده مانعى ندارد

ا ی و ادن افراد متهم به قتلا نجات دیت براى كشف جرم یح بدن می ـ ترش٣
ز یگرى نی البته موارد د،ز استیح جایز ترشی نها ن صورتیشناخv قاتل، در همه ا

  .ان شده استیهست كه در جاى خود ب
  .ه نداردیز است دیح جای در مواردى كه ترش ـ٢٨٥٣مسأله 

7 ��p �F7�$H -� ����=C I�=  
 ن برقى رسیز با ماشیات را نوانینى شدن زندگى، حیدر زمان ما به موازات ماش

ك آلت یدارند آنگاه با   مىكجا نگاهیوان را در یب، چند حین ترتیبرند به ا مى
  .برند  مىكجایمخصوص كه به برق متصل است رس آنها را 

د در یى كه بایها همه رگ و وانات را رو به قبله نگاه بدارندیدر صور} كه آن ح
 شخص ،مه برقکهنگام زدن د و  گرددده شود با آن آلت قطعیذبح رشعى بر

 e5ز ین نوع ذبح كردن نید، این كار است بسم هللا بگویا كتا� كه متصدى ایمسل
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 و دنید توجه داشت كه بری است وىل با،واe حاللین حیگوشت چن و اشكاىل ندارد
  .وان از پشت رس مكروه استیجدا كردن رس ح

=>
 �F7���% = � ��
��E �  
از  و بهداشت، حد متوسط عمرها را باال برده و فت علم پزشzرشیاز طرىف پ

ا به شكل یت دنیجه آمار جمعیرى Aوده است در نتیادى جلوگیر تا حد زیم و مرگ
ار مشكل خواهد ینده بسیش نهاده است كه اداره آن در آیآورى رو به افزا رسسام

ت بچه یترب دن وییضعف، زا  در اثر مرض وها گر بعىض زنیاز طرف د و بود
ن آزادى را در ی دشوار است به عالوه امكانات زندگى اجازه چن وشان سختیبرا
بهداشت  م ویتنظ د نسل وی به فكر تحدها ن رو دولتیدهد از ا  Aىد نسلیتول

  :میكن  مىانیو ما احكام آن را در ضمن مسائىل ب اند خانواده برآمده
ت، یرى از تراكم جمعیاى جلوگع است كه در بعىض كشورها بری شا ـ٢٨٥٤مسأله 

ن به یست، زمزمه سقط جنینكه مشكىل نیران با ای در اراًیاخ كنند و  مىن را سقطیجن
  !اند ز كردهیست آن را تجوین امور نیافرادى كه شأن آنها دخالت در ا و رسد  مىگوش

چه قبل از آن حتى در  در هر صورت، اسقاط حمل چه بعد از تعلق روح به آن و
  .طفه بودن حرام استصورت ن

هر (ست مثقال رشعى طال ی اگر حمل سقط شده نطفه باشد ب ـ٢٨٥٥مسأله 
اگر مضغه باشد  اگر علقه باشد چهل مثقال و و) رىف استیمثقال سه ربع مثقال ص

دا كرده صد یاگر گوشت پ دا كرده هشتاد مثقال ویاگر استخوان پ شصت مثقال و
چنانچه  و ك هزار مثقالیچنانچه پرس باشد ده شده یاگر روح در آن دم مثقال و

  .د به ورثه آن سقط شده داده شودیدخرت باشد پانصد مثقال طال با
 در صور} كه زن اجازه »عزل«رى از انعقاد نطفه از راه ی جلوگ ـ٢٨٥٦مسأله 

ه هم ید و ز استیاجازه ندهد گرچه مكروه است وىل جا و اگر ز استیبدهد جا
  .ندارد
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 و ستیز نیش از چهار ماه جایz با زن بی خوددارى كردن از نزد ـ٢٨٥٧مسأله 
  .اق به آن مكروه استیش از آن در صورت اشتیپ

چه براى زن در صورت  و  خوددارى كردن از ازدواج چه براى مرد ـ٢٨٥٨مسأله 
  .بدون آن مكروه است و ترس ارتكاب حرام، حرام است

شود،   مىخv نطفه در رحم زنیاز ركار بردن وسائىل كه مانع ه  ب ـ٢٨٥٩مسأله 
  .ان شده استیحكم عزل را دارد كه در مسأله سوم ب

 زن مثالًا ی و م كنندیمرد حق ندارند خود را عق و چ كدام از زنی ه ـ٢٨٦٠مسأله 
  .ستیز نین كارى جایچن و رون آورندیراىض شود رحمش را ب

وردن قرص ضد باردارى، جا رى از آبستنى مانند خیگى جلوها ه راهی بق ـ٢٨٦١مسأله 
  .اشكاىل ندارد و ز استیشود جا  مىدر رحم كه مانع انعقاد نطفهای  لهیگذاشv وس
ت موجب اختالل نظم عمومى بشود یادى جمعی در صور} كه ز ـ٢٨٦٢مسأله 

ى مرشوع ها z از راهیى الزم است كه از آن به یشكل وجوب كفاه بر همه مردم ب
ا ممكن است طورى ی و ش خطر داردین زe كه باردارى برایهمچن ند ویرى Aایجلوگ

ا آبروى آنها در خطر باشد در ی ش بهم بخورد وا یض شود كه زندگى خانوادگیمر
  .عمل آورده رى بید نسل جلوگیى مرشوع از تولها د از راهین موارد بایهمه ا
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5 چهار فرسخ یهواپ 5 شود ویدار سوار هواپ  هر گاه شخص روزه ـ٢٨٦٣مسأله 

د یبا ن شخىص در حكم مسافر است ویند چنین بنشیعمودى پرواز كند آنگاه به زم
ن یا شود هشت فرسخ و  مىآمدن  چون مجموع رفv و،روزه خود را افطار كند

  .مقدار هم حد سفر رشعى است
ه است با اندAاز را در آنجا خو و  ظهر شده هر گاه كىس از محىل كه ـ٢٨٦٤مسأله 

 و  Aاز ظهرگر كه هنوز ظهر نشده است برود، ظاهراًیر به محل دیع السی5ى رسیهواپ
ن دو یچ كدام از این فرض در هیچنانچه در ا ست ویگرى بر او واجب نیعرص د
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نچه ن فرض چنایز در همین عرص كاىف است و و ك قضاى ظهری تنها اندمحل Aاز نخو
 اندخواهد Aاز را بخو  مى وقتى كه در محل دومانددر محل اول Aاز ظهر را نخو

د به یگرچه در محل دوم وقت باقى است اما وقت آن در محل اول گذشته است با
  . نه قضاءاندت اداء Aاز را بخوین

ا قمر ی و 5یش از غروب آفتاب از محىل با هواپی هر گاه پ ـ٢٨٦٥مسأله 
چهار ساعت برسد  ست ویدر بای   حركت كند كه به هر منطقهمصنوعى طورى

  .عشاء بر او واجب نخواهد بود و آفتاب در آنجا غروب نكرده باشد، Aاز مغرب
به قصد  و ت هالل رمضان در آنجا شدهی هر گاه آدمى از محىل كه رؤ ـ٢٨٦٦مسأله 

خواهد ده روز در  مى د كهیقبل از ظهر به محىل رس و اول ماه روزه گرفته مسافرت كند
زى یا وطن اوست وىل در آنجا اول رمضان ثابت نشده است در صور} كه چی و اندآنجا ²

ى یت هالل شوال شده به جایچنانچه از محىل كه رؤ و دارد د روزه را نگهینخورده باشد با
  .مسافرت كند كه در آنجا هنوز اول ماه ثابت نشده است افطار واجب است

`�% � � �`��RD4 P�0�8  
  استشش ماه روز ن است كه شش ماه شب است ویبعىض از مناطق كره زم

د یجاب نكند نبایدر صور} كه رضور} ا. نیجنو� كره زم و مانند دو قطب ش5ىل
شرتى یا بودن مصلحت بی و ن مناطقى زندگى كرد وىل در صورت رضورتیدر چن

 ـ اوقات ١: دید انتخاب Aای راه را باz از دویروزه  و ن شد براى Aازاندر به میناگز
ا سابقا در ی و كرت به آنجا استیكه نزدای  روزه آنجا را با اوقات مناطق معتدله و Aاز

د در آن مناطق ی با ساعت، هر وقت فهممثالًد یق Aایكرده است تطب  مىآنجا زندگى
 وقت هر و عشاء و هر وقت مغرب شده Aاز مغرب و عرص و ظهر شده Aاز ظهر

 و ردیهر گاه در آنجا ماه رمضان شد او هم روزه بگ و اندصبح شده Aاز صبح بخو
  .آساe است ون كاریزیتلو و ویل رادیل امروزى از قبی وسانن كار با بودیا
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ن یكرتی ـ مالك را اوقات مناطق معتدله قرار دهد بدون در نظر گرفv نزد٢
ر ی مخمثالًر است یق معتدله مخدر انتخاب اوقات مناط و منطقه نسبت به آنجا

  .نها قرار دهدیر ایا نظای ا حجاز ویا عراق یران یزان را ایاست م

W�� 'F7��� � �@
�/���  
ز است، مانند گوش یلعب جا ر از لهو ویو در غی استفاده از راد ـ٢٨٦٧مسأله 

  وآواز و مذهبى اما گوش دادن به ساز و ىمى علها ی سخîان،دادن به اخبار، قرآن
  . آن حرام استهى منحرف كنندها برنامه

خرد نه تنها خودش   مىو مانعى ندارد وىل كىس كهیفروش راد د وی خر ـ٢٨٦٨مسأله 
  .دیرى Aاید جلوگیز باین اش لعب آن استفاده كند، بلكه از ارتكاب خانواده د از لهو وینبا

ز گوش ینو  ز استیكادو دادن آن جا و ونیزیش تلووفر و دی خر ـ٢٨٦٩مسأله 
ى آموزنده آن ها برنامه حى، مسابقات ویتفر مذهبى، ى علمى،ها یدادن به سخîان

ى منحرف ها برنامه قى، غناء ویواز، موس آ وىل گوش دادن به ساز و،ز استیجا
 شهوت پرستى بارى و بند و بی سوق جامعه به  وموجب فسادن كه آكننده 

لخت  حجاب و بی ى مسل5نها دن به زند از نگاه كریز باین  وستیز نیشود، جا مى
  .ان اجتناب Aودیعر و

�F�� G��H  
شود كه به آن   مىمانند آن گرفته ك قسم آن از چوب ویالكل بر دو قسم است 

از آن  و كنند  مىریگر آن است كه رشاب را تبخیقسم د و ندیگو  مىالكل صنعتى
  .ندیگو  مىجوهر الخمر و كنند و آن را الكل طبى  مىالكل درست

 با مایعات مسكر دیگر  ونجس است را اگر چه خمریالكل صنعتى پاك است ز
ن الكل در صور} كه مقدارى آب با آن مخلوط یهم و ز نجس استیاط واجب نیاحت

ن یاصوال عامل مست كننده در همه مسكرات هم و شود مست كننده است
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شود از حالت مست ن ماده از خمر گرفته یماده الكىل است كه اگر به نحوى ا
ت یا فعلیگو و ستیقابل خوردن ن و د، اما چون الكل سم استیآ  مىرونیكنندگى ب

ت ندارد یمست كنندگى آن فعل و دا كردن اسكار الكل با مخلوط شدن با آب استیپ
ل نجاست مسكرات از یشود به عالوه دل  مىن رو حكم به طهارت آنیجز با آب از ا

  .الكل انرصاف دارد
ست كه پاك باشد بلكه اقوى پاك بودن ید نیز بعیجوهر الخمر ن و بىالكل ط

نكه بخار در نظر یرود بارى ا  مىر خمر نجاست خمرى از بخاریرا با تبخیاست ز
خود آن بخار هم كه معلوم  و ر از خود خمر استیغ و گرى استیعرف موضوع د

  .ن محكوم به طهارت خواهد بودیبرا بنا؛ست مست كننده باشدین
شود اغلب آنها با   مىگفته و شود  مىى كه از خارج واردین حساب دواهایوى ار

  خوردن آنها ومقدار كمى الكل مخلوط است همه آنها محكوم به طهارت است
موضع آن را با الكل  بعدا ای و شود قبال  مىى كه زدهیها ن آمپولیهمچن و ز استیجا

eر ی به خاطر الكل تطه،ده باشدامیكنند چنانچه در آن موضع خون ن  مىضد عفو
  .ستیموضع الزم ن

  .اشكاىل ندارد و ز استیفروش nام اقسام الكل جا و دی خر ـ٢٨٧٠مسأله 

�&
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نك حكم یاه عكاىس، اگن زمان عكس گرفv با دستیاز جمله كارهاى متعارف ا

  :مییAا  مىانیبردارى را در ضمن مسائىل ب ر و عكسیتصو
 درست كردن مجسمه صاحب روح مانند انسان حرام است وىل نگاه  ـ٢٨٧١ مسأله

  .ح استیصح و زیره جایغ و نییفروش آن براى تز و دیخر و ستیداشv آن حرام ن
ز یوار جایرى كه داراى بر آمدگى نباشد مانند نقش بر دی تصو ـ٢٨٧٢مسأله 

  .اشكاىل ندارد و است
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 و شغل عكاىس و ز استیكاىس جا عكس گرفv با دستگاه ع ـ٢٨٧٣مسأله 
  .اشكال است بی زین اجازه دادن براى عكس گرفv نیهمچن

  .ز اشكاىل نداردیفروش عكس ن و دی خر ـ٢٨٧٤مسأله 
 نگاه كردن به عكس شخص نامحرم مخصوصا اگر آشنا باشد بنا بر  ـ٢٨٧٥مسأله 

ردن باشد در صور} كه نگاه كردن به قصد لذت ب و ر لزومى ترك شودیاط غیاحت
  .حرام است

�y
 I7 'F7��~  

دا شده یدر عرص ما پ و  نبوده:ف در زمان اØهیگر چه موضوع حق تأل
 ده است كامالًیكه از رشع مطهر رسای  هیقواعد كل و اتیاست، اما حكم آن از كل

امت ین است كه تا روز قین اسالم همی معنى كامل بودن داصالً باشد و  مىروشن
منظور  ان شده است ویك عنوان كىل بیود حكم آن در تحت دا شیهر موضوعى پ

بر ش5 است استخراج  ه وی قواعد كلیبر ما است القا:  كه فرموده است7امام
  .باشد نیز همیاحكام موارد خاصه ن

جه ینت ز محصول زحمت ویكند آن چ  مىفیزى تألی كىس كه چ ـ٢٨٧٦مسأله 
گران را از ترصف در آن كه یق دارد دح تنها او مالك آن كار است و كار او است و
ز ی جا،در صورت منع، ترصف در آن و دیطبع است منع Aا ر نسخه ویعبارت از تكث

ست تا گفته شود یگوش دادن به آن ن ترصف در آن به نگاه كردن و نخواهد بود و
  .باشد  Aىجه كار اوید طبع ترصف در نتیتجد ر نسخه ویتكث

 گوش دادن و و گران از راه مطالعهیى دها  از نوشتهمند شدن  بهره ـ٢٨٧٧مسأله 
 ز است اگر چه مؤلف ناراىض باشد ویرود جا  Aىش5ره ر آن كه ترصف در آن بینظا

  .دیاز آن منع Aا
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ى طبع ها ت شخىص كتاب او را طبع كنند كتابی اگر بدون رضا ـ٢٨٧٨مسأله 
 و باشند  مىك آنها مال،به نسبت و متصدى چاپ مشرتك است و ان مؤلفیشده م
  .ن نشده باشدییف تعیت او باشد وىل مقدار حق تألین است اگر با رضایهمچن

