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 الرحمن الرحيم اهلل بسم

   و                   آل ه  الط اه رين    و          م ح م د       لق ه       ير  خ   خ         م  ع لى      الس ال   و    ة      الص ال                       ل ه  ر ب  العال مين  و            ا لح م د  ل 

 .                 لى ي و م  الدي ن إ                              ه  ع لى أع دائ ه م  أج م عين      الل    ة       ل ع ن 
 

 احكام تقليد

          توانلد در      و نملى                                                  عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روى دليلل باشلد     -   1      مسأله 

   كه    ى       كام دين                          كسى را قبول كند  ولى در اح                                           اصول دين تقليد نمايد  يعنى بدون دليل گفته

    كله                                                                       علم به حكم آن از جهت ضرورى بودن آن پيدا نكرده است بايد يلا مجتهلد باشلد   

    او         ه دسلتور                                                                     بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كند يعنلى بل  

    خود    ف      د تكلي  كن                                                                    رفتار نمايد  يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد  كه يقين

    يگلر   د             داننلد و علد ه                               اى از مجتهدين عملى را حرام مى                      ً        را انجام داده است  مثالً اگر عده

   ضلى    بع                                                                  گويند حرام نيست  آن عمل را انجام ندهد  و اگر عملى را بعضلى واجلب و    مى

   اط     احتيل           توانند به                                                     دانند  آن را بجا آورد  پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى        مستحب مى

                                   د  واجب است از مجتهد تقليد نمايند.       عمل كنن

                                                               تقليد در احكام  عمل كردن به دستور مجتهد است  و از مجتهلدى بايلد    -   2      مسأله 

                     كارهلائى كله بلر او واجلب                                              عادل كسى است كه داراى ملكه عدالت باشلد  و    و       باشد 
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      حلل يلا    م                                                    كارهائى را كه بر او حرام است ترك كند  كه اگلر از اهلل            آورد  و        است بجا

  ق       ا تصلدي  ر                                                       كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند  خلوبى او              سايگان او يا  هم

     ى در         اشد  يعنل  ب                        كند بهتر آن است كه اعلم                               مجتهدى كه انسان از او تقليد مى              نمايند  و نيز

       علمي ت ا                                                             حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود استادتر باشد و در صورتى كه        فهميدن

  و    سلت                          گرچه احراز اعلمي ت مشلكل ا    ؛                   است از او تقليد كند             از شود واجب          مجتهدى احر

     تفاق  ا      با هم                    نباشد در مسائلى كه                                                  اما در صورتى كه بين اعلم و غير اعلم اختالف فتوائى

                             توان از غير اعلم تقليد نمود.        دارند مى

                                       توان شناخت: او ل آن كه خود انسان يقين                    اعلم را از سه راه مى         مجتهد و  -   3      مسأله 

    فلر          ن كله دو ن  آ                    اعلم را بشناسد  دوم                 بتواند مجتهد و                         آن كه از اهل علم باشد و          كند  مثل

  ا       ن كسلى ر                                                     توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند  مجتهد يا اعلم بود                عالم عادل  كه مى

    سلوم          نمايند                                                                     تصديق كنند  به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ن

    ان       گفته آنل                                          توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند  و از     كه مى              اى از اهل علم  ه          آن كه عد 

        ياعى كله  ش                                                     شود  مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند  بلكه مطلق                اطمينان پيدا مى

                            مفيد علم باشد نيز كافى است.

                          ست كه از كسى تقليد كنلد كله                                       اگر شناختن اعلم مشكل باشد اولى اين ا  -   4      مسأله 

       اسلت و                                                 ارد  بلكه اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه كسلى اعللم                   به اعلم بودن او د      گمان

      ر نظر         ند نفر د چ                                                              ديگرى از او اعلم نيست  بهتر آن است كه از او تقليد نمايد و اگر        بداند

  د         نلان تقليل   آ                                                                 اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند  بهتر آن است كه از يكلى از      او

        و تقليلد                             ز آنلان پرهيزكلارتر باشلد از ا        يكى ا        چنان چه                        ولى بنابر احتياط مستحب      كند 

         نمايد.

                             هلار راه دارد: اول: شلنيدن از                                      به دست آوردن فتوا يعنى دستور مجتهد چ  -   5      مسأله 

        دن از ل      م: شني                         واى مجتهد را نقل كنند. سو ل                                          خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فت
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   كله     ورتى صل               اله مجتهلد  در                                                     كه انسان به گفته او اطمينان دارد. چهارم: ديدن در رس   كسى

                                      به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد.       انسان

   آن           توانلد بله   ى م                                               تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است    -   6      مسأله 

  ه                                                                  در رساله نوشته شده عمل نمايد  و اگر احتملال دهلد كله فتلواى او علوض شلد         چه 

          الزم نيست.       جستجو

  ن           دهد مقل د آ   ا      اى فتو            كند در مسأله              از او تقليد مى                     اگر مجتهدى كه انسان  -   7      مسأله 

        هلد ديگلر                                تواند در آن مسأله به فتلواى مجت        كند نمى                 كه از او تقليد مى              مجتهد يعنى كسى

        ً ود  ملثالً                                       بفرمايد احتياط آن است كه فالن طور عمل شل         ندهد و   ا                    عمل كند  ولى اگر فتو

      ربعله                   سله مرتبله تسلبيحات ا               چهارم نماز                                        بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت سوم و

                         د  مقل د بايد يا به ايلن      بگوين   « ْ     كْب ر           الل ه  ا                         ال ا له  ا ال الل ه  و     ْ                 الْح م د  ل ل ه  و                      س ب حان  الل ه  و  »      يعنى: 

  ى       به فتوا                            سه مرتبه بگويد  و يا آن كه                 گويند عمل كند و                          احتياط  كه احتياط واجبش مى

        نمايلد                                  از مجتهدهاى ديگر بيشتر است عملل                                        مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و

    اسلت      ين                           تواند يك مرتبه بگويد و همچنل                                          پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافى بداند  مى

    ست.      شكال ا ا          ل يا محل                           كند بفرمايد مسأله محل تأم                                   اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مى

   ا      اى فتلو           ه در مسأله ك               كند بعد از آن                                  اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مى  -   8      مسأله 

    د        اك ميشو                    ً                                              داده احتياط كند  مثالً بفرمايد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب بشويند پ

      تواى        أله به ف              تواند در آن مس                                                       اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند  مقل د او نمي

   اط   حتيل       ن را ا    كله آ    ا                       يا به احتيلاط بعلد از فتلو      ا                                      مجتهد ديگر رفتار كند  بلكه بايد به فتو

                 گويند عمل نمايد.        مستحب مى

          ن است ل     وط اي ل                    كند  از دنيا برود اح ى                                 اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد م  -   9      مسأله           

  و ت رده اسمجتهد مراز كند كه مجتهد زنده اعلم از لاز مجتهد زنده تقليد كند  اگر اح كه

 ل كردهائل عماو در مساست باقى ماندن بر تقليد جايز  مجتهد مرده اعلم باشد اما اگر

 است. احوط عدول اولى و و عدول  و ات بين بق                              شده و اگر مساوى باشند مخي ر اس
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              از ملردن او در                                    اى به فتواى مجتهدى عملل كنلد  و بعلد               اگر در مسأله  -    11      مسأله 

    اى       ابق فتلو               توانلد آن را مطل                                                        همان مسأله به فتواى مجتهد زنده رفتار نمايد  دوباره نملى 

   ا      اى فتلو  ه                                                         ز دنيا رفته است انجام دهد و همچنين اگر مجتهد زنده در مسلأل            مجتهدى كه ا

      فتلواى           تواند به                                                                   ندهد  و احتياط نمايد و مقل د مد تى به آن احتياط عمل كند  دوباره نمى

     و         لل له        حان  ا     س ب  »                                     ً                          مجتهدى كه از دنيا رفته عمل نمايد  مثالً اگر مجتهدى گفتن يك مرتبه 

       مقل د             فى بداند  و            هارم نماز كا چ          عت سوم و        را در رك   «          ْ   الل ه  ا كْب ر                         ا له  ا ال  الل ه  و  ال    ْ                 الْح م د  ل ل ه  و 

           نيا بلرود و              آن مجتهد از د        چنان چه                 يك مرتبه بگويد                                  مد تى به اين دستور عمل نمايد و

    عمل    ط     احتيا           تى به اين      د مد                                                         مجتهد زنده احتياط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقل 

       د و يك      برگرد   ه                                    تواند به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفت                       مرتبه بگويد  دوباره نمى          كند و سه

             مرتبه بگويد.

                    واجب است ياد بگيرد.                          ً                    مسائلى را كه انسان غالباً به آنها احتياج دارد  -    11      مسأله 

               دانلد  بهتلر آن    ملى                          اى پيش آيد كه حكم آن را ن                    اگر براى انسان مسأله  -    12      مسأله 

   م       ى كه عل           فتواى مجتهد  ه                                       فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد و يا ب                   است كه صبر كند تا

  ف    اخلتال   ه                                                                     او كمتر از مجتهد اعلم و بيشتر از مجتهدهاى ديگر است عمل كند اگر علم ب

                                            تواند از راه احتياط وظيفه خود را انجام دهد.                        نداشته باشد  و يا اگر مى

         فتلواى آن          چنلان چله           گويلد        ديگرى ب  ه                          اگر كسى فتواى مجتهدى را ب  -    13      مسأله 

     د از                                                              عوض شود الزم است به او خبر دهد كه فتوا عوض شده و همچنين اگر بعل       مجتهد

        رف كند. ط                                                          بفهمد اشتباه كرده در صورتى كه ممكن باشد بايد اشتباه را بر    ا   فتو      گفتن

                                                           اگر مكل ف مدتى اعمال خود را بدون تقليلد انجلام دهلد  در صلورتى      -    14      مسأله 

                                 اش تقليد از او بوده يلا بلا فتلواى                              كه با فتواى مجتهدى كه وظيفه                   اعمال او صحيح است

       وظيفله   ه              ً                                                            مجتهدى كه فعالً بايد از او تقليد كند مطابق باشد  يا از راه ديگرى بفهمد كه بل 

                          واقعى خود رفتار كرده است.
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 احكام طهارت

 مطلق ومضاف

           ا از چيلزى  ر   آن                                            آب يا مطلق است يا مضاف: آب مضاف آبى است كه   -    15      مسأله 

   ل        درى با گ                                          گالب  يا باچيزى مخلوط باشد: مثل آبى كه به ق                          بگيرند. مثل آب هندوانه و

  ر           و آن ب                     غير اينها آب مطلق است                                                ومانند آن مخلوط شود  كه ديگر به آن آب نگويند و

       نجم آب                                                دوم آب قليل  سوم آب جارى  چهارم آب باران  پ ر                  قسم است: او ل آب ك     پنج

     چاه.