در مقابل آن پوىل  و شود به كىس واگذار كرد  مىف رای حق تأل ـ٢٨٧٩مسأله 
فروش بلكه به شكل مصالحه، هبه معوضه، اباحه به  و دیگرفت اما نه به عنوان خر

  .نهایامثال ا و عوض

S(� I7�`�RA� $�%   
از نرش اخبار را در ی حق امتها ن است كه دولتی اهاز جمله مسائل تازه در آمد

ا ی و ش از آنهایگران پیكنند كه د  مىا مؤسسه خاىص واگذاریعوض پوىل به شخص 
د مجازات یدر صورت تخلف با و بدون اجازه آنها حق نرش خرب نداشته باشند

  .قانوe شوند
فروش  و دید به شكل خریت آنكه بایقى را دارد، نهان حیبه نظر ما دولت چن

ن یكىس كه ا و نها باشدیامثال ا و ا اباحه به عوضینباشد، بلكه به شكل مصالحه 
گرى آن را یچنانچه د و شود  مىحق از طرف دولت به او واگذار شده است مالك آن

 گاه دولت هر و د حق اخذ خسارت از او را داردیع Aایبا زودتر منترش Aودن ضا
  .ن حق به او تعلق دارد بپردازدید به كىس كه اید بایمه Aایهم او را جر

P�`�� G?��(...  
ر باز رواج یاز د... ازى واندریاسب دواe، ت: لیك سلسله مسابقا} از قبیو اگرچه 

ان شده است ی ب»هیسبق ورما«ز در كتب فقهى تحت عنوان یاحكام آنها ن و داشته
 تازه در نگ پنگ كامالًیل، بوكس زدن، فوتبال، پیگر از قبیمسابقا} دك سلسله یوىل 
  :میده  مىحی توضیما احكام آنها را ضمن مسائلو  اند آمده
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ى یرد هر گاه از نوع كارهایگ  مى كارى كه مسابقه با آن صورت ـ٢٨٨٠مسأله 
ن ا تلف عضو گردد مانند بوكس زدی و رود موجب هالكت نفس  مىم آنیباشد كه ب

چنانچه مستلزم آنها نباشد چه  ى بدون شك حرام است وین مسابقه ایامثال آن چن و
چه رصفا به خاطر  و ت مجتمع اسالمى باشدیا تقویروح  و ت جسمیموجب تقو

  .انجام آن مانعى نخواهد داشت و زیح باشد در هر دو صورت جایتفر
ان ی ب»هیبق ورماس«ر مواردى كه در كتاب ی مسابقه با عوض در غ ـ٢٨٨١مسأله 

  .معامله هم باطل است و ستیز نیشده است جا
 ت دهنده مسابقه به مسابقه دهندهیكه مؤسسه تربای  زهی جا ـ٢٨٨٢مسأله 

  .ز باشدیدهد حالل است در صور} كه اصل مسابقه جا مى

G�$L �W `�% �F7  
  : اندر Aاز بخویب زید به ترتیرود از لحاظ Aاز با  مىكىس كه به كره ماه

كعبه هم تنها آن ساخت5ن مخصوص  و از آنجا كه قبله عبارت است از كعبه
ن رو ین است از ایدل زم و ها ن تا اع5ق آس5نییپا و ست بلكه موازات آن از باالین

 موازات آن اندچنانچه نتو و اندد به موازات ه5ن منطقه Aاز بخویدر كره ماه هم با
د به سوى یا كه گ5ن دارد قبله در آن سمت باشد بارای  دا كند هر منطقهیمنطقه را پ

 ،اندك طرف Aاز بخویچ طرف گ5ن نداشته باشد به یهر گاه به ه و اندآن Aاز بخو
  .كاىف است
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طاe یهاى شی ابزار و لوازم رسگرم:آالت لهو

eلوازم: مانند. ى نامرشوعها و خوشگذرا 
  ...َقى، عود، دف، تار ویموس

 رفع ؛ برى كردن ذمه؛ برى كردن:ِابراء
  تیمسؤول

 پول، ؛ مسافرى كه در سفر:لیابن السب
  .له زندگى و خرجى راه نداشته درمانده باشدیوس

   با تقواتر:اتقى
 قراردادى كه بر اساس آن منافع :اجاره

ك طرف قرارداد، در برابر یله یا وسیا كار یمال 
گر قرار داد، ین به طرف دیمت معیمدت و ق
  .شود واگذار مى
  گانهیب= گانگان، جمع اجنبىی ب:اجانب
  متی مزد، ق:اُجرت

 اگر فردى بدون ؛ مزد ه5نند:اجرت املثل
مت و قرار داد، كارى را انجام دهد و ین قییتع

براى گرفv دست مزد با طرف مقابل اختالف 
گر ا: ق عمل كنند كهین طرید بدیدا كند، بایپ

ن فرد یگرى مشابه همین كار را فرد دیهم
گرفت؟ پاسخ هر   داد چقدر مزد مى  انجام مى

  .چقدر كه شد، مزد ه5ن است
ّاجرت املسمى متى كه در عقد ی مزد و ق:ُ

  .ن شده استیاجاره مشخص و مع
 كىس كه طبق قرارداد در برابر كار :ریاج

  .ردیگ  دهد، مزد مى  نى كه انجام مىیمع
   آبسv كردن؛ر كردن باردا:ِاحبال
 خارج شدن منى از انسان در حالت :احتالم

  .خواب، نشانه بلوغ
شود   ى كه موجب مىی كارها:اطیاحت

اش  فهینان حاصل كند كه به وظیانسان اطم
ك یت نزدیعمل كرده است و كارش به واقع

  .است
اطى كه مجتهد، لزوم ی احت:اط الزمیاحت

  .ه باشدافتیل عقىل یق دالیت آن را از طریرعا
شه همراه با ی هم:اط مستحبیاحت

اط، یا احتیتواند به فتوا،  فتواست و مقلد مى



 522  :7�$(,- 8�946 � 

ن مسائل یدر ا. به دلخواه خود عمل كند
  .گر رجوع كندیتواند به مجتهد د Aى

باشد و   همراه با فتوا Aى:اط واجبیاحت
ا به یاط عمل كند و ید به ه5ن احتیمكلف با

  .اند مراجعه كندتو  ز مىیگرى نیفتواى مجتهد د
ن مورد اگر ی در ا:اط را ترك نكندیاحت

  .ت كند، بهرت استیاط را رعایمكلف احت
  .افvی در؛ فراهم كردن؛ بدست آوردن:احراز

 بازداشv، مكلفى كه براى انجام :ِاحصار
دن به یمراسم حج به مكه رفته و قبل از رس

و پس از ) شهر مكه، عرفات، مشعر(ن یموقف
5رى نتواند یحرام، بر اثر بدن لباس ایپوش

ن شخص یا. ا حج را انجام دهدیاع5ل عمره 
  .از حج بازداشته شده و محصور است

  رهینب= جمع حافد و حفد  ها، رهی نب:اَحفاد
 مقررات رشع، آراء، فرمانها، جمع :احكام

  .حكم
   قرمز، رسخ رنگ، جمع حمر، احامر:احمر

  .تر  تر، شامل كیاط نزدی به احت:احوط
 اگر ؛ن مرده را زنده كردنی زم:نیاء زمیاح

ره، یا ساخت5ن و غیكىس با كشتكار، زراعت 
ست و یكه مورد استفاده كىس ننى یزم

ار ندارد را قابل استفاده و اى در آن قر سكنه
اء ین مرده را احیبردارى كند، در واقع زم بهره

  .ا زنده كرده استی
  برادر زن:  برادر، اخ الزوجه:اَخ

  هر خوا:اُخت
   خواجه:اَخته

  . مخفى كردن، پنهان كردن:اخفاء

 آرام و آهسته قرائت كردن، :اخفات
Aازهاى ظهر و عرص كه حمد و : Aازهاى اخفا}

  .شود  سوره در آنها آهسته خوانده مى
  . برادرى:اخوت

 اع5ل رشعى كه در وقت خودش :اداء
  .انجام شود

ى كه از رسول ی دعاها:ه مأثورهیادع
  .نقل شده است) ع(Øه اطهارو ا) ص(اكرم

د باعث ی داخل Aودن، در تجو:ادغام
  .شود  د و مشدد شدن آن حرف مىیتشد

  .لی جمع دل؛ها ، حجتها لی دل:ّادله
  . اجازه:اذن

 هر نوع ؛ منافع كسب و كار:ارباح مكاسب
  .دیق كار بدست آیدرآمدى كه از طر

، فرو كردن )غسل( فرورفv به آب :ار^اس
  ).وضو(در آب 

   از اسالم برگشv:ِارتداد
ح و ساq با ناقص و ی تفاوت صح؛هی د:اَرش

ا كاالى ین تفاوت شامل بدن، مال یا. وبیمع
  .شود كىس مى

: ى Aاز، مانندها هی و پاها  ركن:اركان `از
، ركوع، و )هللا اكرب( رة االحرامیت، تكبیام، نیق

  .دو سجده
  .زگىین بردن دوشی از ب:ازاله بكارت

نان ی كارى كه براى اطم؛ طلب پا¤:ءاستربا
زى از آلودگى و نجاست، انجام یبه پا¤ چ

 كىس كه :ـ استرباء از بول١: كه شامل. دهند  مى
نان از Aاندن یادرار كرده است، به قصد اطم

  .ادرار در مجرا
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 ادرار كردن پس از :ـ استربار از منى٢
نكه ینان از ایرون آمدن منى به قصد اطمیب

  .در مجرا باقى Aانده استذرات منى 
 بازداشv :وان نجاستخواریـ استرباء ح٣

واe كه به خوردن نجاست انسان عادت یح
عى خود یكرده است تا وقتى كه به خوراك طب

  .عادت كند
ر از یدگى زنان به غی خون د:استحاضه

استحاضه به سه صورت . ض و نفاسیخون ح
استحاضه ) ادیخون ز(ره یاستحاضه كث

و استحاضه ) نینابی خون متوسط، ب(متوسطه
  .قرار دارد) خون كم(له یقل

  .»ه راجعونیانا هللا و انا ال« گفv :اسرتجاع
در اصطالح گفv .  پناه بردن:ِاستعاذه

  »میطان الرجیاعوذ با� من الش«
 پرسش كردن از ؛ آگاهى خواسv:استعالم

  .زىیچ
 ؛ طلب و درخواست فتوا كردن:استفتاء

 سوال از مجتهد درباره حكم ؛دن فتوایپرس
  .رشعى مسائل

 قدرت انجام حج را از ؛ توانسv:استطاعت
vنظر بدن، مال و راه داش.  

 انجام عمىل با خود كه ؛ جلق زدن:استمناء
  .رون آمدن منى شودیباعث ب
  . اجاره كردن:جاریاست
  . بدست آوردن:فاءیاست
  .روزىی پ؛رگىی چ؛ تسلط:الءیاست

ه مكلف جهت  عمىل ك:اشكال دارد
دهد و آن عمل قابل قبول  ف انجام مىیتكل

  .ستیشارع ن

  .د ـ نبوت ـ معادیعنى توحی :نیاصول د
  . امامت و عدالت:اصول مذهب

  . ناچارى:اضطرار
مقلد .  فتواست؛تر  روشن؛ ظاهرتر:اظهر

  .د طبق آن عمل كندیبا
  . دوباره انجام دادن كار؛ از رسگرفv:اعاده
  .تر  عادل:اعدل

  . آگاه ساخv:ناعال
  .تر  عاq:اعلم

z شدن مجراى ادرار و ی ؛ باز شدن:افضاء
ا هر سه یض و غائط یا مجارى حیض یح

  .مجارى
د كردن از ی تقل؛روى كردنی پ:اقتدا كردن

  .شن5زی Aازگزاردن پشت رس پ؛امام ج5عت
ن كه ین است مگر ایفتوا ا: ن استیاقرب ا

  .داى بر عدم فتوا باش نهیضمن كالم قر
 ؛ن استی نظر قوى بر ا:ن استیاقوى ا
د مقلد به آن یح و مشخص كه بایفتواى رص
  .عمل كند

  . مجبور كردن؛ اجبار كردن:الزام كردن
ْامساك  خود را از انجام كارى ؛ امتناع كردن:ِ

vبازداش.  
 امواىل كه از نظر اسالمى و :اموال محرتمه

  .رشعى محرتم و داراى احرتام باشد
ى رشعى از جمله ی كارها:هیِامور حسب

افت و خرج خمس ی5ن، دریتیدگى به امور یرس
و زكات و امر به معروف و نهى از منكر و 

  .شانینده ایا Aایره به اجازه مجتهد عادل و یغ
  . زنان و مردان:ُاُناث و ذكور
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زى یى چی جابه جا؛ىیجا به جا:انتقال
گر ىشء اول به حساب ینجس به طورى كه د

  .نتقال خون انسان به بدن پشه مثل ا؛دیاین
  .خv منىیرون ری ب:انزال

 حكمى كه متناسب با اصول و :اَنسب
  .عه باشدیقواعد ش

  .واناتیهاى چهارگانه ح  شاهرگ:اودج اربعه
  زكارتری پره:اورع
  . تر هی وج؛تر  با قدرت؛تر  وجه:اوجه
  . سزاوارتر؛ بهرت:اوىل

عه ی به اعتقاد ش؛ صبور؛ بردبار:اولوالعزم
م، ینوح، ابراه: امربان اولوالعزم پنج نفریتعداد پ

هم الصالة و ینا  علیعىل نب(ىس، محمد یموىس، ع
ن و یامرباe هستند كه داراى دینان پیا). السالم

  . اند  د و كتاب آسe5 بودهین جدییآ
z از یرو یر مسلe5 كه پی غ:اهل ذمه

هودى ی:  مثل؛امربان صاحب كتاب استیپ
  .حىیومس
 در ؛ واقع ساخv؛ فرض كردن:بجایا

  .عنى قبول كردنیغه عقد یص
   اشاره:tءیا

  
  »ب«

 خوب و ؛كی هر عمل ن:ات صالحاتیباق
  .سته كه ثواب آن باقى ²اندیشا

  زهی دوش:ِباكره
ا پرسى كه به سن ی دخرت ؛دهی رس:بالغ
  .ده باشدیبلوغ رس
  روى جنىسی ن:باه

 هرچه به جاى ؛ عوض؛نی جانش:بدل
  .ع شودگرى واقید

 در احكام الهى و رشعى ؛ نوآورى:بدعت
  .قه خود عمل كردنیل و سلیطبق م

ى كه ی در جا؛ به جاى غسل:بدل از غسل
شخص موظف به غسل كردن است اما به آب 

تواند   ش رضر دارد، مىیا آب برایدسرتىس ندارد 
  .مم انجام دهدیت غسل، تیبه ن

ى كه ی در جا؛ به جاى وضو:بدل از وضو
ف به وضو گرفv است اما به آب شخص موظ

ش مرض است، یا آب برایدسرتىس ندارد و 
  .مم انجام دهدیت وضو، تیتواند به ن  مى

د آن ی در موارد شك، شخص با:ّبرائت ذمه
دا كند ین پیقیعمل را بطورى انجام دهد كه 

  .ف رشعى خود را انجام داده استیتكل
 سندى كه به موجب آن شخىص از :برات

نى را در وقت یواهد تا پول معخ  گرى مىید
  .ا اشخاىص بپردازدینى به شخص یمع

َبرص 5رى پوستى كه با كم رنگ ی ب؛ىسی پ:َ
تر شدن نواحى   شدن نواحى محدود و پررنگ

  .شود  مجاور مشخص مى
  آب دهان: ُبزاق
   روى پوست آدمى:َبَرشه

زگى یدوش:  ازاله بكارت؛زگىی دوش:بكارت
vدخرت را برداش.  