      آب كر  -   1        

               پهنلا و گلودى آن                                                  آب كر مقدار آبى است كه اگر در ظرفى كه درازا و  -    16      مسأله 

                                                                يك سه وجب و نليم اسلت بريزنلد  آن ظلرف را پلر كنلد و يلا آبلى كله وزن آن              هر

          گرم باشد.     419 /   377

          آن آب  بو    چه       چنان                   خون  به آب كر برسد    و                       اگر عين نجس مانند بول  -    17     سأله  م

     شود.                             شود. و اگر تغيير نكند نجس نمى                را بگيرد  نجس مى                  رنگ يا مزه نجاست    يا

     شود.      جس نمى                                             اگر بوى آب كر به واسطه غير نجاست تغيير كند  ن  -    18      مسأله 

      بلو يلا              ست برسد و                                             اگر عين نجس مانند خون به آبى كه بيشتر از كر ا  -    19      مسأله 

  ر ل        متر از ك ك    رده  ل ك               دارى كه تغيير ن ل  مق        چنان چه                                  يا مزه قسمتى از آن را تغيير دهد       رنگ
 

 

 



     
 

          كه بلو يلا                                                     شود. و اگر به اندازه كر يا بيشتر باشد  فقط مقدارى         آب نجس مى      تمام      باشد

                       آن تغيير كرده نجس است.           رنگ يامزه

            كنلد وللى اگلر                جس را پاك مى ن                                 آب فواره اگر متصل به كر باشد  آب   -    21      مسأله 

   ره  ا                  ن كله چيلزى روى فلو              كند  مگر آ                                    قطره روى آب نجس بريزد  آن را پاك نمى      قطره

                                                  تا آب آن قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود.        بگيرند

               يند  آبى كله از                                               اگر چيز نجس را زير شيرى كه متصل به كر است بشو  -    21      مسأله 

           اشد و علين                   مزه نجاست نگرفته ب              بو يا رنگ يا                 صل به كر باشد و             ريزد اگر مت       چيز مى    آن

   ت.                            نجاست هم در آن نباشد  پاك اس

        چنان چله           ر نباشد   ك    قدر   ه                                         اگر مقدارى از آب كر يخ ببندد و باقى آن ب  -    22      مسأله 

                                       شود  و هر قدر از يخ هم آب شود نجس است.                       نجاست به آن برسد نجس مى

                   كر كمتر شلده يلا نله                                                    آبى كه به اندازه كر بوده  اگر انسان شك كند از  -    23      مسأله 

      د نجس                              كند و اگر نجاستى هم به آن برس                                   آب كر را دارد  يعنى نجاست را پاك مى     حكم

         ه حكلم آب                                                            آبى كه كمتر از كر بوده وانسان شك دارد به مقدار كر شده يا ن   و      شود    نمى

             كر را ندارد.

                    ود انسان يقين كند  خ                شود: او ل آن كه                  به سه راه ثابت مى   ;          كر بودن آب  -    24      مسأله 

        ودن آن                يار اوست به كر بل                                                     دوم آن كه دو مرد عادل خبر دهند  سوم كسى كه آب در اخت

                               امى بگويد آب حوض حم ام كر است.            ً     خبر دهد. مثالً حم 
 

 آب قليل - 2

 متر باشد.آب قليل آبى است كه از زمين نجوشد و از كر ك - 25مسأله 

                                                          اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد  يا چيز نجس به آن برسد نجلس   -    26      مسأله 

  و      نجس     رسد                      مقدارى كه به آن چيز مى   ;                                     شود  ولى اگر با فشار روى چيز نجس برسد  مى

      باشد.                                  هر چه كه مالقات با نجس نكرده پاك مى
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          نجس ريخته                                               آب قليلى كه براى برطرف كردن عين نجاست روى چيز  -    27      مسأله 

      د از                                                                    شود و از آن جدا گردد  نجس است و بنابر اقلوى بايلد از آب قليللى هلم كله بعل      

     جدا                ريزند  و از آن                 چيز نجس روى آن مى                                  برطرف شدن عين نجاست براى آب كشيدن 

    شلرط                شويند با پلنج                                                        شود اجتناب كنند  ولى آبى كه با آن مخرج بول و غائط را مى  مى

          جاسلتى از  ن  -                                  رنگ يا مزه نجاسلت نگرفتله باشلد  دوم                 آن كه بو يا  -              پاك است: او ل 

   ن                           مثل خون يا بلول يلا غلائط بيلرو                 نجاست ديگرى  -                            خارج به آن نرسيده باشد  سوم 

           دار معملول            بيشتر از مق  -                                هاى غائط در آب پيدا نباشد  پنجم     ذر ه  -                   نيامده باشد  چهارم 

                        اطراف مخرج نرسيده باشد.  ه        نجاست ب

 

 آب جارى - 3

           باشلد ماننلد                جريان داشته                                    آب جارى آبى است كه از زمين بجوشد و  -    28      مسأله 

      قنات.        چشمه و    آب

    تلا             ه آن برسد        نجاست ب        چنان چه             از كر باشد                      آب جارى اگرچه كمتر  -    29      مسأله 

                                           مزه آب به واسطه نجاست تغيير نكرده پاك است.                   وقتى بو يا رنگ يا

                و يا رنگ يا ملزه   ب                                             اگر نجاستى به آب جارى برسد  مقدارى از آن  كه   -    31      مسأله 

     رچه                 صل به چشمه است اگ            طرفى كه مت                                       به واسطه نجاست تغيير كرده نجس است  و    اش

       بى كله  آ      واسطه                                                  ست و آبهاى ديگر نهر اگر به اندازه كر باشد يا به                     كمتر از كر باشد پاك ا

                   پاك وگرنه نجس است.          صل باشد                                تغيير نكرده به آب طرف چشمه مت 

               ن بردارند باز                                      اى كه جارى نيست ولى طوريست كه اگر از آ       آب چشمه  -    31      مسأله 

    د    دار                                                                 جوشد  در صورتى كه عرف مردم او را صاحب ماد ه بدانند  حكلم آب جلارى    مى

       تغييلر                                         وقتى بو يا رنگ يامزه آن بله واسلطه نجاسلت                                  يعنى اگر نجاست به آن برسد  تا

                  نكرده  پاك است.
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      جلارى                      آب جارى است  حكم آب     صل به    مت                            آبى كه كنار نهر ايستاده و  -    32      مسأله 

  .    دارد

         از جوشلش                    جوشلد و در تابسلتان           ً             اى كه مثالً در زمسلتان ملى      چشمه  -    33      مسأله 

                       جوشد حكم آب جارى دارد.             قط وقتى كه مى       افتد  ف  مى

      اى كله      زينله  خ   به         چنان چه                                    آب حوض حمام اگرچه كمتر از كر باشد    -    34      مسأله 

                        صل باشد  مثل آب جاريست.                        آن به اندازه كر است مت     آب

           ريلزد  اگلر        شها ملى   دو                         ساختمانها كه از شيرها و             هاى حم ام و ه      آب لول  -    35      مسأله 

         ارى است.                       صل به كر باشد  مثل آب ج    مت 

        چنلان چله         جوشلد                                             آبى كه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نملى   -    36      مسأله 

  «   26      مسلاله   »   در         چنلان چله       شلود                          نجاست به آن برسد  نجلس ملى                از كر باشد و      كمتر

   چله        چنلان     اشلد                                                      از باال با فشار به پايين يا از پايين به بلاال بلا فشلار ب                  گذشت ام ا اگر

     شود.                                  قسمت باال در دومى اصابت كند نجس نمى          در او لى و                     نجاست به قسمت پايين

 

 آب باران - 4

 رد مرتبه باران ببا اگر به چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست يك - 37مسأله 

 م ار الزللفش مانند اينها لباس و شود و در فرش ود پاك مىلايى كه باران به آن برسلج

اران بگويند ايد طورى باشد كه بندارد  بلكه بفايده  ولى باريدن دو سه قطره نيست 

 .آيدمى

        چنلان چله                     اى ديگر ترشح كند   ج                   عين نجس ببارد و به   ه             اگر باران  ب  -    38      مسأله 

       ست  پس                                                                 نجاست همراه آن نباشد  و بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد پاك ا     عين

  ا        كه بو ي    آن                       اى خون در آن باشد  يا ه    ذر         چنان چه           ترشح كند                        باران بر خون ببارد و     اگر

      باشد.                  ه خون گرفته نجس مى    مز     يا     رنگ
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                   تا وقتى بلاران                                              اگر بر سقف عمارت يا روى بام آن عين نجاست باشد  -    39      مسأله 

    و         اك است  ل      ريزد پ                        ده و از سقف يا ناودان مى ل     س رسي ج                     بارد  آبى كه به چيز ن         به بام مى
 

    نجس     ست ا            ز نجس رسيده            ريزد  به چي                                             بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى كه مى

      باشد.  مى

                         شود و اگر بلاران بلر زملين                                        زمين نجسى كه باران بر آن ببارد پاك مى  -    41      مسأله 

     كند.                              سقف است برسد  آن را نيز پاك مى        كه زير                   شود و به جاى نجسى      جارى

                                           خاك نجسى كه به واسطه باران گل شود پاك است.  -    41      مسأله 

        چنان چه         كر باشد                           ى جمع شود  اگرچه كمتر از                     هرگاه آب باران در جاي  -    42      مسأله 

         ه نجاسلت     مز                   آب  بو يا رنگ يا                                  آيد  چيز نجسى را در آن بشويند  و                 موقعى كه باران مى

     شود.                        نگيرد  آن چيز نجس پاك مى

         بلر زملين        رد و                                             اگر بر فرش پاكى كه روى زمين نجس است باران ببلا   -    43      مسأله 

      گردد.         هم پاك مى     زمين        شود و                         نجس جارى شود  فرش نجس نمى
 

 آب چاه - 5

        چنلان چله       اشد                         جوشد  اگرچه كمتر از كر ب                     آب چاهى كه از زمين مى  -    44      مسأله 

     اك پ    رده  ل ك         ت تغيير ن ل                                                           نجاست به آن برسد  تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاس

                          ها  مقلدارى كله در كتابهلاى                                                است ولى مستحب است پس از رسيدن بعضى از نجاست

                    شده از آب آن بكشند.            مفص ل گفته

                      ه آب آن را تغييلر دهلد      ملز        گ يا        بو يا رن                           اگر نجاستى در چاه بريزد و  -    45      مسأله 

      جوشد    ه مى                      شود كه با آبى كه از چا                                      تغيير آب چاه از بين برود  موقعى پاك مى        چنان چه 

         صل بشود.    مت 

        به              متر از كر باشد                                             اگر آب باران يا آب ديگر در گودالى جمع شود و ك  -    46      مسأله 

     شود.                        رسيدن نجاست به آن نجس مى
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  و ولكند  وضىلنم اكلآب مضاف كه معنى آن گفته شد  چيز نجس را پ - 47مسأله 
 

 

 غسل هم با آن باطل است.

            ن برسلد نجلس   آ            اى نجاست به                                  آب مضاف هرقدر زياد باشد  اگر ذر ه  -    48      مسأله 

      سيده                           يزد  مقدارى كه به چيز نجس ر                   فشار روى چيز نجس بر    با        چنان چه          شود  ولى   مى

       البلدان          ً                باشد  مثالً اگر گلالب را از گ                                         نجس و مقدارى كه به نجس نرسيده است پاك مى

  ك                 به دست نرسيده پا      آن چه                      به دست رسيده نجس  و      آن چه                      روى دست نجس بريزند 

     است.

      ود كله   شل                                              اگر آب مضاف نجس  طورى با آب كر يا جلارى مخللوط     -    49      مسأله 

     شود.                      اف به آن نگويند پاك مى     آب مض      ديگر

             مثلل آب مطللق                              معلوم نيست مضاف شده يا نله                      آبى كه مطلق بوده و  -    51      مسأله 

    ه   ى ك ل  آب                       ل هم به آن صحيح است و ل  غس           كند وضو و           س را پاك مى ل                است  يعنى چيز نج

   ا ر                                                        معلوم نيست مطلق شده يا نه مثل آب مضاف است  يعنى چيلز نجلس                مضاف بوده و

                       غسل هم با آن باطل است.     و و       كند  وض       پاك نمى

 ق          ً    يست كه قبال  مطلنمعلوم  آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف و - 51مسأله 

 ر بهلى اگغسل هم با آن باطل است  و كند  وضو واف بوده نجاست را پاك نمىليا مض

 شود بلكهنجاست به آن برسد حكم به نجس بودن آن نمى اندازه كر يا بيشتر باشد و

 به طهارت است. محكوم

  ه     ملز             يا رنگ يا    بو                  بول به آن برسد و                            آبى كه عين نجاست مثل خون و  -    52      مسأله 

        امزه آب  ي                       شود  ولى اگر بو يا رنگ                                        تغيير دهد  اگرچه كر يا جارى باشد نجس مى       آن را

     بوى    ست ا                                           ً                   واسطه نجاستى كه بيرون آن است عوض شود  مثالً مردارى كه پهلوى آب    به

     شود.       نجس نمى              را تغيير دهد    آن
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    يلا                                                       ى كه عين نجاست مثل خون و بول در آن ريخته و بو يا رنلگ  ل  آب  –    53      مسأله 

       بارد   ب         ان بر آن   ار ل   ا ب ل     ود  ي ل   ل ش ل ص        ارى مت  ل      ر يا ج ل    به ك        چنان چه                را تغيير داده        ه آن   ز  ل م

         ارى شللود   ل                                       آن بريللزد  يللا آب بللاران از نللاودان در آن جلل          را در             يللا بللاد بللاران  
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     شود.      پاك مى    رود  ل   ن ب ل              تغيير آن از بي   و

                ه بعلد از بيلرون                                               اگر چيز نجسى را در كر يا جارى آب بكشند  آبى كل   -    54      مسأله 

              ريزد پاك است.              آوردن از آن مى

        آبى كله          ك است و                           معلوم نيست نجس شده يا نه پا                   آبى كه پاك بوده و  -    55      مسأله 

                                  معلوم نيست پاك شده يا نه نجس است.            نجس بوده و

            است  و نيم                                        ه سگ و خوك و كافر  نجس و خوردن آن حرام    خورد   نيم  -    56      مسأله 

    ربه  گ                     باشد  مگر نيم خورده                                                خورده حيوانات حرام گوشت  پاك و خوردن آن مكروه مى

     است.   ء                       و در نيم خورده مؤمن شفا

 

 (بول وغائط كردن)ى           احكام تخل 

  ه        كسانى ك                     يگر  عورت خود را از                                  واجب است انسان وقت تخل ى و مواقع د  -    57      مسأله 

  ز          هلاى ممي ل   ه    بچ                                                                         مكل فند  اگرچه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند  و همچنين از ديوانه و

         ز يكديگر              عورت خود را ا  ت                                      فهمند  بپوشاند  ولى زن و شوهر الزم نيس                 كه خوب و بد را مى

                له ذكر شده است.     مفص                                                  بپوشانند  و همچنين در بعض موارد ديگرى كه در كتب

    دست          ً   اگر مثالً با                                      با چيز مخصوصى عورت خود را بپوشاند  و          الزم نيست  -    58      مسأله 

                         هم آن را بپوشاند كافيست.

     قبلله                زانوها رو به                                                موقع تخل ى بايد طرف جلوى بدن يعنى شكم و سينه و  -    59      مسأله 

                     و پشت به قبله نباشد.

            پشلت بله قبلله                                                   اگر موقع تخل ى طرف جلوى بدن كسى رو به قبله يلا   -    61      مسأله 

   به           له يا پشت                              كند و اگر جلوى بدن او رو به قب                            را از قبله بگرداند كفايت نمى     عورت       باشد

       نمايد.                                                               نباشد احتياط واجب آن است كه عورت را رو به قبله يا پشت به قبله ن      قبله

   ه ل كل     اء                                             اط وجوبى آن است كه طرف جللوى بلدن در موقلع اسلتبر     ل    احتي  –    61      مسأله 

  ع          نين درموقل                               قبله و پشت به قبله نباشد و همچ                  شود  و عورت رو به              ً        احكام آن بعداً گفته مى

     اشد.  نب                 له يا پشت به آن ل               است كه رو به قب                                      تطهير مخرج بول و غائط احتياط واجب آن
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  ه    قبل                     و به قبله يا پشت به                                              اگر براى آن كه نامحرم او را نبيند  مجبور شود ر  -    62      مسأله 

        د كه رو    باش      اچار               ر از راه ديگر ن                                                       بنشيند  بايد در صورت امكان پشت به قبله بنشيند  و نيز اگ

        بنشيند.      قبله                                                                    به قبله يا پشت به قبله بنشيند  اقوى آن است كه در صورت امكان پشت به

                  ه قبله يا پشلت بله   ب                     ه را در وقت تخل ى رو                           احتياط واجب آن است كه بچ   -    63      مسأله 

                                   ه بنشيند  جلوگيرى از او واجب نيست.                              قبله ننشانند  ولى اگر خود بچ 

         اى علد ه                                                  ى در ملك كسى كه اجازه تخل ى نلداده و در جلايى كله بلر         تخل   -    64      مسأله 

                            روى قبلر ملؤمنين در صلورتى كله                                            مخصوصى وقف شلده مثلل بعضلى از مدرسله هلا  و     

                               احترامى به آنان باشد حرام است.  بى

                          شود: او ل آن كه با غائط                                      در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاك مى  -    65      مسأله 

    ائط  غل                                                        خون بيرون آمده باشد  دوم آن كه نجاستى از خارج به مخلرج                 نجاست ديگرى مثل 

   ين  ا       در غير                                                                         رسيده باشد  سوم آن كه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد و

         با پارچله        شود                                             ً        شود مخرج را با آب شست و يا به دستورى كه بعداً گفته مى          سه صورت مى

                                  ستن با آب بهتر است وجمع اكمل است.                                    و سنگ و مانند اينها پاك كرد  اگرچه ش

 

      برطرف            گر بعد از ا                    شود  و در كر و جارى                           مخرج بول با غير آب پاك نمى  -    66      مسأله 

                                                                  شدن بول يك مرتبه بشويند كافيست  ولى با آب قليل بايد دو مرتبه شست.

     وللى                  ئط در آن نماند                                               اگر مخرج غائط را با آب بشويند  بايد چيزى از غا  -    67      مسأله 

      اى از    ر ه ذ                                                                     قيماندن رنگ وبوى آن مانعى ندارد و اگر در دفعه او ل طورى شسلته شلود كله     با

                                        غائط در آن نماند  دوباره شستن الزم نيست.

         شلود مخلرج    ى مل           پاك باشلند                                        با سنگ و كلوخ ومانند اينها اگر خشك و  -    68      مسأله 

         ل نلدارد       اشكا           مخرج نرسد  ه                           رطوبت كمى داشته باشند كه ب        چنان چه                 را تطهير كرد  و       غائط

          رتبله مخلرج    م               يك مرتبه يا دو   ه                                             به احتياط واجب از سه دفعه كمتر نباشد اگرچه ب          ولى بايد

            پاكيزه شود.