  .دور از ذهن است :د استیبع
ن كه ی مگر ا؛ن استی فتوا ا:ستید نیبع

  .اى در كالم بر خالف آن باشد  نهیقر
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دا  شدن ی پ؛فیدن به سن تكلی رس:بلوغ
گانه در انسان كه موجب بالغ شدن  عالئم سه

  .شود  مى
   ادرار:بول

= مه ی جمع به؛وانات چهارپای ح:ِبهائم
  وان چهارپایح

 به كىس  دروغى را؛ دروغ بسv:ُبهتان
  ره ی از گناهان كب؛نسبت دادن

 ؛زدهیس: ضیام البیا. ضی جمع اب:ضیب
  .ندیچهارده و پانزدهم هر ماه را گو

  . معامله؛د و فروشی خر:عیب
  . كار اجبارى بدون مزد:گارىیب
 مكاe مقدس در مسجد :ن ركن و مقامیب

ن حجر االسود و مقام حرضت یالحرام ب

  .7میابراه
  

  »ت«
ن طلوع ی فاصله زماe ب:نین الطلوعیب

  .دیفجر و طلوع خورش
 به آهستگى و آرامى كارى ؛ آهستگى:تأ~

  . درنگ كردن؛را انجام دادن
 زماe كه ماموم به ؛ز نشسvیم خی ن:تجاىف

ده باشد، هنگام یركعت اول امام ج5عت نرس
م یتشهد خواندن امام ج5عت، به حالت ن

  .ندینش ز مىیخ
 آن قسمت از ؛ر چانهی ز:ْتَحُت الحنك
ر چانه و روى گلو قرار یع5مه را كه ز

  .دهند  مى
 درود و سالم و دعا و ؛ سالم كردن:تیتح

Aاز مستحبى كه به : ت مسجدی Aاز تح؛شیاین

هنگام ورود به مسجد، به عنوان احرتام و ادب 
ن Aاز دو ركعت یا. به مسجد خوانده شود

  .است
  .  ادرار و مدفوع كردن؛ خاىل شدن:ّتخىل

 فرد را در انتخاب آزاد ؛ار داشvی اخت:رییْتَخ
vر است كه ی مخ؛ مثال شخص مسافر؛گذاش

ا شكسته ی مكان بطور كامل A٤ازش را در 
مسجد (بخواند، مسجد الحرام، مسجد النبى 

  .7نی حرم امام حس؛ مسجد كوفه؛)غمربیپ
  .ب كاال نزد مشرتىی پنهان كردن ع:سیتدل
  .حالل گوشتوانات ی ذبح رشعى ح:هیتذك
: بىیغسل ترت.  مرتب و منظم:بىیترت

ب ابتدا رس، بعد قسمت یغسىل كه به ترت
  .راست و بعد قسمت چپ بدن شسته شود

مسافتى :  حدترخص؛ آسان گرفv:ُّترخص
د شكسته یكه مسافر اگر از آن بگذرد، Aاز را با

  .اش را افطار كند  بخواند و روزه
 هللا و سبحان« گانه ٤ ذكر :حات اربعهیتسب

  »الحمد هللا و ال اله اال هللا و هللا اكرب

 از مستحبات :3اح حرضت زهریتسب
 مرتبه هللا اكرب، ٣٤لت Aاز، گفv یار با فضیبس
 مرتبه سبحان هللا و ٣٣ مرتبه الحمد هللا و ٣٣

  ك مرتبه ال اله اال هللای
  . خود را پوشاندن:ّتسرت
ر  نام خدا را هنگام ذبح ب؛ نام بردن:هیتسم

vزبان جارى ساخ.  
  . كالبد شكاىف:حیترش
زى را با آب شسv، ی چ؛ پاك كردن:ریتطه

nزه كردنیز و پاكی  
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رى در ی زدن شخص به قصد جلوگ:ریتعز
ر رشعى و واجبات الهى به یانجام كارهاى غ

رى یگران و خودش و جلوگیقصد ادب شدن د
  .از ادامه آن

بعد از : بات Aازی تعق؛ دنبال كردن:بیتعق
Aاز به ذكر دعا، قرآن و Aازهاى نافله مشغول 

  .شدن
  . كوتاهى كردن؛ر كردنی تقص:طیتفر

 طلب خود را از ؛ قصاص كردن:تقاص
  . برداشv؛ون منكر گرفvیمد

روى كردن از فتاواى مجتهد و ی پ:دیتقل
  .عمل كردن به دستورات وى

» هللا اكرب«در رشوع Aاز : رة االحرامیتكب
v؛گفvاز مى كه با گفA شود    آن شخص وارد

ى كه، مناىف با Aاز است بر او یو nام كارها
رة االحرام از اركان Aاز یتكب. شود حرام مى

  .كند است و اشتباه در آن، Aاز را باطل مى
  . رسپرستى:ّتَكفل

ك گفv در مناسك  ی لب؛ اجابت كردن:هیتلب
واجب است در آغاز حج و عمره گفv . حج

  .»كیك لك لبیك ال رشیك، لبیبك اللهم لیلب«
  . لذت بردن:ّتَلذذ

 :ح مصنوعىیتلق ؛ باردار Aودن:حیتلق
اى مانند رسنگ به رحم  لهینطفه مرد را به وس

  .زن رساندن
  .ىی دارا؛ى ماىلی توانا:^كّن

  . اطاعت كردن؛ فرمانربدارى:نی^ك
 در وقتى :تیمم بدل از غسل مس میت

ا آ� براى یت ممكن نباشد و یكه غسل دادن م

ن غسل یگزیت جایمم میغسل دادن نباشد، ت
  .شود مى

 اگر بر عضوى كه :ىیا رهیمم جبیت
ره باشد، یا جبیا گچ یمم كند، باند یخواهد ت مى
  .كشد  مم دست را روى آن مىیت تیبه ن

. قتی مخفى كردن حق؛ پنهان كردن:هیتود
اگر كىس به نوعى حرف بزند كه نه دروغ باشد 

ن نوعى مخفى كردن و پنهان یو نه راست، ا
  .ه نام داردیكردن است كه تود

  .نده كردنی Aا؛ل قرار دادنی وك:لیتوك
 متوىل ؛ وىل و رسپرست قرار دادن:تیتول

  .كردن
  »ال اله اال هللا« گفv :لیتهل
  

  »ث«
 اگر دو سوم آب انگور ؛ دو سوم:ثلثان

ر شود، آب انگور موجود پاك یبجوشد و تبخ
  .شود مى

   ارزش؛متی ق؛ها ب:�ن
  

  »ج«
 فردى كه قرارداد جعاله را منعقد :جاعل

  .كند مى
 كىس كه ؛ ناآشنا به مسأله:جاهل به مسأله
  .داند مسائل رشعى را Aى

 جاهىل كه در جهلش مقرص :جاهل قارص
داند و   كىس كه مسائل رشعى را Aى؛ستین

طى است كه یست، چون در رشایمقرص هم ن
ش وجود یالهى براامكان دسرتىس به احكام 

  .داند ا اصال خود را جاهل Aىیندارد و 



 527  0X-" H !�+� " ��n, H�� ...  � 

 جاهىل كه در جهلش مقرص :جاهل مقرص
 كىس كه امكان آموخv مسائل و احكام ؛است

رى آن یالهى را داشته است وىل عمداً در فراگ
  .كوتاهى كرده است

ا پوشىش كه ی باند ؛ پارچه؛ مرهم:رهیجب
  .بندند ا شكستگى را با آن مىیزخم 

شاe از دو طرف یك قسمت از پی :نیبج
  .ابروها

  . جراحت؛ زخم:ُجرح، جروح
 قرادادى رشعى كه طى آن كىس :جعاله
نى یكند اگر هر كس براى او كار مع اعالم مى

را انجام دهد، پاداش و مزد مشخص به او 
پردازد، مثال اگر فردى اعالم كند كه هر   مى

دا كند، فالن مبلغ به او یكس گمشده مرا پ
» جاعل«فرد قرار گذار را . دهم مژدگاe مى

ن ییو مبلغ تع» عامل«عمل كننده به آن را 
  .نامند  مى» ُجعل«شده را 

وان حالل گوشتى كه به خوردن ی ح:ّجالل
  .نجاسات انسان عادت كرده است

  . پوست:ِجلد
  . مقاربت؛زش جنىسی آم:جtع

ُ جنب شدن:جنابت ُ  
ُجنب ا یل خروج منى ی كىس كه بدل:ُ

  .زش جنىس، غسل بر او واجب شده باشدیآم
 صفت كىس كه فاقد ؛وانگىی د:جنون

ص نفع و رضر، بدى و خو� است و در یتشخ
ت قطع یند كه با واقعیگو  روانپزشz به كىس مى

  .ان استیكند و داراى توهم و هذ  رابطه مى

 موجود مهره دارى كه هنوز رشد كاىف :نیجن
دا نكرده، اما یرون از رحم را پیبراى زندگى در ب

  .باشد داراى ساختار بدe و اندامها مى
 بلند ؛زى را خواندنی با صداى بلند چ:جهر

به Aازهاى صبح و : جهرى  Aازهاى؛كردن آواز
شود كه بر مردان واجب   مغرب و عشا گفته مى

  .ن Aازها را بلند بخوانندیاست حمد و سوره ا
  

  »ح«
انه ی زe كه در حال عادت ماه:حائض

  .دباش
ن ی مجتهدى كه بر اساس مواز:حاكم رشع

  .رشعى داراى فتوا باشد
َحبوة  در اصطالح فقهى به اموال ؛ بخشش:َ

شود كه بعد از مرگش به  ژه پدر گفته مىیو
رسد، مانند قرآن، انگشرت،  ن پرسش مىیبزرگرت
  .ریشمش

رى از آفت و یشگیى كه براى پی دعا:ِحرز
سند و ینو 5رى بر روى كاغذ مىیا بیحوادث 

  .شه همراه خود دارندیهم
َحدث اصغر  هر كارى كه باعث وضو شود :َ

ادرار ـ مدفوع ـ باد شكم ـ : و آنها عبارتند از
ل كننده عقل ـ استحاضه یخواب كامل ـ امور زا

  .ـ هر آنچه موجب غسل شود
َحدث اكرب  هر كارى كه باعث غسل شود :َ

  .زش جنىس و احتالمیآم: مانند
ُّحد ترخص  و مقدار مسافتى كه در آن ّ حد:ّ

وارهاى محل یده نشود و دیصداى مؤذن شن
  .ده نشودید) ا روستایشهر (اقامت 
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 هر عمىل كه از نظر رشعى ؛ ممنوع:حرام
تركش الزم باشد كه انجام آن باعث عذاب 

  .گردد الهى مى
َحرج   . سختى؛ دشوارى؛ مشقت:َ

  . حرام بودن:ُحرمت
  . رسآلت تناسىل مرد:َحشفه
ّحصه    سهم:ِ

   رسپرستى:ِحضانت
   محل حضور؛ محل زندگى؛ وطن:َحَرض

ت یى خوش بو كه به بدن می دارو:حنوط
شاe، ید پیت، بایعنى پس از غسل میزنند،   مى

كف دستها، رس زانوها، رس انگشتان بزرگ پارا 
  .دیكافور مال

   قاعدگى؛انه زنانی عادت ماه:ضیح
  

  »خ«
ن است، ی فتوا ا:ستیّخاىل از قوت ن

اى  نهینكه در ضمن كالم، قری مگر ا؛رب استمعت
  .ان شودین معنى بیبر ضد ا

 � ؛ن استی فتوا ا:ستیخاىل از وجه ن
نكه در ضمن كالم، یست، مگر ایمورد ن

  .ان شودیاى بر ضد آن معنى ب نهیقر
  . متخصص؛ كارشناس:ُخربه

  .دی پل؛ زشت:ثیَخب
ن ین بی زماe كه زم؛ ماه گرفتگى:ُخسوف
  .ردیگ د قرار مىیماه و خورش
 رنگ كردن موى رس، ؛ رنگ كردن:خضاب

  ش، دستوپایر
   باده؛ مى؛ رشاب:خمر

ست درصد خالص درآمد ی ب؛ك پنجمی :خمس
  .د پرداخت شودید به مرجع تقلیانه كه بایسال

  . هراس؛ واهمه؛می ب؛ ترس:خوف
واe را بربند، خون ی اگر رگ ح:خون جهنده

  .دیآ رون مىیبا جسv ب
ار بهم زدن معامله، ی اخت؛خاب بهرت انت:اریخ

z از آنها یا ین معامله یكه در مورد طرف
  .توانند معامله را باطل كنند مى

  
  »د«

 زe كه با عقد دائم به همرسى :دا�ه
  .مردى درآمده باشد

  .ر دهدیگرى را شی زe كه فرزند د:هیدا
ُدبر   . مقعد؛ پشت:ُ

   دادخواهى:دعوى
   زخم:ُدمل

ك مثقال رشعى است كه یر ای هر  دن:نارید
چهار مثقال رشعى .  نخود است١٨هر مثقال، 

  .سه مثقال معموىل است
ا ی ماىل كه در مقابل  خون مسل5ن :هید

  .نقص بدe او پرداخت شود
  

  »ذ«
وانات حالل گوشت ی كشv ح:ذبح رشعى

  طبق ضوابط رشعى
 ؛زىیا اداى چی تعهد به انجام عمىل :ّذمه

  عهده 
ّذر    نسل؛ن فرزندا:هیُ

هود و نصارا ی كافران اهل كتاب مانند :ّذمى
ت یكه در مقابل تعهد شان نسبت به رعا
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ت نظام و یت و امنین اسالمى از ح5یقوان
شوند و در   حكومت اسالمى برخوردار مى

  .كنند كشورهاى اسالمى زندگى مى
  

  »ر«
  .دی منفعتى كه از راه تجارت بدست آ:ربح

  أسی ضد ؛دی ام:رجاء
   زشتى؛دىی پل:رجس

   رجوع؛ بازگشت:رجعت
   سنگ زدن؛ سنگسار:َرجم

ى كه به عهده و گردن یزهایچ: َرد مظا�
ا یست و یانسان است وىل صاحب آن معلوم ن

ن یقین كه انسان یست، مانند ایدر دسرتس ن
ر مجاز ترصف یا اموال كىس غیدارد در مال 

ن استفاده رضرى به آن شخص یكرده و از ا
دا كند ین پیقین كه یراى اخورده است، حال ب

د مقدار یدا كرده است، بایكه برائت ذمه پ
ا اموال، به ینى را از طرف صاحب آن مال یمع

ط یعنوان رد مظاq به مجتهد جامع الرشا
ى كه ید تا آن مجتهد آن را در جایپرداخت Aا

  .شارع مشخص كرده است بپردازد
ك ی پرس و دخرتى كه از ؛ری همش:رضاعى

طى نسبت به یرده باشند كه با رشار خویزن ش
َشوند و محرم  هم برادر و خواهر رضاعى مى

  .ابدى هستند
   اساس؛هی پا:ركن

  دی ترد؛ شبهه؛ شك:بهیر
  
  
  

  »ز«
 اضافه بر ؛ادى از مخارجی ز:زائد بر مؤونه

  نه زندگىیهز
   مرد زناكار:زا~
   زن زناكار:هیزان

 خارج كردن قسمتى ؛ پا¤ از آلودگى:زكات
نى از یمقدار مع. زه كردن آنیزى جهت پاكیاز چ

دن به حد یاموال خاص انسان در صورت رس
. نى مرصف شودید در موارد معیمشخص كه با

  .ردیگ ز تعلق مىیچ) ٩(ُزكات به نه 
لوگرم گندم، جو، ی ك٣ حدود :زكات فطره

د ید فطر بایمت آنها كه در عیا قیره یذرت و غ
گر زكات یدا در مصارف یبه فقرا داده شود و 

  .رصف گردد
موى اطراف : ن شكم، موى زهاریی پا:زهار

  رشمگاه
   جاى بچه در شكم مادر؛ رحم:زهدان

  
  »س«

 ؛ گدا؛ كىس كه ماىل را طلب كند:سائل
  محتاج
 هر كار خو� كه براى ؛ راه خدا:ل هللایسب

  .خدا انجام دهند
شاe، كف ین گذاشv پی بر زم:سجده

گشت پاها، براى دستها، رس زانوها، رس دو ان
  z از اركان Aازی ؛ا اظهار فروتنىیعبادت 

اى كه به واسطه    سجده:سجده تالوت
د یات سجده دار قرآن بایدن آیا شنیقرائت 

 ١٥ات سجده دار قرآن یتعداد آ. انجام داد
 مورد ١١ مورد آنها سجده واجب و ٤. تاست
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ى واجب ها سجده. آنها سجده مستحب است
 ـ ٦٢ ـ نجم، ٣٧فصلت،  ـ ١٥سجده، ( قرآن

  )١٩علق، 
 ـ ٢٠٦اعراف، ( ى مستحب قرآنها سجده

 ـ ٥٨م، ی ـ مر١٠٧ ـ ارساء، ٤٩ ـ Aل، ١٥رعد، 
 ٢٤ ـ ص، ٢٥ ـ نحل، ٦٠ ـ فرقان، ٧٧ و ١٨حج 

  )٢١ـ انشقاق، 
اى كه Aازگزار در   سجده:سجده سهو

از او رس زده ن Aاز یبرابر اشتباها} كه در ح
  .آورد مىاست، به جاى كمى 

  واناتی مدفوع ح:نیرسگ
 كىس كه قدرت ؛وانهی د؛ � عقل:هیسف

اش را  هیش را ندارد و رسماینگهدارى مال خو
ا به یكند و  هوده خرج مىیدر كارهاى ب

  .زند ر عقالe دست مىیكارهاى غ
ا ین نارس، ناقص ی جن؛ افتاده:سقط شده

مرده كه قبل از موعد تولد از رحم زن خارج 
  .شده است

اى  هیى كه در آنها آیها  سوره:سوره عزائم
شود،  قرار دارد كه موجب سجده واجب مى

» نجم» «فصلت«ى ها كه عبارتند از سوره
  »علق» «سجده«

   روش؛رهی س:سنت
  

  »ش«
  لی سب:شارب

ن ییاى كه براى تع لهیا وسی چوب :شاخص
  .ن نصب كنندیظهر رشعى در زم

  دنی آشام؛دنی نوش:ُرشب
  پس از غروب آفتاب رسخى مغرب :شفق

 خداوند، ؛عت اسالمىیانگذار رشی بن:شارع
  )ص(امرب اكرمیپ

َ روىش است براى محرم شدن :ر كاملیش
ن ی بد؛ستینوزادى كه متعلق به زن و شوهر ن

 ١٥ سالش nام نشده ٢ق كه نوزادى كه یطر
ك شبانه روز فقط یا یر بخورد و یر سیمرتبه ش

ر كس یشن ین بیر آن زن را بخورد و در ایش
  .گر نخوردیا غذاى دیگر ید

) ا كسانشی(ا ماىل كه داماد ی پول :ربهایش
  .دهند در هنگام ازدواج به خانواده عروس مى

  
  »ص«

  دار روزه :صائم
 ٣ش حدود یاى به گنجا  5نهی پ:صاع

اى كه در كفارات و فطره بكار  5نهی پ؛لوگرمیك
  .رود مى

 سالگى ٥ تا ٣ از ؛تی طفول؛ كود¤:صباوات
  كودك

ّصبى  جمع آن ؛رخواری كودك ش؛ كودك:َ
  انیصب

  َ مهر:صداق
 در زماe كه برات ؛ نقد كردن برات:رصف برات

شود و طلبكار از   م مىیبه صورت مدت دار تنظ
ن ییخواهد طلبش را زودتر از وقت تعیبدهكار م

نكه مقدارى از مبلغ برات را یشده بدهد با رشط ا
  .ودز مراجعه شین» برات«به . كم كند

ح یثى صحیث، حدی در اصطالح حد:حیصح
است كه ناقالن آن همگى بالغ و امامى مذهب 

  .باشند مراجعه سلسله سند به معصوم برسد
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 سنى كه موظف ؛ كوچك؛ خردسال:ریصغ
ا سنى كه یست یف رشعى نیبه انجام تكال

  .ده استیهنوز به سن قانوe نرس
اصاحب ی دن مدعىیكش   حق دست:صلح

گرى در یو واگذاشv آن به دحق از حق خود 
  .ا بدون آنیزى یعوض چ

   روزه داشv:صوم
   داماد:ِصهر

  
  »ض«

ناتواe و : دی ضعف شد:ضعف مفرط
  دیسستى شد
   مرهم زخم؛ دارو زخم:ِضtد
 ؛ متعهد شدن؛ به عهده گرفv:ِضtن

  دار گشv عهده
  

  »ط«
   پخv:طبخ

اى كه خوب و بد را از   بچه:زیُطفل مم
  .دهد   مىصیگر تشخیكدی

  ىی رها؛ىی5ن زناشوی گسسv پ:طالق
 طالقى است كه بعد از آن مرد :طالق بائن

ن كه یحق رجوع به همرسش را ندارد مگر ا
  .دیوى را مجدداً عقد Aا

 طالقى است كه زن عالقه و :ُطالق خلع
گرى یا مال دیىل به شوهرش ندارد، مهر یnا
  .ردیدهد تا طالق گ  را به مرد مى) َر از مهریغ(

طالقى است كه مرد : طالق رجعى
  .تواند در عده طالق به همرسش رجوع كند  مى

 طالقى است كه زن و مرد :ُطالق مبارات
اى به هم ندارند و زن  ىل و عالقهیچ nایه

دهد تا طالق صورت  مقدارى مال به مرد مى
  .ردیپذ

 و در ؛ دور زدن؛زى گشvی گرد چ:طواف
ط خاص یرشا دور طبق ٧رشع عبارت است از 

  .دنیدور كعبه چرخ
ن طواف حج و عمره ی آخر:طواف نساء

مفرده كه ترك آن باعث حرام بودن همبسرتى 
  .شود  طواف كننده با همرسش مى

  .زندیاوی آنچه به گردن ب؛ گردن بند:طوق
   آرامش:نهیُط�ن

 حالتى است كه در ؛ نظافت؛ پا¤:طهارت
 مم بدل از غسل ویمم و تیجه وضو، غسل، تینت

  .شود  وضو در انسان حاصل مى
ن به یقی تا انسان علم و :طهارت ظاهرى

زى نداشته باشد، آن ىشء طاهر و ینجاست چ
  .پاك است

  
  »ظ«

ن ین است، مگر ای فتوا ا:ن استیظاهر ا
  .گرى باشدیاى براى قصد د نهیكه در كالم قر

  هی سا:ِظّل
 ظهر رشعى وقتى است كه ؛مروزی ن:ُظهر

ا محو ین حد آن برسد یه شاخص به كمرتیسا
شود كه ساعت آن با توجه به فصول مختلف و 

  .ى گوناگون، فرق داردها افق
  

  »ع«
   ناتوان؛ درمانده:عاجز
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   قاعدگى؛ضی ح:عادت ماهانه
 كىس ؛ كىس كه داراى عدالت باشد:عادل

كه كارهاى خوب و رشعى را انجام دهد و از 
  .ر رشعى اجتناب كندیكارهاى غ

وقت از مال كىس بدون  استفاده م:هیعار
  .پرداخت سود

 كىس كه نسبت به احكام ؛ نافرمان:عاىص
  .الهى نافرمان باشد

   آزار دهنده مادر و پدر؛ نافرمان:عاق
  كارهی ب؛هودهی ب:عاطل
غه در ی اجراءكننده ص؛عهدكننده :عاقد

  .معامله
  . درآمد:داتیعا

  هودهی ب:َعبث
   بازگشv؛ رجوع كردن؛ برگشv:ُعدول

برگشv رأى و نظر مجتهد : جتهدُعدول م
ىل یى كه به مدرك و دلیاز فتواى قبىل، در جا

  .كند دا مىید دسرتىس پیجد
ّعده ت زن از ازدواج، پس ی دوران ممنوع:ِ
  ا ترك شوهرشیاز طالق 

  ه رشعىی توج؛ بهانه رشعى:عذر رشعى
   عادت؛ فرهنگ عموم مردم:ُعرف

ُعرق جنب از حرام ُ  عرقى كه پس از :َ
  .ا استمناء از بدن خارج شودینامرشوع زش یآم

خv منى مرد یرون ریب. كنار گذاشv: َعزل
. رى از حاملگىیخارج از رحم زن براى جلوگ

  .ا مأمور خود از كاریل یبركنار كردن وك
  . تنگدستى؛ سختى:ُعرست

ر گوسفند، یوانا} نظی قرباe كردن ح:قهیعق
ط یاا شرت براى نوزاد تازه متولد شده با رشیگاو 

  .خاص
ن در رحم زن به ی صور} كه جن:علقه

ا خون ین شده یگزیا جایزان شده یصورت آو
  .بسته باشد
   قراردادهاى دو طرفه:ُعقود
   كارگزاران:ّعtل
 كارى را با علم و ؛ از روى قصد:عمداً

  آگاهى انجام دادن
ف رشعى ی كىس كه تكال:اطیعمل به احت
دا ین پیقیاى انجام دهد كه   خود را به گونه

فش را انجام داده است، یكند از نظر رشعى تكال
  .اط كرده استیعمل به احت

ّعن زش جنىس ی مردى كه قادر به آم:نیِ
  .نباشد
ز كه به خودى خود ی آن چ:ن نجسیع

ز ینكه به واسطه nاس با چینجس باشد، بدون ا
   مثل خون، مردار؛گرى نجس شده باشدید

  
  »غ«

   مدفوع:غائط
 هدىف كه از ؛ عقالe هدف:غرض عقال~

  .نظر عقال قابل قبول باشد
زى با فشار ی آ� كه پس از شسv چ:ُغساله

  .شود چكد و جدا مى ا خود به خود از آن مىی
ت یفی شسn vام بدن با ك؛شستشو: ُغسل
  .مخصوص

ك مرتبه در یت غسل، ی به ن:غسل ار^اىس
vآب فرو رف  
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ت غسل، اول رس و ی به ن:بىیغسل ترت
بعد طرف راست، بعد طرف چپ را گردن، 
vشس.  

 غسىل كه انجام دادن آن :غسل واجب
ـ غسل ١: باشد و آنها عبارتند از الزامى مى

ـ غسل ٤ـ غسل نفاس ٣ض یـ غسل ح٢جنابت 
ـ ٧ت یـ غسل م٦ت یـ غسل مس م٥استحاضه 

ا نذر واجب شده یغسىل كه بواسطه قسم 
  .باشد

ا یام خاص ی غسىل كه در ا:غسل مستحب
توان  ى خاص مىها ا شبیارات یا زیادات عب

ارت، غسل جمعه، ی مثل غسل ز؛انجام داد
  .غسل توبه

 غسىل كه اگر در اندام انسان :رهیغسل جب
د به صورت یرد و بایگ ره باشد صورت مىیجب

  .بى باشدیغسل ترت
  . دی ترد؛انتی خ؛ تقلب:ِغش

 اگر كىس جنس مرغوب :ِغش در معامله
لوط كند و بدون را با جنس نامرغوب مخ

  .اطالع مشرتى، آنها را به او بفروشد
  

  »ف«
  ه در مسائل رشعىی رأى و نظر فق:فتوا
   روشنى آخر شب:فجر

ك اذان صبح از ی نزد:فجر اول و دوم
به طرف باال ) ىیروشنا(ى یا دهیطرف رشق سپ

. نامند مى» فجر اول«كند كه آن را  حركت مى
شد، ى پخش یا روشنایده ین سپیزماe كه ا

  .است و اول Aاز صبح» فجر دوم«
  . منظور فجر دوم است:فجر صادق

  . منظور فجر اول است:فجر كاذب
عنى Aازى ی Aاز فرادا ؛ى و جدای تنها:ُفرادا

  ى بخواند نه با ج5عتیكه شخص به تنها
  .ضهی جمع فر؛ واجبات:ضیفرا

ْفرج   . رشمگاه؛ عورت انسان:َ
دادن آن  امرى كه انجام ؛ امر الزامى:فرض

  .واجب است
  .واناتی مدفوع ح:فضله
ان ماه مبارك ی زكا} كه پس از پا:فطره

ط، واجب یرمضان بر هر مسل5ن واجد رشا
  .است

  . زكات فطره:هیفطر
ّفقاع   . آبجو:ُ

ن یازمند تأمی كىس كه ن؛ محتاج:ریفق
اش باشد و قادر  مخارج سال خود و خانواده

  .كندن یحتاج روزانه خود را تأمینباشد ما
  

  »ق«
 كىس كه در مورد كارى كوتاهى كرده :قارص

  .است
ُقبل ه از اندام تناسىل ی كنا؛شی پ؛ جلو:ُ

  .انسان
 كشv كىس كه خونش :قتل نفس محرتمه

  .د كشته شودیاز نظر رشعى محرتم است و نبا
ر عمد با كشv یكشv غ: قتل شبه عمد

د در مقابل كفاره و یى، اشتباهى كه بایخطا
  .ه بدهدید

  .گرىیا لواط به دی نسبت دادن زنا :قذف
 مراد خواندن حمد و سوره ؛ خواندن:قرائت
  .باشد در Aاز مى



 534  :7�$(,- 8�946 � 

َ دملها:ُقروح  ؛نی زخمهاى چرك؛ زخمها؛ُ
  ُجمع قرح

  كی نزد:بیقر
 قسمى است ؛ قسم رشعى؛ سوگند:قسم

ان شود مانند یz از اسامى خداوند بیكه به 
  .با�، وهللا، تا� 

  .كردن كوتاه :َقرص
  . Aاز مسافر؛ Aاز كوتاه شده:َ`از قرص

م مسافر به ماندن ده ی تصم:قصد اقامه
  .ك محلیشرت در یا بیروز 

ك امر یجاد یم به ای تصم:قصد انشاء
د و فروش همراه با اداى یاعتبارى مانند خر

  .كل5ت مربوط 
م فرد براى انجام كارى ی تصم:قصد رجاء

  .د قبول در درگاه الهىیبه ام
م فرد براى انجام كارى ی تصم:صد قربتق

  .ك شدن به مقام رضا و قرب الهىیبراى نزد
م فرد براى انجام كارى ی تصم:قصد ورود

  .عت وارد شدهیا ذكرى كه در رشی
 به جا آوردن عمىل كه وقت آن :قضاء

  .ا Aازیگذشته است، مانند قضاء روزه 
   پشت رس و گردن:َقفا

   نشسv:ُقعود
   اندك؛ كم:لیقل

ّقواد    رابط زنا:َ
  .عنى فتوا ی در مورد احكام ؛ محكم:قوى

  . اقامه Aاز؛ستادنی ا:امیق
ستادe كه یام و ای ق:ام متصل به ركوعیق

د انجام دهد و از یAازگزار بعد از ركوع با
  .اركان Aاز است

   استفراغ:قى
 كىس كه بر ؛لی كف؛ حامى؛ رسپرست:میَق

ت یا حكم حاكم رشع مسؤولیت یاساس وص
  .ردیگ م را به عهده مىیتیامور 
  

  »ك«
د و نبوت ی كىس كه اعتقادى به توح:كافر

  .ندارد
 كافرى كه با مسل5نان در حال :كافر حر¡

  جنگ باشد
 اهل كتاب كه در كشورهاى :ّكافر ذمى
ط مخصوص در پناه حكومت، یاسالمى با رشا