                                 ا بللا             اى كلله غللائط ر                                  احتيللاط واجللب آن اسللت كلله سللنگ يللا پارچلله  -    69      مسأأأله 

       سنگها    ى                                                           كنند  سه قطعه باشد و اگر با سه سنگ بر طرف نشود  بايد به قدر  مى          آن برطرف
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ه ديده چكى ك                   ً                                     نمايند تا مخرج كامال  پاكيزه شود  ولى باقيماندن ذره هاى كورا اضافه 

 اشكال ندارد. شودنمى

               زم اسلت  ماننلد                                                پاك كردن مخرج غائط با چيزهائى كله احتلرام آنهلا ال     -    71      مسأله 

    م ل   ن ه    سرگي                                                 پيغمبر بر آن نوشته شده حرام است  و با استخوان و                    كاغذى كه اسم خدا و

            سلرگين مشلكل                                                              نبايد مخرج غائط را پاك كرد چون حاصل شدن طهارت بلا اسلتخوان و  

                                                            است  و اگر كسى با اينها غائط را بر طرف كند  معصيت كرده است.

                    ميشه بعد از بول يلا  ه                                              اگر شك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه  اگرچه   -    71      مسأله 

       نمايد.                            كرده  اقوى آن است كه تطهير         ً         غائط فوراً تطهير مى

                   تطهيلر كلرده يلا نله                                                     اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز  مخرج را  -    72      مسأله 

                    بعد بايد تطهير كند.         نمازهاى      براى                               نمازى كه خوانده صحيح است  ولى
 

  ء ا     استبر

               ملدن بلول انجلام                                          عمل مستحب ى است كه مردهلا بعلد از بيلرون آ      ا     استبر  -    73      مسأله 

          اميست و                        انده است  و آن داراى اقس ل     رى نم ل              كنند بول در مج  ن  ل                    دهند  براى آن كه يقي  مى

       آن را                                                                        بهترين آنها اين است كه بعد از قطع شدن بول  اگلر مخلرج غلائط نجلس شلده  او ل     

       شلند  و    بك                                                                      تطهير كنند  بعد سه دفعه با انگشت ميان دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آللت 

       نه گاه            مرتبه تا خت    سه           بگذارند و                          انگشت پهلوى شست را زير آن                       بعد شست را روى آلت و

                                       پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.         بكشند و

 شود و به آنان خارج مىآبى كه گاهى بعد از مالعبه وبازى كردن از انس - 74مسأله 

 ذى گفتهوآيد و به آن گويند  پاك است و نيز آبى كه گاهى بعد از منى بيرون مىمذى مى

 ه آنگويند اگر بول بآيد و به آن ودى مىبعد از بول بيرون مىشود وآبى كه گاهى مى

 عدو ب دليير نماد و تطهلكن ءاول استبرلد از بلانسان بعچنان چه و نرسيده باشد پاك است  

  باشد.شك كند كه بول است يا يكى از اينها پاك مى آبى از او خارج شود  و

 داند پاكبيرون آيد كه ن طوبتى از اوكرده يا نه ور اءاگر شك كند استبر - 75مسأله 
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  ك               شود  ولى اگلر شل                        وضو گرفته باشد باطل مى        چنان چه        باشد و                  است يا نه  نجس مى

     ت يا          ند پاك اس                             رطوبتى از او بيرون آيد كه ندا                                    استبرايى كه كرده درست بوده يا نه و     كند

     كند.                          باشد  و وضو را هم باطل نمى      پاك مى    نه

                از بلول كلردن او                                  نكرده  اگر به واسطه آن كله ملدتى     ء ا ر           كسى كه استب  -    76      مسأله 

      سلت يلا               شك كند پاك ا                رطوبتى ببيند و                                          گذشته  يقين كند بول در مجرى نمانده است و

     كند.                  وضو را هم باطل نمى        باشد و               آن رطوبت پاك مى     نه 

            بعد از وضو  ه       چنان چ           وضو بگيرد         كند و   ء ا                          اگر انسان بعد از بول استبر  -    77      مسأله 

      و هلم                                                  ً             ى ببيند كه نداند بول است يا منى  واجب است احتياطاً غسلل كنلد و وضل        رطوبت

                                                    بگيرد ولى اگر وضو نگرفته باشد فقط وضو گرفتن كافيست.

            شلك كنلد پلاك        د و                             از بول نيست و اگر رطوبتى ببين   ء ا             براى زن استبر  -    78      مسأله 

     كند.                                  باشد  و وضو وغسل او را هم باطل نمى                 است يا نه  پاك مى

 

                  ات ومكروهات تخل ى     ّ مستحبّ

      موقع             را نبيند  و                                               مستحب است در موقع تخل ى جايى بنشيند كه كسى او  -    79      مسأله 

         ا بگذارد ر                               موقع بيرون آمدن  او ل پاى راست                           مكان تخل ى  اول پاى چپ و  ه           وارد شدن ب

      ى چلپ                    سنگينى بدن را بر پا                                               همچنين مستحب است در حال تخل ى سر را بپوشاند و   و  

    بلت        آنهلا ثا                                                          ى از مستحب ات مذكوره در كليه ابواب اين رساله اسلتحبابي ت    بعض           بيندازد و

   ز                                مطلوبي لت بياورنلد و همچنلين بعضلى ا        اء                                 نشده است پس خوب است آنها را به رجل 

    ست.                       اين كه ترك آنها مطلوب ا    اء                                         مكروهات الزم است ترك آنها را بنمايند به رج

                      ى مكروه است  ولى اگلر                  ماه در موقع تخل                        نشستن روبروى خورشيد و  -    81      مسأله 

       روبلروى                                                    اى بپوشاند مكروه نيست  و نيز در موقع تخل ى نشسلتن                   عورت خود را بوسيله

    چيلز     و     دهلد                     زير درختى كه ميلوه ملى              درب خانه و        كوچه و          خيابان و                 باد و در جاده و

   رف  ل ح                باشد  و همچنين      روه مى ل           دست راست مك               تطهير كردن با             توقف زياد و         خوردن و

                           ذكر خدا بگويد اشكال ندارد.                             خل ى  ولى اگر ناچار باشد يا            زدن در حال ت
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              جلانوران و در        سلوراخ                         بول كردن در زمين سخت و                    ايستاده بول كردن و  -    81      مسأله 

          ً                      آب  خصوصاً آب ايستاده مكروه است.

      داشته             اى بدن ضرر                        غائط مكروه است  و اگر بر                       خوددارى كردن از بول و  -    82      مسأله 

               باشد حرام است.

       ملاع و                                                     مستحب است انسان پيش از نماز و پيش از خلواب و پليش از ج    -    83       مسأله

                               بعد از بيرون آمدن منى بول كند.

 نجاسات

ملردار    نجاسات دوازده چيز است: اول بول  دوم غائط  سوم منى  چهارم - 84مسأله 

يلازدهم و   اع                                                            ل       پنجم خون  ششم و هفتم سگ و خوك  هشتم كافر  نهلم شلراب  دهلم فق      

   عرق جنب از حرام و عرق شتر نجاست خوار. دوازدهم
 

 بول و غائط - 2و  1

    اگر               هنده دارد كه ج                                        غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه خون        بول و  - 85مسأله 

    شلتى    گو                 غائط حيوان حرام                     كند  نجس است. بول و                                 رگ آن را ببرند  خون از آن جستن مى

       مگس كله     و       ل پشه ل           نات كوچك مث  وا ل     له حي ل  فض               كند پاك است و ى ل                 كه خون آن جستن نم

                      گوشت ندارند  پاك است.

          س است.                                              بول و غائط پرندگان حرام گوشت به احتياط واجب نج  - 86مسأله 

          سلت بلول و                                                بول و غائط حيوان نجاست خوار نجس اسلت و همچنلين ا    - 87مسأله 

    شلت   گو    كه                                                                        غائط حيوانى كه انسان آن را وطى كرده يعنى با آن نزديكى نموده  و گوسفندى

                                  آن از خوردن شير خوك محكم شده است.

 

 منى - 3

                                      منى حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است.  - 88مسأله 
 

 مردار - 4

      باشد          دش مرده                                             مردار حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است  چه خو  - 89مسأله 



 طهارتاحكام                                                                                          38       

 

     هنلده   ج              ملاهى چلون خلون                                                       غير دستورى كه در شرع معي ن شده آن را كشته باشند  و  ه     يا ب

                               رد  اگرچه در آب بميرد پاك است.   ندا

                ن و دنلدان  رو        اسلتخوا        كلرك و                                     چيزهائى از مردار كه مثل پشم و مو و  - 91مسأله 

                     نداشته باشد پاك است.

                  حالى كه زنده اسلت    ر                                              اگر از بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد د  - 91مسأله 

                                                   گوشت يا چيز ديگرى را كه رو  دارد جدا كنند نجس است.

        رسليده                                    جاهاى ديگر بدن كله موقلع افتادنشلان                       پوستهاى مختصر لب و  - 92ه مسأل

   نش      افتلاد     قلع                                                                       اگرچه آنها را بكنند پاك است  ولى بنابر احتياط واجب بايد از پوستى كه مو

                   اند اجتناب نمايند.                   نرسيده و آن را كنده

                            آيد  اگرچه پوسلت روى آن سلفت                                  تخم مرغى كه از مرغ مرده بيرون مى - 93مسأله 

                                           نشده پاك است  ولى ظاهر آن را بايد آب كشيد.