  .كنند زندگى مى
د رنگ و خوش بو كه یاى سف  ماده:كافور

  .مالند ت مىیمبدن 
   گناه بزرگ:رهیكب

» قرآن« در اصطالح فقه مقصود :كتاب
  است

ك روز به سال یكبار ی سال ٤ هر :سهیكب
سه یشود، كه آن سال را سال كب  اضافه مى

  . روز باشد٣٠ ساىل كه در آن اسفندماه ؛ندیگو  مى
 از ؛ پنهان كردن گواهى:كتtن شهادت

  رهیگناهان كب
  .كند  شك مىاد ی كىس كه ز:رالشكیكث

كارى كه ترك آن بهرت از انجام آن : كراهت
. است هر چند براى انجام آن منعى نباشد

كراهت در امور عبادى به معناى كمى ثواب 
  .است

 كارى كه انسان براى محو و جربان :كفاره
  .دهد گناهش انجام مى
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   به عهده گرفv؛ ض5نت:كفالت
   كاىف بودن:تیكفا
   عهده دار؛ ضامن:لیكف

tمثل قبل؛ قبال: ىف السابقك   
  

  »ل«
ل الزامى بودن ی اگر مجتهد دل؛ واجب:الزم

ات استفاده كند به یات و روایامرى را از آ
طورى كه بتواند آن را به شارع نسبت دهد، 

كند و اگر الزامى بودن  مى» واجب«ر به یتعب
ه یل ادله عقلیگرى از قبیق دیآن را به طر

فاده آن به شارع استفاده كند به طورى كه است
ن یكند ا  مى» الزم«ر به یممكن نباشد، تعب

» اط واجبیاحت«و » اط الزمیاحت«تفاوت در 
جه در مقام عمل براى یدر نت. ز وجود داردین

  .ستین الزم و واجب نیمقلد تفاو} ب
  .ى كردنی به دروغ خود ستا:الف زدن

َلحد  شكاىف در گور كه جاى رس مرده ؛ گور:َ
  .است

  شیر: هیِلح
َ قسمى كه باعث باطل شدن ازدواج :ِلعان

ن صورت كه مرد، به زن خود یبد. شود  مى
 بار قسم ٤نسبت زنا بدهد و در نزد حاكم 

ن ادعا ی بار قسم بخورد و ا٤ز یبخورد و زن ن
را رد كند، حد زنا و حد قذف از آنها ساقط 

گر حرام یكدیشه بر یشود و براى هم  مى
  .خواهند شد

   سخن باطل؛دهی فا �؛هودهی ب:لغو

 كارى كه با اتحاد دوگانه نر و ماده :لقاح
ى به وجود یا گانهیاخته یشود و  انجام مى

  رىی جفت گ؛دیآ مى
 ماىل كه گم شده و صاحب آن :لقطه
دا یابان پیماىل كه در خ: ست مانندیمعلوم ن

  .شود
   رسگرمى؛ بازى:َلهو

   آلودگى؛دىی پل:لوث
ن شبى كه ی اول؛تی شب دفن م:لة الدفنیل

z از مستحبات یگذارند،  ت را در قرب مىیم
لة یAاز ل(ن شب، خواندن Aاز وحشت یا

  .ت استیبراى م) الدفن
  

  »م«
   نقل شده:مأثور
  . آنچه از متوىف باقى ²اند:ماترك
   اجازه داده شده؛ اذان داده شده:مأذون

 ماىل كه مستأجر در مقابل :مال االجاره
  .پردازد اجاره مى

 ماىل كه در مورد صلح قرار :صالحهمال امل
  .گرفته است

 ماىل كه از نظر رشع، مقدس  :ت رشعىیمال
  .و قابل قبول باشد

ى كه از نظر عرف یزهای چ:ت عرىفیمال
شود، هر  مال محسوب مى) عموم مردم(مردم 

ت نداشته باشد، مثل یچند كه از نظر اسالم مال
  رشاب و خوك

نى عی چهار ماه قمرى :هاى حرام ماه
حجه، محرم كه یقعده، ذیماههاى رجب، ذ

ن یاگر قتل در ا. ن ماهها حرام استیجنگ در ا
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ه اضافه یه به دیرد ثلث دیماهها صورت گ
  .خواهد شد

 دوازده ماهى كه از :هاى شمىس ماه
  .ابدی ان مىین رشوع و در اسفند پایفرورد

 دوازده ماهى كه از محرم :هاى قمرى ماه
هاى  به ماه. ابدی   مىانیحجه پایرشوع و در ذ

  .شود ز گفته مىین» هاى هالىل ماه«قمرى، 
رو، كىس كه در Aاز به امام ی پ:مأموم

  .ج5عت اقتدا كند
  نهیا هزی مخارج :مؤونه
 هر كارى كه از نظر رشعى نه :ُمباح

  .پسنده است و نه ناپسند
  .ن بار عادت شودی زe كه براى اول:مبتدئه
جمع آن  ؛باطل كننده عبادت: ُمبطل

  مبطالت است
  روى كردنی پ:متابعت

  ت شدهی اذ؛دهی آزار د:متأذى
 زe كه با عقد موقت به همرسى :متعه

  .مردى در آمده باشد
ّمتمكن ِ   .ى داردی كىس كه توانا:ُ
ِّمتنجس زى كه ذاتاً پاك است وىل ی هر چ:ُ

م با ىش یر مستقیم و غیدر اثر برخورد مستق
  .نجس، آلوده شده باشد

  پرست رس:متوىل
  ا لب كىسینى یا بیدن گوش ی بر:ُمثله

 كىس در فهم و بدست ؛ كوشا:مجتهد
ده و یآوردن احكام الهى به درجه اجتهاد رس
تواند  داراى قدرت علمى مناسبى است كه مى

و ) قرآن(احكام الهى و رشعى را از روى كتاب 

) ع(و اØه اطهار) ص(هللا رسول) روش(سنت 
  .استباط كند

ط ی مجتهدى كه رشا:طیلرشامجتهد جامع ا
  د را دارا باشدیت تقلیمرجع

ست ی ماىل كه معلوم ن:ُمجهول املالك
مانند ماىل كه در . متعلق به چه كىس است

  .شود دا مىیا مسافرخانه پین یماش
  . كاىف است:ُمجزى است

  . كىس كه در حال جان كندن است:محترض
 كىس كه در حال خواب، منى از او :ُمحتلم
  . باشدخارج شده
ْمحدث   . بدون طهارت؛ فاقد طهارت:ُ
ز گشته ی آنچه از آن پره؛ مانع:َمحذور

  .است
 كساe كه ازدواج ؛كیى نزدها لی فام:َمحرم

  .با آنها حرام ابدى است
ا عمره ی كىس كه در حال احرام حج :ُمحرم

  .باشد
َمحرم ن ماه از ی اول؛زى كه حرام استی چ:ُ

  .سال قمرى
   قدغن؛ ممنوع:محظور

 قبول ؛ اشكال دارد:حل اشكال استم
ن یمقلد در ا. ت آن مشكل استیصحت و nام

  .گرى رجوع كندیتواند به مجتهد د مورد مى
مقلد . اط كردید احتی با:محل تأمل است

گرى رجوع یتواند به مجتهد د ن مورد مىیدر ا
  .كند

  . ماىل كه خمس آن داده شده است:ُمخمس
z از دو ید یمقلد با.  فتواست:ر استیُمخ

  .ار داده شدهیاخت. طرف را انتخاب كند
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ّمد لو یش سه ربع كیاى كه گنجا 5نهی پ:ُ
   گرم است٨٨٣/٦٩٤معادل 

ْمذموم   دهی نكوه؛ ناپسند:َ
ُ رطوبتى كه پس از مالعبه از انسان :َمذى

  .خارج شود
 ؛ن خارج شدهی از د؛ن برگشتهی از د:مرتد

ا ی 9هللا لe5 كه منكر خدا و رسولمس
ن یى از احكام رضورى اسالم شده كه احكم

  .انجامد انكار به انكار خدا و رسولش مى
ا مادر ی كىس كه از پدر :مرتد فطرى

مسل5ن متولد شده و خودش مسل5ن بوده و 
ن خارج شده باشد، توبه مرتد فطرى یبعد از د

  .ستیقابل قبول ن
ر یا مادر غی كىس كه از پدر :مرتد مىل

افر بوده بعد مسل5ن مسل5ن متولد شده و ك
توبه مرتد مىل قابل . شود و دوباره كافر گردد

  .قبول است
   نوشته شده:مرقوم
واe كه خود به خود مرده باشد ی ح:ُمردار

  .ط الزم كشته شده باشدیا بدون رشایو 
ن و ین مالك زمی قرارداى كه ب:مزارعه

شود كه براساس آن مالك   كشاورز منعقد مى
ورزى را صاحب درصدى از محصول كشا

  .شود  مى
   ملس كردن:َمس

ك زن یدن اندام تناسىل ی nاس و مال:ُمساحقه
  .گر براى كسب لذت جنىسیبه اندام تناسىل زن د

ن صاحب باغ و ی قراردادى كه ب:مساقات
شود و بر اساس آن باغبان در   باغبان منعقد مى

ارى و نگهدارى از درختان، حق استفاده یبرابر آب
  .آورد وه باغ را بدست مىیى از منیاز مقدار مع
 دست ؛ ملس كردن انسان مرده:تیمس م

  .دن به انسان مردهیمال
  . زe كه در حال استحاضه باشد:ُمستحاضه
 هر كارى كه ؛دهی پسند؛ مطلوب:مستحب

ِانجام آن موجب ثواب است اما ترك آن عقاب 
  .و مجازات ندارد

ط ی كىس كه امكانات و رشا؛ توانا:عیمستط
  .حج را داشته باشدسفر 

گرى را الزم دارد، یز دی آنچه كه چ:مستلزم
  .گرى باشدیز دیزى كه الزمه چیچ

  . گوش دهنده؛ شنونده:مستمع
ست ی ن؛ان رفتهی از م؛ نابود شده:مستهلك

  .شده
دن ی دست كش؛زىیدن بر چی دست كش:مسح

5نده از یبر فرق رس و روى پاها با رطوبت باق
  .ر وضوها د شستشوى صورت و دست

  .زهاى مست كنندهی چ:ُمسكرات
ر ی كىس كه از فق؛ مفلوك؛چارهی ب:نیمسك

  .تر باشد هم محتاج
  . رشط شده:مرشوط
  . سختى؛ دشوارى؛ رنج:ّمشقت

  .گریكدی دست دادن با :ُمصافحه
 توافق ؛ آشتى؛ سازش):صلح(مصالحه

ن است كه انسان ی اصطالح فقهى آن ا؛نیطرف
ا سود یارى از مال گران توافق كند كه مقدیبا د

ا یا از طلب، یخود را به طرف مقابل ببخشد 
  .حق خود بگذرد
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z ماىل را یاى كه در آن   معامله:ُمضاربه
ا كسب و كار یگرى بدهد تا با آن تجارت یبه د

م یانشان تقسیكند و سود بر اساس قرار قبىل م
  .شود

  .ری ناگز؛ ناچار:ُمضطر
نظم  اش � انهی زe كه عادت ماه:مضطربه

  .است
ه اسفنج كه ی تكه گوشتى شب:ُمْضغه

 از ؛مقدمه غرضوف و استخوان شدن باشد
  .نیمراحل جن

  . چرخاندن آب در دهان:مضمضه
  . تنگنا؛ دشوارى؛ سختى؛ تنگدستى:قهیمض

د و یچ قی ابداً بدون ه؛ به طور كىلً:مطلقا
  .رشطى

ِّمطلقه َ   . زن طالق داده شده:َ
َّمطهرات َ   .ها  پاك كننده:ُ

  .دادخواهى:  جمع مظلمه؛ ستمها:ظا�م
 ؛گر درآوردنیكدی دست به گردن :ُمعانقه

  .دنیگر را در آغوش كشیكدی
َّمعو َ  دو سوره آخر قرآن ؛ دو پناهگاه:نیذتَُ

) قل اعوذ برب الفلق(» فلق«ى ها عنى سورهی
ن یخواندن ا). قل اعوذ برب الناس(»الناس«و 

 دو سوره باعث نگهدارى فرد از هر گزندى
  .خواهد شد
 ؛ شناخته شده؛ معمول و متداول:معهود

  .آنچه بطور ضمنى مورد قبول باشد
ِمفطرات ى كه روزه را باطل یزهای چ:ُ

ر آب یدن، رسبه زیكند مانند خوردن، آشام  مى
  ...فرو بردن و

ژه كىس كه ی بو؛ � پول؛دستی ته:ُمفلس
  .دست شودیز و تهی � چبعدا

  .ردنz كی نزد؛زش جنىسی آم:مقاربت
  كی نزد؛ همراه:ُمقارن
ِّمقلد َ   روى كنندهی پ؛د كنندهی تقل:ُ
َّمقلد َ  ؛كنند د مىی كىس كه از او تقل:ُ

مجتهدى كه در احكام رشعى صاحب رأى و 
  .فتوى است
 آنچه انجام آن ؛ نامطلوب؛ ناپسند:مكروه

  ست وىل تركش بهرت استیحرام ن
َّمكَلف  انسان بالغ و عاقل كه به سن :ُ

  .ده باشدیف رسیتكل
  . معاشقه كردن؛ بازى كردن:مالعبه

ص یاى كه خوب و بد را تشخ  بچه:زیمم
  .دهد مى

   مستحب:َمندوب
 كىس كه به سود او نذر شده :َمنذور له

  .است
  .ن رفتهی از ب؛ نسخ شده:منسوخ

  . معلق؛ وابسته:منوط
  .هیارهاى رشعی مع:هین رشعیمواز

 هفت عضوى كه هنگام :مواضع هفتگانه
شاe، یپ: رد، شاملیگ  ن قرار مىیوى زمسجده ر

  .رس زانوها، رس انگشتان بزرگ پاها، ها كف دست
اط یى كه به احتی فتوا:اطیموافق احت

  .كرت استینزد
  .اپى انجام دادنی پ؛ پشت رس هم:مواالت

   مورد اعت5د:موثق
   اجاره دهنده:موجر

   نسخ شده؛ن رفتهی از ب:منسوخ
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 ؛ت محل اشكال اس:مورد اشكال است
توان به   ن مورد مىی در ا؛ستیح نیصح

  .گرى رجوع كردیمجتهد د
  ل كنندهی وك:موكِّل

   مردار:ِتهیم
  

  »ن«
   خفته؛ خواب:نائم
  5نی پش:نادم
انه خود را ی زe كه وقت عادت ماه:هیناس

  باشد   فراموش كرده
   Aاز مستحبى:نافله
  دی پل؛ ناپاك:نجس
   زنان:نساء

  نی مقدار مع؛ حد مشخص:نصاب
 مقدار مشخىص كه براى هر :صاب زكاتن

ك از موارد وجوب زكات در نظر گرفته شده ی
  .است

5ن از رحم زن ی خوe كه بعد از زا:نفاس
  شود  خارج مى

 زن در ؛ندی زe كه خون نفاس بب:نفساء
  حال نفاس

 كىس كه كشv و آزار او :نفس محرتمه
  .حرام باشد
  ىی زناشو؛ ازدواج كردن:نكاح

و ركعت Aاز مخصوص كه  د:اتی`از آ
د یخورش(ر زلزله، كسوف یدر مواردى نظ

واجب ) ماه گرفتگى( و خسوف) گرفتگى
  .است خوانده شود

ا دو ركعتى یك ركعتى ی Aاز :اطی`از احت
بدون ) كند بنا بر شz كه در مورد ركعات مى(

سوره و قنوت كه براى جربان شك در تعداد 
  .شود ركعات خوانده مى

ى است كه ی مقصود Aازها:`از اخفا¨
د حمد و سوره را آهسته بخوانند یمردان با

  عنى Aازهاى ظهر و عرصی
 Aازى با آدا� مخصوص كه :`از استسقاء

رون از شهر خوانده یبراى طلب باران در ب
  .شود مى

 Aازى كه اهل سنت در ماه :حی`از تراو
ن یدانند، ا رمضان خواندن آن را مستحب مى

  .عه قبول نداردیAاز را ش
 Aازى است كه حرضت :`از جعفر

طالب هنگام ی به جعفر بن اب9رسول
ن یا. م دادندیبازگشت وى از حبشه به او تعل

لت است كه براى برآورده یار با فضیAاز بس
Aاز جعفر . ار معترب استیشدن حاجات بس

  .ت خاص استیفیار دو Aاز دو ركعتى با كیط
ا یكه دو نفر  Aاز واجبى :`از جtعت

) به رشط عدالت(z از آنها یشرت با امامت یب
  .آورند ى مىجا به

 دو ركعت Aاز مخصوص كه در :`از جمعه
طور ه زوال جمعه به جاى Aاز ظهر و ب

د تعداد آنها كمرت یشود و نبا ج5عت برگزار مى
  . نفر باشد٥از 

 Aازى مخصوص كه جهت :`از حاجت
شكالت خوانده برآورده شدن حاجات و حل م

  .شود مى
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ه انسان یومی Aازهاى واجب :`از خوف
ت مخصوص و به یفیدر حال جنگ كه با ك
  .شود طور مخترص خوانده مى

 Aازى است ؛ نافله شب:`از شب
 Aاز دو ٤ ركعت به صورت ٨مستحبى در 

  .شود ركعتى كه در ثلث آخر شب خوانده مى
لة ی Aاز ل؛ Aاز وحشت:`از شب اول قرب

 دو ركعت Aاز مستحبى براى رفع ؛لدفنا
ت به ین شب دفن میت در اولیوحشت م

  .شود نامش خوانده مى
 دو ركعت Aاز مستحبى كه پس :َ`از شفع

َاز Aاز وتر ش یاز هشت ركعت Aاز شب، پ
  .شود خوانده مى

 دو ركعت Aاز كه در مراسم :`از طواف
حج و عمره پس از انجام طواف، پشت مقام 

  .شود م خوانده مىیابراه
 دو ركعت Aاز كه پس از :`از طواف نساء

م خوانده یطواف نساء پشت مقام ابراه
  .شود مى

 دو ركعت Aاز مخصوص كه در :دی`از ع
د قربان یو ع) اول ماه شوال(د فطریروز ع

  .شود به ج5عت خوانده مى) حجهیدهم ذ(
 Aازى مخصوص در دو ركعت :ری`از غد

  .شود خوانده مىحجه یجدهم ذیكه ه
 دو ركعت Aاز مخصوص :لهی`از غف

مستحبى كه پس از Aاز مغرب تا وقتى رسخى 
  .شود ن نرفته خوانده مىیمغرب از ب

 Aازهاى ؛ Aاز مسافر؛ Aاز كوتاه:`از قرص
د در سفر بصورت دو یچهار ركعتى كه با
  .ركعتى خوانده شود

» Aاز شب اول قرب« به :لة الدفنی`از ل
  .ه شودمراجع

  .مراجعه شود» به Aاز قرص «:`از مسافر
 هر Aازى كه خواندن آن :`از مستحب
  .ستیده اما واجب نیكارى است پسند

ر كه ی تكب٥ Aازى مخصوص با :تی`از م
د بر جنازه مسل5ن خوانده شود، داشv یبا

  .ستیوضو در آن رشط ن
ى كه خواندن آنها براى ی Aازها:`از واجب
ن Aازها یا. اجب و الزم استهر مكلفى و

ت، یات، Aاز میه، Aاز آیومیAازهاى : عبارتند از
Aاز طواف، Aاز قضاى پدر و مادر براى فرزند 
پرس ارشد، Aازى كه انسان با قسم، نذر و عهد 

  .براى خود واجب كرده است
ك ركعت Aاز مخصوص كه پس ی :َ`از وتر

ركعت ن یشود و آخر از Aاز َشفع خوانده مى
   ركعت Aاز شب است١١از 

قبل » Aاز شب اول قرب« به :`از وحشت
  مراجعه شود

   Aاز ظهر:ُ`از وسطى
 Aازهاى واجب كه ؛ Aاز روزانه:هیومی`از 

د خوانده شود كه مجموعاً یدر هر شبانه روز با
  . ركعت است١٧

 Aازهاى مستحبى روزانه :هیومی`از نوافل 
 ٣٤شود، مجموعاً  مىكه هر شبانه روز خوانده 

عنى ی ركعت، ٣٨ركعت است و در روز جمعه 
 ؛ هشت ركعت نافله ظهر؛دو ركعت نافله صبح

 چهار ركعت نافله ؛هشت ركعت نافله عرص
كه چون نشسته ( دو ركعت نافله عشاء؛مغرب

ك ركعت به حساب یشود،  خوانده مى
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در روز . ازده ركعت نافله شبی ؛)دیآ  مى
ى ظهر و عرص ها له ركعت به ناف٤جمعه، 

  .شود اضافه مى
نى و یم به انجام عمل دی تصم؛ قصد:تین

  .z به خداوندیرشعى با هدف تقرب و نزد
  

  »و«
 هر كارى كه انجام آن ؛ حتمى؛ الزم:واجب

  .از نظر رشعى الزامى است
ن ی واجبى كه بر nامى مكلف:نىیواجب ع

ا یواجب است و انجام آن توسط شخص 
شود، مانند Aاز  ساقط Aىگران یاشخاىص از د

  .و روزه
 واجبى كه اگر به حد كاىف :ىیواجب كفا

كساe نسبت به انجام آن اقدام كنند، از 
ت كه یشود، مانند غسل م  گران ساقط مىید

ت را ینه غسل میبر همه واجب است زم
اى به آن  ا عدهیفراهم كنند، اما اگر كىس 

  .گران ساقط استیاقدام كردند، از د
  . جمع آن ورثه؛برد  كىس كه ارث مى :وارث
  . وقف كننده:واقف

  .ىی گرو؛ سپرده:قهیوث
  . صورت؛عنوان: لی دل:وجه
 رطوبتى كه گاهى پس از خروج :ودى

  .شود  ادرار مشاهده مى
 ماىل كه نزد كىس بگذارند ؛ امانت:عهیود

  .تا آن را حفظ كند
ه گاهى پس از خروج  رطوبتى ك:َوذى

  .شود منى مشاهده مى

اى را   حركت آخر كلمه: به سكونوصل
انداخv و بدون وقف آن را به كلمه بعدى 

  .چسباندن
تى را یت انجام وصی كىس كه مسؤول:وىص

  .به عهده داشته باشد
ى كه انسان یها هی توص؛ سفارش:تیوص

گرى یبراى انجام كارهاى بعد از مرگش به د
  .كند مى

 اگر در اندام محل وضو، :رهیوضو جب
ن یره گرفت بدید وضو جبی باره باشد،یجب
ا پاى انسان یق كه اگر مثال بر روى دست یطر

تر را  د دستیا باند زخم باشد بایگچ گرفتگى 
د یباشد، با ا اگر زخم مىید و یروى آن كش

تر را  ز را روى آن قرار داد و دستیاى n پارچه
  .دیروى آن كش

ى كه انسان براى زندگى و ی جا:وطن
  .دكن  ار مىیاقامت اخت
  . عمل جنىس انجام دادن:وطى
 ؛ه آن كىسیا قراردادى كه بر پای عقد :وقف

ا ماىل را ممنوع یا nلك ملك یواگذارى، فروش 
  .نى برسدیكند تا منافع آن به مرصف مع

نده، كىس كه از طرف شخص ی Aا:لیوك
  .ار انجام كارهاى او را داشته باشدیاخت

  .ار داشvی اخت؛ رسپرستى:تیوال
ىس كه بر اساس دستور شارع مقدس  ك:ّوىل

  ا پدر بزرگیگرى باشد، مانند پدر یرسپرست د
   واى:لیَو
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  »هـ «
   بخشش؛ انعام:ِهبه

  .حرمتى  �؛ � احرتامى:هتك
 منسوب به هجرت حرضت :هجرى

سال هجرى از . نهیاز مكه به مد) ص(رسول
ختم » حجهیذ«شود و به  رشوع مى» ُمحرم«

در . باشد  مى روز٣٥٤گردد كه معادل  مى
ر مكلف شدن دخرت و پرس یاحكام رشعى نظ

سال هجرى از سال . خ معترب استین تاریهم
 روز كمرت ١١ سال و از سال شمىس ٦٢٢الدى یم

  .است
  

  »ى«
ده است یزe كه سنش به حدى رس: ائسهی

  .شود انه Aىیكه عادت ماه
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 والدت
) العاىل مد ظله (نى روحاe ید محمد صادق حسیالعظمى آقاى سهللا  تیآحرضت 

ى ها  ت و زعامت حوزهیه اصوىل، برج بلند مرجعین، فقیمردى از تبار مرزبانان د
ر در ماه یناپذ ه، صداى رساى آزادى و عدالتخواهى، مجاهد و مبارزه خستگىیعلم

ق، . هـ١٣٤٥ ـ محرم الحرام ـ سال 7نیعبدهللا الحسبش آقا ابایشهادت جد غر
شه و فرهنگ یرپاى علم و nدن و اندیالدى در شهر دی م١٩٢٦ش، تابستان . هـ١٣٠٥

ده یلت دیاى از علم و تقوى و فض نهیشینى تبار، با پیحس  در خانداe - قم -اسالمى 
 .به جهان گشود

  نیوالد

 از مفاخر 1رزا محمود روحاeیمآقاى حاج هللا  تیآوالدشان مرحوم حرضت 
در سال . ا آمدیدر قم بدن) ق.هـ (١٣٠٧ه قم است كه در سال یت و حوزه علمیروحان
د ابوالحسن یات عظام آسیوارد نجف ارشف شد و از محرض حرضات آ) ق.هـ (١٣٣٠
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eدر مشهد مقدس از شاگردان مرحوم  مد} .  بردها   بهره;نىیرزاى نائی و م;اصفها

ه قم یبعد از آن به حوزه علم.  بود;ى قمىی طباطبا نیالعظمى حاج آقا حس هللا تیآ
  خیالعظمى حاج شهللا  تیآشان، حرضت یى اها مردییبا تالش، كوشش و پا. آمدند

شان از یا. س علوم حوزوى را رشوع كردندی به قم آمدند و تدر;رىیم حایعبدالكر
 .رى بودندیحاهللا  تیآت یشاگردان خاص و مخصوص و مورد عنا

ِن عاq متقى و زاهد متعبد با نفوذ، سالیا ان سال بعد از فوت پدر بزرگوارشان یِ

 در مسجد آقا ضمن اقامه Aاز ;د صادق روحاeیالعظمى آقاى آسهللا  تیآمرحوم 
از اقدامات . مشكالت مردم بودند گشاى  ج5عت، پاسخگوى مسائل رشعى و گره

ه مىل شدن نفت، مبارزه جدى یكاشاe در قض هللا  تیآتوان به همكارى با   شان مىیا
ى از مملكت، دعوت و تالش براى یزدا ن ی حجاب و د با رضاخان در مورد كشف

شان و همكارى، یس ایسازى براى تدر نهیرى به قم، زمیالعظمى حا هللا  تیآورود 
  .را نام برد... ه قم ویس حوزه علمیارى جهت تأسیهمفكرى و 

 وفات  5رى طوالeیك بیبعد از ) ق.هـ (١٣٨١ شعبان ١٨ابد در ِن مجتهد عیا 
 و ها ن مرد بزرگ، شهرستان قم متالطم، بازار، درسیبا پخش خرب فوت ا. افتی

شان، عالوه بر حضور nامى یار باشكوه ایع جنازه بسییدر تش. دیل گردیجات تعط اداره
جات با افراشv   كسبه و ادارهان،ین حوزه، طالب، بازارید، بزرگان و مدرسیمراجع تقل

رزe رشكت كردند و پس از اقامه Aاز یزe و زنج نه یى سها  أتیپرچم عزا به صورت ه
د محمد صادق یالعظمى آقاى سهللا  تیآحرضت   ت توسط فرزند برومندشانیم

eبه خاك سپرده شدند3، در مسجد باالى رس حرضت معصومه) ظله دام(روحا  .  
ى ید احمد طباطبایآقاى حاج سهللا  تیآات حسنى و فرزند شان از ساد والده

اقامه Aاز ) س(ان مت5دى در صحن حرضت معصومهیشان سالی است كه ا;قمى 
  .ج5عت داشتند
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  التیتحص

ات عرب را در قم نزد پدر بزرگوارشان فرا یه ادبیدروس پاهللا  تیآحرضت  
به همراه برادر بزرگرتشان  سالگى ١٠در سن ) ق.هـ (١٣٥٥سپس در سال . گرفتند

ارشف، رنج و  ِه كهن نجف یآور حوزه علم د بزرگ و نامیبراى استفاده از اسات
و استعداد  ل هوش یبه دل!! را شدندیمشكالت هجرت از قم به نجف را پذ

ك سال یرا در مدت » سطح«زشان دوره چند ساله دروس یبرانگ رتیالعاده و ح فوق
 سالگى ١١ى در سن یالعظمى خوهللا  تیآه یحان و توصبه اnام رساندند و به امت

 ساله به درس خارج فقه و ١١ك نوجوان یورود . وارد درس خارج فقه و اصول شدند
ِه كهن نجف، براى یاصول، آن هم همدوش طالب با سابقه و بزرگسال حوزه علم

  .ن بودیآفر آور و شوق رتیهمگان ح
هللا  تیآى به پدرم یالعظمى خوهللا  تیآ«: كند كه الe نقل مى یزاده م هللا تیآ 

 در  ازده سالهیاى كه در آن نوجوان  كنم به حوزه  افتخار مى: الe فرمودندیالعظمى م 
خواند و   را مى» مكاسب«كنار شاگردان بزرگسال و عل5ى بزرگ و همراه با آنان 

  ».كند  ل مىیفهمد و تحل گران مىیمطالب مكاسب را بهرت از د
از » مكاسب«دانند كه كتاب ارزشمند   ندان به علوم اسالمى و حوزوى مىعالقم

z از یشود و  س مىیه تدریهاى علم  خ انصارى است كه در حوزهیفات مرحوم شیتأل
از به ی ن دن و درك مطالب آنین حوزوى است كه فهمیى مهم و سنگها كتاب

  .ت و پر استعداد داردیشاگردان با كفا
  دیاسات

ن درس مراجع و یل عالقه و پشتكار فراوانشان هر روز در چندیبه دلله   معظم 
 كند، رشكت  ع به وجودشان افتخار مىیه كه جهان اسالم و عاq تشیبزرگان حوزه علم