      اى كله                 يرند  پنير مايه            خوار شوند بم                         بزغاله پيش از آن كه علف            اگر بر ه و  - 94مسأله 

                                          باشد پاك است ولى ظاهر آن را بايد آب كشيد.              شيردان آنها مى    در

           شلورهاي غيلر    ك                          روغن و واكس و صابون كله از                       دواجات روان و عطر و  - 95مسأله 

                                                          آورند  اگر انسان يقين به نجاست آنها نداشته باشد  پاك است.  مى    مي   اسال

               ود پلاك اسلت  و   ش                                       پيه و چرمى كه در بازار مسلمانان فروخته         گوشت و  - 96مسأله 

          سللمان از  م                                                                       همچنين است اگر يكى از اينها در دست مسلمان باشد  و همچنين اگر بداند آن

    پلاك         يلا نله                              ت كه به دستور شرع كشلته شلده                                         كافر گرفته و رسيدگى نكرده كه از حيوانيس

                                  باشد مگر علم بعدم تذكيه پيدا كند.  مى
 

 خون - 5

                 يوانى كه اگلر رگ                                               خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد يعنى ح  - 97مسأله 

  و                                           كند نجس است  پس خون حيوانى كله ماننلد ملاهى                   ون از آن جستن مى ل             آن را ببرند خ

       باشد.                          پشه خون جهنده ندارد پاك مى

  و   د ل        شده بكشن          رع معي ن ل           ورى كه در ش ل                            اگر حيوان حالل گوشت را به دست  - 98مسأله 
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      بعل لت     ر                    ماند پاك است  ولى اگل                                                   خون آن به مقدار معمول بيرون آيد خونى كه در بدنش مى

       رگلردد    ب      حيوان                                                                   نفس كشيدن يا به واسطه اين كه سر حيوان در جاى بلندى بوده خون ببدن

  .              آن خون نجس است

                      اى خلون در آن اسلت بايلد     ه                                     بنابر احتياط واجب از تخم مرغلى كله ذر     - 99مسأله 

       ده پلاك                                                                 كرد  ولى اگر خون در زرده باشد تا پوست نازك روى آن پاره نشده سلفي         اجتناب

      باشد.  مى

   را                    شود نجس است و شلير                                     خونى كه گاهى موقع دوشيدن شير ديده مى  - 111مسأله 

     كند.      نجس مى

                خللوط شلدن بلا آب                      آيد  اگر به واسلطه م                      ى كه از الى دندانها مى   خون  - 111مسأله 

                 است فرو بردن آن.     جايز                              دهان از بين برود پاك است  و

    اگلر         ميرد        پوست مى                                              خونى كه به واسطه كوبيده شدن  زير ناخن يا زير  - 112مسأله 

  و    ست  ا                                                                       طورى شود كه ديگر به آن خون نگويند پاك است  و اگر به آن خون بگويند نجس

   ضلو        بلراى و                                               ناخن يا پوست سوراخ شود  اگر مشق ت ندارد بايلد         چنان چه             در اين صورت 

        ست زياد       كه نجا                                                                  وغسل خون را بيرون آورند و اگر مشقت دارد بايد اطراف آن را به طورى

         بكشند و              پارچه دست تر     روى                                چيزى مثل پارچه بر آن بگذارند و                        نشود بشويند و پارچه يا

       بكنند.          تيم م هم

             اسلطه كوبيلده                                                    اگر انسان نداند كه خون زير پوست مرده  يا گوشت به و  - 113 مسأله

                               شدن به آن حالت درآمده پاك است.

        ظلرف آن            مام غذا و ت                    اى خون در آن بيفتد                          اگر موقع جوشيدن غذا ذر ه  - 114مسأله 

                    آتش پاك كننده نيست.         حرارت و          جوشيدن و        شود  و      نجس مى

          شلود  اگلر       دا ملى                            ل بهبودى زخم در اطلراف آن پيل             اى كه در حا      زردابه  - 115مسأله 

      باشد.                                      معلوم نباشد كه با خون مخلوط است پاك مى

 سگ و خوك - 7و  6

          استخوان و     و و ل   ى م ل         كنند حت                              سگ و خوكى كه در خشكى زندگى مى  - 116مسأله 
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                                              هاى آنها نجس است ولى سگ و خوك دريايى پاك است.                   پنجه و ناخن و رطوبت
 

 كافر - 8

     قلرار       ريك ش                                                   كافر يعنى كسى كه غير معترف به خدا است  يا براى خدا   - 117مسأله 

   ول      را قبل    (      ه وسللم                صللي اهلل عليله وآلل    )   هلل             محم د بن عبدا    اء                              هد  يا پيغمبرى حضرت خاتم االنبي د  مى

     روزه                                                        است و نيز كسى كله ضلرورى ديلن يعنلى چيلزى را كله مثلل نملاز و                    ندارد  نجس

   سلت   ا                       بداند آن چيلز ضلرورى ديلن            چنان چه           منكر شود       داند            دين اسالم مى             مسلمانان جز

                          ً                       باشد  و اگر نداند احتياطاً بايد از او اجتناب كرد.  مى     نجس

        جس است.                                            تمام بدن كافر حت ى مو و ناخن و رطوبتهاى او ن  - 118مسأله 

          ه هلم نجلس              اشند آن بچ              نابالغ كافر ب     بچه   ه                          اگر پدر و مادر و جد و جد   - 119مسأله 

      اظهلار     ر    ز اگ    مي    ه م                   ز پاك است و در بچ            ه غير ممي                           از اينها مسلمان باشند بچ                 است  و اگر يكى

                   كفر كند اشكال است.

                 باشلد  وللى احكلام                                            كسى كه معلوم نيست مسلمان است يا نه پاك ملى   - 111مسأله 

       برسلتان   ق        ايلد در                                      تواند زن مسلمان با او ازدواج كنلد و نب                            ً    ديگر مسلمانان را ندارد  مثالً نمى

         دفن شود.         مسلمانان 

      نمايلد                                                               اگر مسلمانى به يكى از دوازده امام دشنام دهد  يا با آن دشلمنى   - 111مسأله 

          خود شدند.                                                               نجس است و همچنين غالت و نواصب و مجسمه اگر ملتزم به لوازم عقيده
 

 شراب – 9

          خودى خود  ه  ب        چنان چه      كند                                   شراب و هر چيزى كه انسان را مست مى  - 112مسأله 

    زنلد     بري                                                      ست  و اگر مثل بنگ و حشيش روان نباشد اگرچه چيزى در آن               روان باشد نجس ا

                                         كه روان شود پاك است ولى خوردنش حرام است.

      ينهلا                   ز وصندلى و ماننلد ا  ل                                 ل صنعتى كه براى رنگ كردن درب و مي ل   الك  – 113مسأله 

    پلاك       انلد                                                              برند اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده وروان است درسلت كلرده    مى      بكار

     اشد. ب  مى
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                ختن جلوش بيايلد    پ                     خودى خود يا به واسطه   ه                      اگر انگور وآب انگور ب  - 114مسأله 

                                                          خوردن آن حرام لكن پاك است  اگرچه احتياط مستحب اجتناب است.

                 وردن آنهلا بنلابر   خ                                            خرما و مويز و كشمش و آب آنها اگر جوش بيايند   - 115مسأله 

       اجتنلاب                            ير الزم آن است كه از آنهلا                    باشد اگرچه احتياط غ      پاك مى                  ياط حرام است ولى   احت

      آن كه            ندارد مگر                                                               كنند و خرما و مويز و كشمش اگر در روغن پخته شود خوردن آن اشكال

    مدن             در اثر جوش آ                                                           يقين كنند كه مويز و كشمش جوش آمده و عالمت آن تركيدن آنهاست

            آب داخل آن.
 

 اع   فق  - 11

                   گويند نجس اسلت وللى           ن آبجو مى          شود و به آ                    اع كه از جو گرفته مى    فق  - 116مسأله 

      باشد.            گويند پاك مى         الشعير مى  اء               گيرند و به آن م               ر طبيب از جو مى              آبى كه به دستو

 

 عرق جنب از حرام و عرق حيوان نجاستخوار - 12و  11

     جماع           ه در حال                                            عرق جنب از حرام بنابر احتياط واجب نجس است: چ  - 117مسأله 

    يكلى     نزد   و     وطى      ا از                                     شد يا از زن  از زنا باشد يا از لواط ي                                 بيرون آيد يا بعد از آن  از مرد با

         نلى از او   م       كنلد كله                               آن است كه انسان باخود كلارى    ء ا      واستمن )   ء ا                        كردن با حيوانات يا استمن

  . (         بيرون آيد

    ً            ثالً در روزه ملاه  مل                                             اگر انسان در موقعى كه نزديكى با زن حلرام اسلت     - 118مسأله 

     تنلاب    اج                                     ديكى كند  به احتياط واجب از عرق خود                                 رمضان  و در زمان حيض با زن خود نز

       نمايد.

     د  ل     رق كن ل       تيم م ع                                              اگر جنب از حرام عوض غسل تيم م نمايد و بعد از  - 119مسأله 

                                                           باز هم بنابر احتياط استحبابى بايد از عرق خود اجتناب نمايد.

   بلا                                                               اگر كسى از حرام جنب شود و بعد با حالل خود نزديكى كنلد  يلا اول    - 121مسأله 

       از عرق                                                                        حالل خود نزديكى كند و بعد از آن از حرام جنب شود  احتياط واجب آن است كه

                  خود اجتناب نمايد.
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           جتناب كرد. ا     خوار                                          بنابر احتياط واجب بايد از عرق شتر نجاست  - 121مسأله 

 

 راه ثابت شدن نجاست

          سلان يقلين        خود ان       آن كه      او ل     شود:                               نجاست هر چيز از سه راه ثابت مى  - 122مسأله 

     تناب  ج ا                                                                     كند چيز نجس است  و اگر گمان داشته باشد چيزى نجس است  الزم نيست از آن

     ى كله           الى وكسلان                  هايى كه مردان الاب ه   خان          ها و مهمان                    ا خوردن در قهوه خانه                 نمايد بنابراين غذ

      باشلد                يقلين نداشلته                    خورند  اگر انسلان                    كنند در آنها غذا مى                 نجس را مراعات نمى        پاكى و

   در              كسلى كله چيلزى          آن كله      دوم                         اند نجس است اشكال ندارد.                    را كه براى او آورده       غذايى

  ا         ند ظرف ي            يا كلفت بگوي                                       ً                   اختيار اوست بگويد آن چيز نجس است  مثالً همسر انسان يا نوكر

    يلزى                      دو مرد عادل بگوينلد چ        آن كه     سوم      باشد.                                   چيز ديگرى كه در اختيار اوست نجس مى

   ان                       اسلت و از گفتله او اطمينل                      هم بگويد چيزى نجلس           نفر عادل                      نجس است و نيز اگر يك

                                            حاصل شود بنابر احتياط واجب بايد اجتناب كرد.

                 ً زى را ندانلد ملثالً                                              اگر به واسطه ندانستن مساله نجس و پاك بودن چيل   - 123مسأله 

       له را        ن كه مسلأ                                                                       نداند عرق جنب از حرام پاك است يا نه  بايد مسأله را بپرسد ولى اگر با اي

   ند    ندا        يا                               ً                            يزى را شك كند پاك است يا نه مثالً شك كند آن چيز خون است يا نه       داند  چ  مى

      باشد.                                   كه خون پشه است يا خون انسان  پاك مى

              ست و چيز پلاك  ا                                            چيز نجسى كه انسان شك دارد پاك شده يا نه نجس   - 124مسأله 

    را  ن                                                                       را اگر شك كند نجس شده يا نه  پاك است و اگر هم بتوانلد نجلس يلا پلاك بلودن آ     

                          بفهمد الزم نيست وارسى كند.

                  دوى آنهلا اسلتفاده                                                اگر بداند يكى از دو ظرف يا دو لباسى كله از هلر    - 125مسأله 

          داند لباس    نمى                                                                    ً كند نجس شده و نداند كدام است  بايد از هر دو اجتناب كند ولى اگر مثالً  مى

    بلاس          از ل         ديگلرى اسلت             كند و مال                                              خودش نجس شده يا لباسى كه هيچ از آن استفاده نمى

         رج باشد.             از اختيارش خا                                                       ً خودش هم بنابر احتياط الزم اجتناب نمايد مگر اين كه كامالً
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 راه نجس شدن چيزهاى پاك

                   ز آنها به طورى تلر                                             اگر چيز پاك به چيز نجس برسد و هر دو يا يكى ا  - 126مسأله 

    شلد      كلم با                        شود و اگر ترى به قدرى                         ديگرى برسد چيز پاك نجس مى  ه                  باشد كه ترى يكى ب

     شود.                                    ديگرى نرسد  چيزى كه پاك بوده نجس نمى  ه     كه ب

                ه هر دو يا يكلى  ك                                            اگر چيز پاكى به چيز نجس برسد و انسان شك كند   - 127مسأله 

     شود.                                         از آنها تر بوده يا نه  آن چيز پاك نجس نمى

     پاكى              ست  اگر چيز ا                        داند كدام پاك وكدام نجس                     دو چيزى كه انسان نمى  - 128مسأله 

     شود.                               وبت به يكى از آنها برسد نجس نمى     با رط

                  اشلد  هلر قسلمتى كله                                                زمين و پارچه و مانند اينها اگر رطوبت داشته ب  - 129مسأله 

  و                                                شود و جاهاى ديگر آن پاك است و همچنين اسلت خيلار                         نجاست به آن برسد نجس مى

                     خربزه و مانند اينها.

   آن                  ه اگر مقدارى از    شد ك                                         هرگاه شيره و روغن ومانند اينها طورى شل با  - 131مسأله 

      ين كله    هم                           بيند مثل روغن در تابستان                                           مالقات با نجاست كرد وعرف جميع آن را ملوث مى

    ه و        مثل شلير           سفت باشد                    شود ولى اگر غليظ و                                    يك نقطه از آن نجس شد  تمام آن نجس مى

              اگر فضله ملوش          باشد پس                                                   روغن در زمستان فقط جايى كه نجاست به آن رسيده نجس مى

              بقيه پاك است.                                 بيفتد جايى كه فضله افتاده نجس و      در آن 

                ر اسلت بنشليند و                                              اگر مگس يا حيوانى مانند آن روى چيز نجسى كه تل   - 131مسأله 

       اه آن                     انسلان بدانلد نجاسلت هملر            چنان چه                   هم تر است بنشيند                          بعد روى چيز پاكى كه آن

                         شود و اگر نداند پاك است.                          حيوان بوده  چيز پاك نجس مى

             آنجلا بله جلاى                                                 اگر جايى از بدن كه عرق دارد نجس شود و علرق از   - 132مسأله 

   د                              شود  و اگر علرق بله جلاى ديگلر نلرو                                             ديگر برود  هرجا كه عرق به آن برسد نجس مى

                        جاهاى ديگر بدن پاك است.

    خون                                   آيد  اگر خون داشته باشد  جايى كه                          اخالطى كه از بينى يا گلو مى  - 133مسأله 

                                                         ست  پس اگر به بيرون دهان يا بينى برسد  مقدارى را كه انسان                        دارد نجس و بقيه آن پاك ا
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         دارد جلاى   ك ل   ه شل  ل                                                      يقين دارد جاى نجس اخالط به آن رسيده نجس است و محلى را كل 

      باشد.                            نجس به آن رسيده يا نه پاك مى

     چنلان              جس بگذارند ن                                  اى را كه ته آن سوراخ است روى زمين           اگر آفتابه  - 134مسأله 

   آب    ا بل                    آب زير آن نباشلد كله                                     جمع گردد و تدافع بين آب آفتابه و               آب طورى زير آن    چه 

   رو  فل    يلا                                  شود  و اگر آب بر زمين جارى شود                                     آفتابه يكى حساب شود  آب آفتابه نجس مى

    اگلر         شلود و                                                       در صورتى كه سوراخ آن هم به زمين نجس متصلل باشلد  نجلس نملى          رود 

    سلاب   ح                   با آب داخل آن يكلى                                                     سوراخ آن به زمين نجس مت صل نباشد و آب زير آفتابه هم 

     شود.                          نشود باز آب آفتابه نجس نمى

               رتى كله بعلد از                                              اگر چيزى داخل بدن شود و به نجاست برسد  در صلو   - 135مسأله 

        ر مخلرج                                                   نجاست نباشد پاك است  پس اگر اسباب اماله يلا آب آن د   ه                   بيرون آمدن آلوده ب

  ه  بل          ن آملدن                  ود و بعلد از بيلرو                               چاقو مانند اينها در بدن فرو ر                          غائط وارد شود  يا سوزن و

      بخلون                                                                     نجاست آلوده نباشد نجس نيست و همچنين است آب دهان و بينلى اگلر در داخلل   

                                           برسد و بعد از بيرون آمدن بخون آلوده نباشد.

 

 احكام نجاسات

   آن              ً د بايد فوراً                                            نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شو  - 136مسأله 

             را آب بكشند.

     بايد                        احترامى به قرآن باشد                                جلد قرآن نجس شود در صورتى كه بى     اگر  - 137مسأله 

                آن را آب بكشند.

             گرچله آن علين                                              گذاشتن قرآن روى عين نجس مانند خلون و ملردار  ا    - 138مسأله 

      باشد.                                                       نجس خشك باشد  حرام است و برداشتن قرآن از روى آن واجب مى

            حرام اسلت  و           آن باشد                                     نوشتن قرآن با مرك ب نجس اگرچه يك حرف   - 139مسأله  

  ز          كننلد كله ا                 مانند آن كلارى                                                       نوشته شود بايد آن را آب بكشند  يا به واسطه تراشيدن و     اگر

            بين برود.

    كه                 ب است در صورتى                                            دادن قرآن به كافر حرام وگرفتن قرآن از او واج  - 141مسأله 
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    رام  ح     ادن د      رايط ل                  اهى بگيرد با حفظ ش ل                                         موجب هتك يا نجاست آن بشود ولى اگر براى آگ

      باشد.                        نيست و گرفتن هم واجب نمى

                 ثل كاغذى كله اسلم   م                                           اگر ورق قرآن يا چيزى كه احترام آن الزم است    - 141مسأله 

   ن آ        ب كشليدن                                                                        خدا يا پيغمبر يا امام بر آن نوشته شده  در مسترا  بيفتلد بيلرون آوردن و آ  

    آن             بايلد بله                                                                اگرچه خرج داشته باشد واجب است  و اگر بيلرون آوردن آن ممكلن نباشلد   

    رون    وبيل       يفتد ب                                                                      مسترا  نروند تا يقين كنند آن ورق پوسيده است  و نيز اگر تربت در مسترا  

    اجلب   و       احتياط    ه                       اند بكل ى از بين رفته ب                  وقتى كه يقين نكرده                              آوردن آن ممكن نباشد  بايد تا

                    به آن مسترا  نروند.

       احتياط        بنابر    ست                                   آشاميدن چيز نجس حرام است و همچنين ا         خوردن و  - 142مسأله 

          بر احتياط    بنا           است اگرچه     جايز                           اما خورانيدن آن به اطفال                             واجب خورانيدن آن به ديگرى و

           نجلس غلذا را                                                               مستحب ترك آن است و اگر خود طفل غذاى نجس را بخورد يا بلا دسلت  

                                              نجس كند و بخورد  الزم نيست از او جلوگيرى كنند.

                        شلود آن را آب كشليد  اگلر       ه ملى                      عاريه دادن چيز نجسى ك          فروختن و  - 143مسأله 

                                        نجس بودن آن را بطرف بگويند اشكال ندارد.

     نيسلت                        خورد اعالم به او واجب                                  اگر انسان ببيند كسى چيز نجسى را مى  - 144مسأله 

          او بگويد.  ه                  خواند  الزم نيست ب                لباس نجس نماز مى              و اگر ديد با

                   دن يا لباس يا چيز   د ب                                          اگر جايى از خانه يا فرش كسى نجس باشد وببين  - 145مسأله 

      حتيلاط   ا    بر                                        شوند با رطوبت به جاى نجس رسيده است بنا          خانه او مى                    ديگر كسانى كه وارد

                        واجب به آنان تذك ر دهد.