  :شان عبارتند ازید ایعمده اسات. كردند مى 
  )١٤١٣ -  ١٣١٧( 1ىید ابوالقاسم خویهللا العظمى آقاى حاج س تی حرضت آ-۱
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  )١٣٦٥ - ١٢٨٤( 1د ابوالحسن اصفهاeیهللا العظمى آقاى حاج س تی حرضت آ-۲
  ن اصفهاe معروف بهیخ محمد حسیهللا العظمى آقاى حاج ش تی حرضت آ-۳

e١٣٦١ت ( 1كمپا(  
  )١٣٦٧- ١٢٩٠( 1رازىیخ كاظم شیهللا العظمى آقاى حاج ش تیـ حرضت آ۴
  1نىیخ محمدعىل كاظمیهللا العظمى آقاى حاج ش تی حرضت آ-۵
  1نیاسیخ محمدرضا آل یهللا العظمى آقاى حاج ش تی حرضت آ-۶
 1ى بروجردىین طباطباید محمد حسیهللا العظمى آقاى س تی حرضت آ-٧

)١٣٨٠ - ١٢٩٢(  
آور خود استفاده Aودند و   د نامیهللا العظمى روحاe از وجود nامى اسات تیآ 

رضوان هللا تعاىل (واران  و الطاف خالصانه آن بزرگها ون محبتیشه مدیخود را هم
تر  توجه  تر و قابل  ى برجسته یخوهللا  تیآان نقش ین میاما در ا. دانند مى ) همیعل

 سال رشكت در ١٥شان، مرهون ین فقهى و علمى ایپرورش روح اجتهاد و تكو. است
هوش، پشتكار و . باشد ى مى یهللا العظمى خو تیدروس خصوىص و عمومى آ

د و مراجع، بخصوص یخاص اسات شان را مورد عالقه و توجه ی، اله معظماستعداد 
در آن ) ره(ىیهللا العظمى خو تیآ. ى قرار داده بودیهللا خو تیت خاصه آیمورد عنا

ه � یك فقیعل5ء، بزرگان و كارشناسان فقه و اجتهاد؛  زمان، به اتفاق رأى اغلب 
ر، رجال، فلسفه؛ یالم، تفسر فقه، اصول، كیر بودند كه در اغلب علوم حوزوى نظینظ 

  .ن مدعاستیشان گواه ایمجتهد و صاحب نظر بودند و آثار منترشه ا
هللا  تیاز آیكردند كه امت ى صدها طلبه رشكت مى یهللا خو تیدر دروس عمومى آ

ار موفق بود یزهوش و بسیى در شناخت و كشف استعدادهاى طالب تیالعظمى خو
شرت با او؛ یجاد ارتباط بیر نظر گرفته و با ایه را ز كردند تا آن طلب و سعى فراوان مى

  .فا كنندیشرتى را ایت آن طلبه كوشا نقش بیبتوانند در ترب
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هللا روحاe در دوران نوجواe به نجف ارشف و رشكت در دروس  تیبا ورود آ
ك نابغه با یِى؛ حوزه علمیه كهن نجف ارشف شاهد حضور یهللا العظمى خو تیآ

  .داد مى  ت اللهى یاش نشان از مقام آ شگرىف بود كه چهره درك و استعداد 
 مختلف را  ن فقه اصول رشكت كند، دروسید در دروس سنگین نوجوان نابغه بایا

لش مباحثه كند و ی تحص س كند، با دوستان همدورهی را در منزل پاكنوها نوشته و آن
ن آن هم یعات سنگن مطالیا. هاى فردا را هم انجام دهد ش مطالعه براى درس یپ

  شان را مىی ساعت وقت ا١٦روز  ن امكانات موجود؛ در شبانه یدر غربت و با كمرت
حتاج زندگى و یه مایته: لیشخىص از قب دگى به كارهاى یعالوه بر آن، رس. گرفت

 اغلب دوراe را كه در نجف له معظم. ز با خودشان بودیتحمل فشارهاى اقتصادى ن
ار سخت و طاقت فرساى اقتصادى مواجه بودند و اغلب، یبس ارشف بودند با وضع 

ن رمز و ین بزرگرتیو ا. شد داران محل سپرى مى  قرض گرفv از مغازه شان با یزندگ
  .ل و عشق و عالقه به آموخv دانش علوم اسالمى استیگذارى براى تحص هیرسما

  سیتدر
 در  ام نوجواeیهاى مختلف علوم اسالمى را در ه5ن ا س دوره ی تدرله معظم

ر یتقر. در نجف ارشف آغاز كردند 7ن عىلیراملؤمنیصحن حرم مطهر حرضت ام
رت یانسال، براى همگان حین نوجوان براى طالب بزرگسال و میدروس حوزه توسط ا

  .ر بودیآور و قابل تقد
  العظمىهللا  تیآهللا العظمى روحاe پس از مدت كوتاهى كه در دروس  تیآ 

عده اى از  ر دروس اصول و فقه استاد؛ آنان را براى یدند، با تقر رشكت كر;ىیخو
د كه چونان ی نپائ رىید. كردند س مى یطالب و عالقمندان به دروس حوزوى، تدر

 پربرگ و بار، برآمدند و در  دند و به سان درختىیدى در نجف ارشف درخشیخورش
  .دندیبخش ل مشتاقان را آرامش مى ی شان خ هیسا
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شرت مى یله ب ى روز به روز با معظم یهللا خو تیل بود كه ارتباط آیدلن یبه هم 
 اجازه طرح  سشان به كىسیى در جلسه تدریهللا العظمى خو تینكه اغلب آیبا ا. شد 

ان عده ای از شاگردان مى یهللا العظمى روحاe در م تیدادند به آ اشكال Aى 
 اشكال و   خواهم من از ش5 مى. كنى ها اشكال Aى چرا در مباحثه «: فرمودند 
 فكرى و  ن نشان از نبوغیو ا» .دیرسد را مطرح كن ى كه به نظرتان مى یرادهایا

  .العظمى روحاe داردهللا  تیآژه یستگى ویشا
هللا  تیآهنگامى كه ) ق. هـ (١٣٦٠ى در سال یالعظمى خوهللا  تیآحرضت 

  ار مهم، عظمتیاى بس  هشرت نداشتند، طى نامی سال ب١٥العظمى روحاe فقط  
د و ستودند یین نابغه بزرگ را تأیعلمى، قدرت و استنباط قوى، هوش و ذكاوت ا

ت یباشد در سا ى مى یالعظمى خوهللا  تیآخط مبارك  مv كامل نامه كه به دست(
 عر� و فارىس  نامه كه به زبانیى زندگها العظمى روحاe و در كتاب هللا  تیآنرتنتی یا

د و مكتوب مهم یی به تأله معظم). ده است، موجود استی به چاپ رسدر لبنان
  . سالگى به درجه اجتهاد نائل آمدند١٤د بزرگوارشان در سن یمراجع و اسات

. هـ (١٣٣٠ ل سالیوارد قم شدند و در اوا) ش. هـ (١٣٢٩شان در اواخر سال یا
 3 معصومه س دروس خارج فقه و اصول در صحن مطهر حرضتیبه تدر) ش

ت ی و ترب9 محمد س علوم آلیشان به تدریم قرن است كه ایش از نیب. پرداختند
اغلب شاگردان، پرورش . پردازند هزاران طلبه فاضل و تشنگان دانش اØه اطهار مى 

ن نام آور، فضال و دانشمندان یسشان؛ از مدرسینان منرب تدریافتگان و حلقه نشی
  .ارندقرار د ت یر مرجعی اى در مس حوزه و عده

ل وسعت یبه دل. ندیگو ا سخن مى ین و گویس، متیشان به هنگام تدریا 
شان یا درس . كنند ز مى ید پرهیشان بر موضوعات علمى، از پرداخv به زوا احاطه 

خودشان است كه با  ات یهان نامى به همراه نظریاى از آراء و مباe بزرگان و فق  فرشده
سشان به مبارزه یدر جلسات تدر. پردازند  مباe مى ا قبول آنیبحث و استدالل، بر رد 

پردازند،   روى كوركورانه از بزرگان مىید و پیاط زدگى، تقلیكسونگرى، احتیبا جمود، 
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ر منطقى روى اقوال بزرگان و مبارزه با هر ید و تعصب ناروا و غیرا معتقدند كه تقلیز
 با حفظ احرتام بزرگان و له عظممن رو یاز ا. ردیگ مى نظر نو، توان علمى را از حوزه 

د و نو، ابتكار یات جدینظر. كنند  نقادانه برخورد مىها آن ن امر، با نظرات ید بر ایتأك
  .زند شان موج مىیس اینگرى در تدر ان و ژرفینیشیدر مباe، خروج از آراء پ

چگاه یش شهرت دارند اما هیه نواندیك مرجع و فقیشان به عنوان یهر چند ا 
ىش كه ینواند ه یفق. گذارند ر پا Aىیز» ىشینواند« ای» مصلحت«را به نام » هللاحكم «
  .پردازد نى Aىیچگاه به انكار سنت و حذف باورهاى دیه

  ) ظله دام(  العظمى روحا~هللا  تیآى با آثار حرضت یآشنا

 و :تیب  معارف اهل ش در راستاى نرشیله از ابتداى زندگى علمى خو معظم
نند و به ینش س مىیزماe بر مسند تدر. نگرفتند ش اسالم، هرگز آرامگسرتش دان

گر دست به یزند و زماe دپردا هزاران دانشمند فاضل و فرزانه مىت و پرورش یترب
  .پردازند ف كتب ماندگار اسالمى مىیشوند و به تأل قلم مى

از جامعه حوزوى و یه قم و احساس نیشان به محض ورود به حوزه علمیا 
ف ین جواe، دست به تألیس درس خارج فقه و اصول در سنیالمى، همزمان با تدراس
آوِر خربه  د نامیكتا� ماندگار كه بزرگان و اسات. زنند املعارف فقه اسالمى مىرةیدا

  .آورند د در برابرش فرو مىیم و nجین، رس تعظید و مدرسیحوزه، مراجع بزرگ تقل

را همراه خود به »  الصادق  فقه«وبار كتاب  د;العظمى بروجردىهللا  تیآحرضت  
  . كنند برند و به عنوان سند از آن نقل قول و به آن استناد مى  شان مى  سیجلسه تدر

من كتاب :  فرمودند كه ای مرقوم  طى نامه ;ىیالعظمى خوهللا  تیآحرضت 
ً براى » فقه الصادق« چه د من ینیبب: الغطاء بردم و گفتم كاشفهللا  تیآرا شخصا

  .ام  كرده  تین عاq محققى را تربیام و چن خدمت بزرگى به عاq اسالم و فقاهت Aوده
ز طى ین)  تسنن ن مركز علمى اهلیتر ن و عاىل یمهمرت(س دانشگاه االزهر ییر 
  .دیستا  مى را» فقه الصادق«م یى كتاب عظ ا نامه



 550  :7�$(,- 8�946 � 

ن منبع یتر من و مهین، معتربتریz از رساتریان سال است كه ین كتاب سالیا
شان، ناىش از یت ایت و اعلمیل مرجعیz از دالی. ع استیس فقه و اصول تشیتدر

  .است» فقه الصادق«فات بخصوص كتاب گرانسنگ ین تألیا
   فاتیتأل
اين كتاب عظيم . دايرة املعارف كامل فقه تشيع): به زبان عر�( فقه الصادق؛ .١

 جلد بارها در داخل ٢٦ه است در و بزرگ كه به عنوان يك منبع مرجع شناخته شد
با ذكر ( جلد ٤١چاپ جديد آن هم اكنون در . و خارج كشور به چاپ رسيده است

  . است منترش شده) منابع و مصادر
 ۷٠( قمرى ١٣٧٠آيت هللا العظمى روحاe تاليف اين مجموعه فقهى را از سال 

ات بر عليه رژيم  هجرى قمرى و در اوج مبارز١٣٩٨آغاز كرده و در سال ) سال پيش
بردند، نگارش آخرين جلد آن را به  ستمشاهى و در حاىل كه در تبعيد به رس مى 

  .اند پايان رسانده 
يz از امتيازات اين مجموعه فقهى آن است كه طالب و محققà را از مراجعه 

 كند؛ چه آنان كه در قرن  به كتب فقهى جهت اطالع از آراى ديگر فقيهان � نياز مى
هللا خوÙ،   اند و چه آن دسته از فقيهان معارص مانند آيت  زيسته ى گذشته مى ها 

هللا حكيم كه پيش از نگارش اين مجموعه  مùزاى نائينى، محقق اصفهاe و آيت 
اند و حتى فراتر از اين، آراى آن دسته از فقيهاe را  آراى فقهى خود را عرضه كرده 

شان چندان رواج ندارد؛ مانند برخى از آراى آيت گرد آورده است كه مراجعه به آثار
  .هللا عبد الكريم حائرى هللا كاظم شùازى و آيت  

دو بار از كتاب ) ره(هللا العظمى بروجردى  از نكات قابل اشاره آنكه حرضت آيت 
 هللا العظمى  الصادق در منرب تدريس خود مطالبى نقل فرمودند و حرضت آيت فقه 

من كتاب فقه «:  اى مرقوم فرمودند كه  اين كتاب طى نامهدر وصف) ره(خويى 
ببينيد من چه خدمت : ّهللا كاشف الغطاء بردم و گفتم الصادق را شخصا براى آيت  

  .»ام ام و چنà عاq محققى را تربيت كرده  بزرگى به عاq اسالم و فقاهت Aوده 
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ى توان در موارد زير را م» فقه الصادق«ترين ويژگى و نقاط nايز موسوعه  مهم
  :خالصه كرد

nاميت، جامعيت، تتبع و كاوشگرى، پژوهشگرى و تحقيق، توجه به فقه پويا، 
vو راحتى م eجديد و به روز بودن، روا.  

دوره كامل علم اصول فقه كه به صورت ): به زبان عر�(؛ »زبدة االصول «.٢
  .باشد ى م  جلد٦اين كتاب در . بحث استدالىل ارائه گرديده است

اى است بر  باشد كه حاشيه   جلد مى ٦در ): به زبان عر�(؛ »منهاج الفقاهه «.٣
 اى نو و ابتكارى nامى موارد ارائه شده را  كه به شيوه) ره(شيخ انصارى » مكاسب«

  .اند  كرده  بحث و بررىس
 مسائل  ّحرضت آيت هللا مبتكر): به زبان عر�(؛ »فقه املسائل املستحدثه «.٤

اين كتاب كه بارها و . روايى هستند  مستحدثه و ارائه مسائل جديد با ذكر مسايل فقهى،
بارها در خارج و داخل كشور به چاپ رسيده است شامل ارائه مسائل جديد، نو و مورد 

  .باشد ابتالى جامعه با ذكر داليل و مستندات فقهى، روايى و قرآe مى 
  )به زبان عر�(لد؛  ج٣در » منهاج الصالحà« تعليق بر .٥
  )به زبان عر�( جلد، ٢در » عروة الوثقى« تعليق بر .٦
  )به زبان عر�(؛ »وسيلة النجاة« تعليق بر .٧
  )به زبان عر�( رساله در لباس مشكوك؛ .٨
  )به زبان عر�( رساله در قاعده الرضر؛ .٩

  )به زبان عر�( الجرب و االختيار؛ .١٠
  ) عر�به زبان( رساله در قرعه؛ .١١
  )به زبان عر�( املسائل املنتخبه؛ .١٢
  )به زبان عر�(؛ »فروع العلم االج5ىل« رساله در .١٣
  )به زبان عر�( فقه االجتهاد و التقليد، .١٤
  )به زبان عر�( القواعد الثالثه؛ .١٥
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  اعتقادی استفتائات .) به زبان عر�( اللقاء الخاص؛ .١٦
  )به زبان عر�(؛ » علیها بà الفضائل و الظالماتالسيدة الزهرا سالم هللا «.١٧
  )به زبان عر�( قربان الشهادة؛ .١٨
به (در دو جلد؛ » اجوبة املسائل فی الفکر و العقیدة و التاریخ و االخالق «.١٩