           اسلت بنلابر                                                اگر صاحب خانه در بين غذا خلوردن بفهملد غلذا نجلس      - 146مسأله 

   بلر   خ          ه ديگران ب     نيست                ها بفهمد  الزم                             ها بگويد ولى اگر يكى از مهمان                    احتياط بايد به مهمان

                     دهد  مگر مسب ب باشد.

                 احبش آن چيلز                                             اگر چيزى را كه عاريه كرده نجس شود  چنان چله صل    - 147مسأله 

   او   ه ل ب         دن آن را  ل                           كند بنابر احتياط واجب نجس ش                             در خوردن و آشاميدن استعمال مى    را
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                                                              بگويد  بلكه اگر در كارى هم كه شرط آن پاكى است بايد خبر دهد.  

       ول او ل       يده  قبل                                            اگر بچه بگويد چيزى نجس است يلا چيلزى را آب كشل     - 148سأله م    

       تكلليفش         اى كله                                                               مشكل است در صورتى كه با خبر دادن او اطمينان حاصل نشود  ولى بچه

   گلر              همچنين اسلت ا        شود و                                                    نزديك است  اگر بگويد چيزى را آب كشيدم حرف او قبول مى

                       بگويد چيزى نجس است.

 

    ّ   مطه رات

         اول آب                              كند و آنها را مطهلرات گوينلد:                            دوازده چيز نجاست را پاك مى  - 149مسأله 

        نتقلال                                                                        دوم زمين  سوم آفتاب  چهارم استحاله  پنجم كم شدن دو سوم آب انگلور  ششلم ا  

     اسلت   نج       حيلوان     اء                                                           هفتم اسالم  هشتم تبعي ت  نهم بر طرف شدن عين نجاست  دهلم اسلتبر  

          در مسائل           طور تفصيل  ه              احكام اينها ب         انقالب و                                       خوار  يازدهم غائب شدن مسلمان  دوازدهم

     شود.             آينده گفته مى

 

 آب - 1

                            كند: او ل آن كله مطللق باشلد     ى                               آب با چهار شرط چيز نجس را پاك م - 151مسأله 

    شلد     با                    كند  دوم آن كه پاك                                                 پس آب مضاف مانند گالب و عرق بيد چيز نجس را پاك نمى

     ت هم     نجاس                  بو يا رنگ يا مزه               ب مضاف نشود و        شويند  آ                            سوم آن كه وقتى چيز نجس را مى

      ك شدن            نباشد  و پا                                                             نگيرد  چهارم آن كه بعد از آب كشيدن چيز نجس  عين نجاست در آن

    فتله              ً  دارد كله بعلداً گ                هلاى ديگلرى هلم                                            چيز نجس با آب قليل يعنى آب كمتر از كر شرط

     شود.  مى

   يك            كر و جارى   ر                                            ظرف نجس را با آب قليل بايد سه مرتبه شست  و د  - 151مسأله 

    يگلر                                                                        مرتبه كافى است  ولى ظرفى را كه سگ ليسيده يلا از آن ظلرف آب يلا چيلز روان د    

   بله     مرت      ا دو ي                                                                      خورده  بايد او ل با خاك پاك  خاك مال كرد و بعد يك مرتبه در كر يا جارى 

      باشد.          آن ريخته                                                  با آب قليل شست و همچنين ظرفى را كه آب دهان سگ در
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                 د آن را خاك مال                                     نه ظرفى كه سگ دهن زده  تنگ باشد و نشو       اگر دها  - 152مسأله 

     ظلرف     آن                    بتوس ط آن خلاك را بله                                                    كرد  چنان چه ممكن است بايد كهنه به چوبى بپيچند و

   آن        ه همله                    بشدت حركت دهند تا بل                                                     بمالند  و اگر ممكن نيست بايد خاك را در آن بريزند و

          ظرف برسد.

                                ز روانى بخورد  با آب قليلل بايلد       آن چي                            ظرفى را كه خوك بليسد يا از - 153مسأله 

   ل                                                                     هفت مرتبه شست و در كر وجارى يك مرتبه كافى است  والزم نيسلت آن را خلاك ملا   

                       آن است كه خاك مال شود.      مستحب                    كنند  اگرچه احتياط 

       بكشلند             قليل  آب                                              اگر بخواهند ظرفى را كه به شراب نجس شده با آب  - 154مسأله 

                                    اگرچه اقوى كفايت شستن سه مرتبه است.                      است هفت مرتبه بشويند      مستحب 

               ن فرورفته اگلر  آ                                        اى كه از گل نجس ساخته شده  يا آب نجس در     كوزه  - 155مسأله 

      اهنلد               شلود  و اگلر بخو                                                          در آب كر يا جارى بگذارند  به هر جاى آن كه آب برسد پاك ملى 

     رود.   و                                                                      باطن آن هم پاك شود  بايد به قدرى در آب كر يا جارى بماند كه بتمام آن فر

             كى آن كه سله  ي             شود آب كشيد:                                ظرف نجس را با آب قليل دو جور مى  - 156مسأله 

           ر هلر دفعله                                                        خالى كنند  ديگر آن كه سه دفعه قدرى آب در آن بريزنلد و د                  مرتبه پر كنند و

                                                                  آب را طورى در آن بگردانند كه به جاهاى نجس آن برسد و بيرون بريزند.

          مرتبه آن    سه  ه  چ     چنان               خمره نجس شود        يل و       مثل پات               اگر ظرف بزرگى  - 157مسأله 

          اال آب در                                   شود  و همچنين است اگر سه مرتبله از بل                  خالى كنند پاك مى                    را از آب پر كنند و

       ن جملع    ه آ ل      ى كله تل   ل                  رد و در هر دفعله آبل   ل                                         آن بريزند به طورى كه تمام اطراف آن را بگي

        بهلا را  آ            را كله بلا آن                                                            شود بيرون آورند و احتياط واجب آن است كه در هر دفعه ظرفى  مى

                آورند آب بكشند.        بيرون مى

         اهرش پلاك             آب بكشلند  ظل                                     اگر مس نجس وماننلد آن را آب كننلد و    - 158مسأله 

     شود.  مى

                          بلاال آب در                                                تنورى كه به بلول نجلس شلده اسلت  اگلر دو مرتبله از        - 159مسأله 

   ز        ر بعد ا ل گ ا      ر بول  ل     در غي       شود  و      اك مى ل                                           بريزند  به طورى كه تمام اطراف آن را بگيرد پ    آن
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   و                                                                      طرف شدن نجاست يك مرتبه به دستورى كه گفته شد آب در آن بريزنلد كلافى اسلت     بر

       گودال        بعد آن                                   ها در آن جمع شود و بيرون بياورند                                     بهتر است كه گودالى ته آن بكنند تا آب

                       را با خاك پاك پر كنند.

   آب           مرتبله در           نجاست يك                                     اگر چيز نجس را بعد از برطرف كردن عين   - 161مسأله 

       فلرش و            شلود  و در                                                            كر يا جارى فرو برند كه آب به تمام جاهاى نجس آن برسد  پاك مى

                           مانند اينها فشار الزم نيست.        لباس و

              ليلل آب بكشلند   ق                                            اگر بخواهند چيزى را كه به بول نجس شلده بلا آب     - 161مسأله 

       ن چيلز  آ                صورتى كه بول در                                               يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود  در         چنان چه 

     فلرش  و                 شلود  وللى در لبلاس                                                         نمانده باشد  دو مرتبه ديگر كه آب روى آن بريزند پاك مى

   كله           آبلى اسلت         غساله )                               شار دهند تا غساله آن بيرون آيد                                   ومانند اينها بايد بعد از هر دفعه ف

     فشلار      له    بوسي    يا               شود  خود بخود     ً                                           معموالً در وقت شستن و بعد از آن از چيزى كه شسته مى

  . (    ريزد  مى

   يك    و        جس شود ن     نشده         غذاخور                                  اگر چيزى به بول پسر شير خوارى كه  - 162مسأله 

       احتيلاط     وللى       شلود                                                            مرتبه آب روى آن بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك ملى 

   نلد     مان       فلرش و    و                                                             مستحب آن است كه يك مرتبه ديگر هم آب روى آن بريزند و در لباس

                     اينها فشار الزم نيست.

           رطلرف كلردن          بعلد از ب         چنلان چله                    غير بول نجس شود    ه           اگر چيزى ب  - 163مسأله 

     دفعله     ر                گردد و نيز اگلر د                                                       نجاست يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود پاك مى

  م        نجاسلت هل                                               ريزند نجاست آن برطرف شود و بعد از برطرف شدن            آب روى آن مى         او ل كه

   ار        بايلد فشل               ماننلد آن را                   ر دو صورت لبلاس و             شود ولى در ه                       آب روى آن بريزند پاك مى

                            دهند تا غساله آن بيرون آيد.

                جارى فلرو برنلد      ا ي                                            اگر حصير نجس را كه با نخ بافته شده در آب كر   - 164مسأله 

   آن     ند     بخواه                                  شود  و اگر به بول نجس شده باشد و                                 بعد از برطرف شدن عين نجاست پاك مى

    دفعله    و               لگد كلردن باشلد د    ه                 ممكن است اگرچه ب                                     را با آب قليل آب بكشند  به هر قسم كه 
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   يلك     د ل                   غير بول نجس شلده باشل    ه                                                  فشار دهند  كه در هر دفعه غساله آن جدا شود و اگر ب

                        مرتبه با فشار كافى است.

                                نند اينها نجس شود پاك شدن باطن  ما                               اگر ظاهر و باطن گندم و برنج و - 165مسأله 

     كند      نفوذ                                    باطن آنها به مقدارى كه نجس شده است                                    آنها محل  اشكال است و اگر آب پاك در 

        طهلارتش                                                             شود  در صورتى كه آب كر يا جارى باشد ولى در شستن بلا آب قليلل        پاك مى

          مشكل است.

                  ه يا نه  بلاطن آن                               كند كه آب نجس بباطن صابون رسيد    شك             اگر انسان  - 166مسأله 

         پاك است.