   اعتقادی استفتائات .) زبان عر�
  )به زبان عر�( ؛»التقلید و العقائد« سلسله فتاوی و استفتائات .٢٠
  )به زبان عر�( ؛»الطهاره«لسله فتاوی و استفتائات  س.٢١
  )به زبان عر�(؛ »رشح مناسك الحج و العمرة «.٢٢
  )به زبان فارىس و اردو(؛ »توضيح املسائل« رساله .٢٣
  )به زبان فارىس( مناسك حج؛ .٢٤
كه تاكنون ): به زبان فارىس(؛ )هاى مسائل رشعى  پرسش و پاسخ( استفتائات .٢٥

  .است به صورت سؤال و جواب ارائه شده جلد ٧در 
  )به زبان فارىس( منتخب احكام؛ .٢٦
  )به زبان فارىس( احكام فقهى مسائل روز؛ .٢٧
  )به زبان فارىس( جرب و اختيار؛ .٢٨
  )به زبان فارىس(  امر به معروف و نهی از منکر؛.٢٩
  )به زبان فارىس(   بررسی فقهی غیبت و دروغ؛.٣٠
  )به زبان فارىس و تر¤ و اردو(؛ »سالمنظام حكومت در ا «.٣١
  )به زبان فارىس(؛ »استفتائات قوه قضائيه و مؤسسه حقوقى وكالى بà امللل «.٣٢
  )به زبان فارىس ( مجموعه پرسش و پاسخ حقوقی و جزایی؛» استفتائات قضایی «.٣٣
  )به زبان فارىس(  خاتم پیامربان و امیر مؤمنان؛.٣٤
  )به زبان فارسی و انگلیسی(  زهرا عليها السالم؛ فضائل و مصائب حرضت .٣٥
٣٦. à؛  عاشورا و قيام امام حسeبه (  عليه السالم از نگاه آيت هللا العظمى روحا

  )زبان فارسی و انگلیسی
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  )به زبان فارىس(از والدت تا ظهور؛ ) عج( امام زمان .٣٧
  )به زبان فارىس(؛   راه سعادت.٣٨
ه ای از نامه های رجال دین و سیاست به حرضت  نامه های تاریخی؛ گزید.٣٩

  )به زبان فارىس( ؛)دام ظله العالی(آیت هللا العظمی سید محمدصادق روحانی 
ّ رسائل اربعین سنه؛ من زعیم الحوزة العلمیة س5حة آیة هللا العظمی السید .٤٠ ّ

جاهد أبوالقاسم املوسوی الخوئی قدس رسه إلی س5حة آیة هللا العظمی املرجع امل
ّالسید محمدصادق الحسینی الروحانی دام ظله؛ ّ   )به زبان عر�( ّ

  تیمرجع
س یه نجف ارشف و رشوع به تدریشان از حوزه علمیى ایف فرمایبعد از ترش 

بعد از » فقه الصادق«م یدرس خارج فقه و اصول و با توجه به نگارش كتاب عظ 

آور،  نام ن یالء و مدرسشنهاد عل5ء، فضی به پ;العظمى بروجردىهللا  تیآفوت 
ن یموجود است، اول ران یطبق آنچه در كتابخانه مىل ا. شان منترش شدیه ایرساله عمل

  .باشد مى ) ش. هـ(١٣٤٠شان مربوط به سال یح املسائل ایچاپ رساله توض

B,��� `� BK;� 0  
  سیاست و حیات سیاسی

  .بینند  میکره دیانتدانند، روح سیاست را در پی  Aیایشان دین را از سیاست جدا
ُبه همین دلیل، رضورت مبارزه با حکام جائر در هر زمان، لزوم مباره با استع5ر، 
استکبار و صهیونیسم؛ رشکت و اظهار نظر در nامی مسائل سیاسی جهان اسالم، 
تالش برای برقراری آزادی و عدالت اجت5عی، فقرزدایی، زدودن خرافات از چهره 

در نتیجه در هیچ مقطع از زمان، . گیرد  میتفکر نشأتاز همین ... تشیع و
  .دانند  Aیگیری از صحنه سیاست و تکالیف اجت5عی را جایز کناره
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 در دوران رژیم ستمشاهی پهلوی از رهربان کلیدی مبارزات مردمی له معظم
 را به عجز و تسلیم وادار کرده بود، ها زمانی که ناز و نعمت حکومت خیلی. بودند
دانستند، ناامید شده و به تسلیم   می که خیلی از مقدس Aایان مبارزه را عقیمزمانی

ی این رهرب بزرگ ملی و مذهبی بود ها  و پایمردیها کشیده شدند؛ مبارزات، تالش
که به ایستادگی و پایداری سپردن، از دولت وقت نهراسیدن، به میدان کارزار و 

ایشان تالششان ! خواندن؛ کاری بود کارستانمبارزه برآمدن و دیگران را به جهاد فرا 
  .گرایی، حق مداری و بر موضع حق پای فرشدن است گویی، حق حق

این طرح بزرگ انقالب تفکر مبارزه قهرستیزی و رسنگونی حکومت وقت را در 
ناپذیری با دولت  ی خود قرار دادند و رهربی مبارزات را برای آشتیها رسلوحه برنامه

و از » مملکت شیعه« اسالمی را بزرگرتین وظیفه در این و برقراری حکومت
به هین . دانستند  می7مصادیق خدمتگزاری به آستان ملکوتی صاحب الزمان

؛ ها شدن ، تبعیدها، زندانیها اندازی ، سنگها ، رنجها جهت بود که با همه سختی
ایستادند » فاستقم ک5 امرت«ایشان بر بلندای . پرچم حق مداری را بر زمین ننهادند

) که برآمد(تا از آن هزاران میوه برآید ) که نشاندند(تا این نهال را به باور بنشانند 
و این یکی از بزرگرتین ). که نشست(که شیرین آن بر کام ملت بزرگ ایشان بنشیند 
  .دستاوردهای رهربی این مزربان بزرگ دین است

ُتش به سخره گرفته و به از آنجا که این مرد بزرگ متاع دنیا را با همه وسع
خرد و تنها چشم بر آخرت دوخته است و همچون موالی مظلومان   Aیَپشیزی

گاه برای به دست آوردن پست و مقام  دنیا را سه طالقه کرده است؛  هیچ 7علی
  !ستیزان از در آشتی درنیامد تالش نکرد و هرگز با حق

ض و معاند، تالش داشته و گر و قلم به دستان مغر نویسان تحریف هر چند تاریخ
دارند تا از نقش بزرگ و انکارناپذیر این رهرب مذهبی و ملی در مبارزات مردی تا 
رژیم پهلوی و پیروزی انقالب؛ به سادگی بگذرند و در تالشند تا در عرض ایشان، 
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جمعی دیگر را در رهربی و هدایت انقالب چهره کنند و اندوهمندانه باید اعرتاف 
ی مذبوحانه جواب داده است و گروهی معاند با ها ی نیز این تالشکرد تا حدود

جعل سند ـ که بعدها به شکست خفت بار خود اعرتاف کردند ـ ناکام مانده و 
ِفرسا به زابل، یزد، میگون، تهران، زندان انفرادی  ساواک، تبعیدهای سخت و طاقت

ع التدریس، طاق سوِز کمیته شاه، حرصهای خانگی، ممنوع املالقات، ممنو
خود گواه ... ، وله معظمالخروج بودن، زندانی شدن یاران، شاگردان و مریدان  ممنوع

  .صادق این مدعاست
  احرتام به مراجع
با آن که در . ، حفظ و احرتام مراجع تقلید استله معظمی ها یکی از ویژگی

ما هیچ گاه یی با بعضی از مراجع داشته و دارند، اها  و سالیق، ناسازگاریها دیدگاه
به هر دلیل موجه یا . زبان به دشنام، بدگویی یا تخریب موقعیت آنها نگشوده اند

غیر موجه مورد ش5تت یا دشنام قرار گرفته، ایشان به دلیل ه5ن احرتامی که برای 
قام مقدس مرجعیت ـ نه شخص ـ قائل هستند، سکوت را جایز نش5رده و به دفاع 

حتی اگر مقام خودشان مورد هجوم قرار . ندا ی پرداختهاز کیان مرجعیت و علوم دین
ایشان معتقدند که اگر دیانت، عزت و حرمت مراجع را نداشته باشیم؛ . گیرد
زدن به کیان و  اندیشان، بددهنان و معاندین را به میدان عرض اندام و رضبه کج

  !ند؟ کردها در این راه دیدید و دیدیم که چه. ایم نظام مرجعیت فرا خوانده
  اندرزها و سفارشات

ش5رشان در   به شاگردان، مقلدان و مریدان بی العظمی روحانیهللا آیتحرضت 
  : که. اند رسارس دنیا اندرزهایی نه فقط با زبان که با رفتار و عمل خود، آموزانده

  !را با افراد و بزرگان نشناسیم» حق و باطل«اند که  یادمان داده
  !دیگران قائل نشویم» مدح و ذم«وتی بر اند که تفا اندرزمان داده

اند و  آموزش دادهاعتنایی به دنیا را به ما  ایشان با زندگی شگرف خویش بی
  !نشد» اسیر تجمالت دنیا«و » زیست ساده«تواند   میاند که یادمان داده
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  !اند  درس فروتنی و تواضع را با عمل خویش یادمان دادهله معظم
و فراز و نشیب روزگار ش5ها را » حواث در ش5 اثر کند«اند که کند  نهیب5ن زده
  !از راه باز دارد

هدایت و «ایم که هیچ کاری در روی زمین به عظمت   آموختهله معظماز 
  !نیست» سازی انسان
  !ایم اش آموخته را از رفتار و منش بزرگوارانه» بزرگی روح«و » دریا صفتی«

یا و مافیهایش چشم ندوزیم تا به هنگام اند که هرگز به دن  یادمان دادهله معظم
  !»چشم از جهان فرو بست«: مرگ نگویند

اند که آخرت و جهان دیگر را چنان آمیخته لحظه لحظه زندگی5ن  یادمان داده
  !»به دار باقی شتافت«کنیم تا به هنگام مرگ نگویند؛ 

ج و باید رنج کشید که سختی و رن» بقای روح«اند که برای  یاد آورمان شده
  !دهنده روح5ن است مشقت، صیقل

  !ُزهد ایشان در زندگی شخصی بهرتین آموزشگر ماست
  !استقامت و پایداری شگرفش، بیانگر اوج احساس مسئولیت و پایمردی ایشان است

اند که فقط  گی خود را بدانید و پیام5ن دادهاند که قدر لحظات زند نهیب5ن زده
ای زندگی ابدی خود از همین بار باید هر آنچه را آیید و بر  مییک بار به این دنیا

  !توشه بردارید توانید استفاده کنید و ره  میکه

 به :بیت اش یادآور کرامتی است که قرآن و سنت اهل گذشت و بزرگواری
  !اند گوش5ن خوانده

اخالص فراگیر ایشان در nامی لحظات، جایی برای بروز امیال نفسانی، خودAایی 
  !گذارد  Aیطلبی و ثناجویی، باقی ، تکرب و فخرفروشی، مدحو خودخواهی
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نی،  اخالص، بلند همتی، عفو و گذشت، صرب و استقامت، دقت و ریزبیله معظم
خواهی و باالخره قدرشناسی از اساتید را به ما  خدمت به مردم، آزادی و عدالت

  !اند آموزش داده
  ؟!!ایم اگرچه خود هرگز قدرشناس او نبوده

  ذهبیحیات م
حدود نیم قرن است . ایشان تقید خاصی به خواندن زیارت کامل عاشورا دارند

  هر روز صبح زود به مدت یک ساعت و نیم زیارت کامل عاشورا راله معظمکه 

  .دهند  می روحشان را جال7خوانند و با یاد آقا اباعبدهللا الحسین می

 د جمکران مرشف و ارتباط با حرضتش به مسج7آنان که به عشق امام زمان
ست هر هفته یک سید نورانی؛ آرام، آرام و عصازنان به ها دانند که سال  میشوند، می

 عشق موال و تجدید عهد و پی5ن، ابراز عالقه و ستوان بخشی روحی به مسجد جمکران
این . آید تا گزارش یک هفته خدمتگزاری خود را به موالی و مقتدای خود، ارائه دهد می

بعد از .  العظمی روحانیهللا آیتالقدر، کسی نست جز حرضت  جلیلسید نورانی 
، به حرم 3بیت حرضت معصومه جمکران، به قصد عرض ادب به ساحت کریمه اهل

 ی رضیحش قالبها  را به حلقهها شوند و به هنگام خواندن زیارت، دست  میمرشف
دب بر رس مزار پدر کنند و بعد از خواندن Aاز زیارت، برای داندن فاتحه و عرض ا می

 .شوند  میبزرگوارشان در مسجد باالی رس حرضت معصومه، حارض
ایشان تقید خاصی به برقراری مراسم عزاداری برای اØه اطهار بخصوص آقا 

ی ایشان ها در طول دو ماه محرم و صفر nام لباس.  دارند7اباعبدهللا الحسین
ی مذهبی و سینه ها  ایام هیأتدر این. شود  میپوش  سیاهله معظمسیاه است، بیت 

آیند، پس از مراسم عزاداری به همراه   میزنی که از اقصی نقاط ایران به بیت ایشان
 7 و اقامت Aاز ج5عت، با ایشان مه5ن سفره آقا اباعبدهللا الحسینله معظم
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 و مادر پهلو 8فقط مظلومیت موالیش علی و مقتدایش مهدی. خواهند بود
 .نشاند  میت که بر پهنای چهره شان اشک اس3شکسته اش زهرا

 مجلس جشن 7 برای رشکت در شادی دل امام زمانله معظمدر اعیاد مذهبی هم 
 .کنند  میکنند و مداحان و عاشقان اØه اطهار در این مراسم رشکت  میو رسور برقرار

شود، در نتیچه ارتباط   می به دور از هر سازمان یا ترشیفاتی ادارهله معظمبیت 
مالقات هر روزه در دفرت ایشان به . مستقیم با ایشان به سهولت امکان پذیر است

. طور مستقیم با معظلم له در یک ساعت مشخص و معین، امکان پذیر است
 است و هر نوع خرج و برجی را مستقی5ً له معظممخارج بیت زیر نظر مستقیم 

ی بانکی نیز به ها حسابکنند و   میوجوهات رشعی را شخصاً دریافت. نظارت دارند
 .زندگی ساده و بی آالیش ایشان زبانزد عام و خاص است. نام خودشان است

گاه گاهی بعضی از افراد و البته به قصد رضبه زدن به بیت ایشان وارد شده اند تا 
زمانی که معلوم و ثابت . پسندند به کرسی بنشانند  میخواهند و  میآنچه را که خود

 از تقوای الزم برخوردار نیستند، در کمرتین زمان ممکن و بدون هیچ شود که این افراد
 .آید  میشود و از نفوذ آنها جلوگیری به عمل  میرودربایستی عذر آنها خواسته

تواضع و فروتنی، ساده زیستی، کمک و یاری : از دیگر خصوصیات اخالقی ایشان
ج ـ کمک هزینه  ـ ازدوا9به طالب علوم دینی برای سنت دیرینه حرضت رسول

ی آنها، تهیه لیست چند ده هزار نفری ایتام، ها برای مداوای بی5ری طالب و خانواده
اجازه و رشکت در ساخت . ی ماهانه به آنهاها بیوه زنان، ضعفا و درماندگان و کمک

صدها مسجد، حسینیه، مدرسه، بی5رستان، درمانگاه و مراکز عام املنفعه در رسارس 
 .ز کشورایران و خارج ا

 ها  را به ده7 روز مرحمتی آقا امام زمان۵ هر ماه به مدت له معظمست ها سال
 . کنند  میهزار طلبه حوزه علمیه مقدسه قم، پرداخت
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