                ير بلول نجلس شلده             اينها به غ                   گوشت يا چيزى مانند                  اگر ظاهر برنج و  - 167مسأله 

    پاك       كنند                                  يك مرتبه آب روى آن بريزند و خالى                         آن را در ظرفى بگذارند و        چنان چه       باشد  

    الزم                                                گردد  ولى اگر بخواهند لباس يا چيزى را كله فشلار                         شود  و ظرف آن هم پاك مى  مى

    ظلرف     و    ند                                               آب بكشند  بايد آب روى آن بريزند و آن را فشار ده                        دارد در ظرفى بگذارند و

                                 اى كه در آن جمع شده بيرون بريزد.              كنند  تا غساله       را كج

                    ر در آب كر يا جارى                         نيل و مانند آن رنگ شده اگ  ه                  لباس نجسى را كه ب  - 168مسأله 

        آن            تملام آن برسلد    ه                                                         فرو برند و آب پيش از آن كه به واسطه رنگ پارچه مضاف شلود بل  

   د.                          اف يا رنگين از آن بيرون آي                                 شود  اگر چه موقع فشار دادن  آب مض           لباس پاك مى

    ً             ثالً لجلن آب در آن                                             اگر لباسى را در كر يا جارى آب بكشند  و بعلد مل    - 169مسأله 

     است.                                                      احتمال ندهند كه جلوگيرى از رسيدن آب كرده آن لباس پاك        چنان چه         ببينند  

                     يا اشنان در آن ديده                   مانند آن خورده گل                            اگر بعد از آب كشيدن لباس و  - 171مسأله 

      شلنان  ا                                                                      ود پاك است  ولى اگر آب نجس به باطن گل يا اشنان رسيده باشد  ظاهر گلل و  ش

         پاك است.      اال                                                               باطن آنها نجس است اگر آب پاك نفوذ در باطن آنها نكرده باشد  و       پاك و

                                   د                                            هللر چيللز نجللس  تللا عللين نجاسللت را از آن برطللرف نكننلل       - 171مسأأأله 

           گلر                                              رنگ نجاسلت در آن مانلده باشلد اشلكال نلدارد  پلس ا                     ولى اگر بو يا      شود        پاك نمى

       باشد     ى                         رنگ خون در آن بماند پاك م                  لباس راآب بكشندو   و      كنند       برطرف           را از لباس      خون
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          است در آن  ل     اى نج ل ه               ال بدهند كه ذره ل                     رنگ يقين كنند يا احتم             واسطه بو يا   به    ه چ          اما چنان

  .             مانده نجس است   ز ل  چي

     شود    مى             بدن پاك                                    ت بدن را در آب كر يا جارى برطرف كنند        اگر نجاس  - 172مسأله 

                                         بيرون آمدن و دوباره در آب رفتن الزم نيست.   و

     تملام                   ن بگردانند و به                                           غذاى نجسى كه الى دندانها مانده اگر آب در دها  - 173مسأله 

     شود.                    غذاى نجس برسد پاك مى

      ً          ياطاً بايلد فشلار    حت                                           اگر موى سر و صورت زياد باشد و آب هم قليل  ا  - 174مسأله 

                          دهند كه غساله آن جدا شود.

                   ند  اطلراف آنجلا كله                                               اگر جايى از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكش  - 175مسأله 

   جس  ن                     شود  با پاك شدن جاى     ً                          معموالً موقع آب كشيدن آنجا نجس مى                  متصل به آن است و

  و  د       روى هلر     و                                                        شود  و همچنين است اگر چيز پاكى را پهلوى چيز نجس بگذارنلد        پاك مى

   و            آب بريزند     ها     انگشت     همه                                                  آب بريزند پس اگر براى آب كشيدن يك انگشت نجس  روى

     شود.         ها پاك مى          تمام انگشت                                                   آب نجس به همه آنها برسد  بعد از پاك شدن انگشت نجس

    شود   مى       كشيده                                   اى كه نجس شده  مثل چيزهاى ديگر آب    دنبه        گوشت و  - 176مسأله 

  ا    آنهل                                                 يا لباس  چربى كملى داشلته باشلد كله از رسليدن آب بله                           و همچنين است اگر بدن 

              جلوگيرى نكند.

        جللوگيرى        د كه                                            اگر ظرف يا بدن نجس باشد و بعد به طورى چرب شو  - 177مسأله 

      بلى را    چر                       بلدن را آب بكشلند  بايلد                  بخواهند ظرف و        چنان چه                          از رسيدن آب به آنها كند  

                               برطرف كنند تا آب به آنها برسد.

               رى كه متصلل بله                                             يز نجسى كه عين نجاست در آن نيست  اگر زير شي چ  - 178مسأله 

     علين          چنان چله                                     شود و نيز اگر عين نجاست در آن باشد                              كر است يكدفعه بشويند  پاك مى

                         ريلزد بلو                     آبلى كله از آن چيلز ملى                              بوسيله ديگر بر طرف شلود و                       نجاست آن  زير شير يا

     زد ل  ري     آن مى                        شود. اما اگر آبى كه از        ر پاك مى                              مزه نجاست نگرفته باشد با آب شي        رنگ يا    يا
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    كله         در آبى                                                                  رنگ يا مزه نجاست گرفته باشد بايد به قدرى آب شير روى آن بريزند تا   يا    بو 

                                 شود بو يا رنگ يامزه نجاست نباشد.            از آن جدا مى

            كند كه علين     شك                                                اگر چيزى را آب بكشد و يقين كند پاك شده و بعد  - 179مسأله 

     يدن                                                                را از آن برطرف كرده يا نه  آن چيز پاك است در صورتى كله موقلع آب كشل         نجاست 

                                      متوج ه برطرف كردن عين نجاست بوده است.

    پاك            ا آب قليل ب                 شود  اگر نجس شود                            زمينى كه آب روى آن جارى نمى  - 181مسأله 

             ريزنلد از آن   مى                                                             گردد  ولى زمينى كه روى آن شن يا ريگ باشد  چون آبى كه روى آن   نمى

   جلس         ريگهلا ن                شود  ام لا زيلر                        رود  با آب قليل پاك مى          ريگ فرو مى                   جدا شده و در شن و

      ماند.  مى

       ن فلرو  آ                   زملين سلختى كله آب در               آجلر فلرش و                  زمين سنگ فرش و  - 181مسأله 

      ريزنلد   ب                                  گردد  ولى بايد به قدرى آب روى آن                                  رود  اگر نجس شود با آب قليل پاك مى   نمى

    ملين       همله ز                          اند از سوراخى بيلرون رود               ه روى آن ريخته     آبى ك        چنان چه                كه جارى شود  و 

   اك       بلراى پل     و      مانلد     س ملى  ل      شود نج                                         شود  و اگر بيرون نرود جايى كه آبها جمع مى      پاك مى

  ل     گلودا      د و      بياورنل                                                                   شدن آنجا بايد گودالى بكنند  كه آب در آن جمع شود  بعد آب را بيرون

                      را با خاك پاك پر كند.

               كمتر از كلر هلم                                نگ و مانند آن نجس شود  با آب                اگر ظاهر نمك و س  - 182مسأله 

    شد.      پاك مى

                                                             اگر شكر آب شده نجس را قند بسازند و در آب كر يلا جلارى بگذارنلد     - 183مسأله 

          شود.       پاك نمى

 زمين - 2

                 كنلد: او ل آن كله             س را پاك ملى          ته كفش نج                        زمين با سه شرط كف پا و - 184مسأله 

                                                        سلوم آن كله اگلر علين نجلس مثلل خلون                                            زمين پاك باشد  دوم آن كله خشلك باشلد    

   ن  ل     ه رفت    ه را ل                                                        متنجس مثل گلى كه نجس شده در كف پا و ته كفش باشد  به واسط    يا        و بول 
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  ا           مانند اينه                                                        زمين برطرف شود  و نيز زمين بايد خاك يا سنگ يا آجرفرش و  ه     پا ب        ماليدن   يا 

     شود.                  ا و ته كفش پاك نمى                                    راه رفتن روى فرش و حصير و سبزه  كف پ           باشد و با

                ن روى آسلفالت و                                  پا و ته كفش نجس  به واسطه راه رفت            پاك شدن كف  - 185مسأله 

                                           روى زمينى كه با چوب فرش شده محل اشكال است.

     راه             دم يلا بيشلتر   قل                                             براى پاك شدن كف پا و ته كفش بهتر است پلانزده    - 186مسأله 

    ود.                           ن پا به زمين  نجاست برطرف ش                                           بروند  اگرچه به كمتر از پانزده قدم يا ماليد

               ر خشك هم باشلد                                            الزم نيست كف پا و ته كفش نجس تر باشد بلكه اگ  - 187مسأله 

     شود.                براه رفتن پاك مى

                 اك شلد  مقلدارى از                                               بعد از آن كه كف پا يا ته كفش نجس براه رفتن پل   - 188مسأله 

       سلد پلاك              آن اطلراف بر                         شود اگر زمين يا خاك به              ً               آن هم كه معموالً به گل آلوده مى       اطراف

      گردد.  مى

                ا زانلوى او نجلس                   رود  اگر كف دست ي                           كسى كه با دست و زانو راه مى  - 189مسأله 

        ارپايان   چه     نعل                                            شود و همچنين است ته عصا  و ته پاى مصنوعى و                      شود با راه رفتن پاك مى

                                     و چرخ اتومبيل و درشكه و مانند اينها.

     ديلده                         هاى كوچكى از نجاست كه          رنگ يا ذره                           اگر بعد از راه رفتن  بو يا   - 191مسأله 

  ه  بل     اسلت                                                                   شود  در كف پا يا ته كفش بماند اشكال ندارد اگرچله احتيلاط مسلتحب آن      نمى

                                  قدرى راه برود كه آنها برطرف شوند.

     رفتن                    رسد  به واسطه راه        زمين نمى  ه                               توى كفش و مقدارى از كف پا كه ب  - 191مسأله 

                            سطه راه رفتن محل اشكال است.                         شود و پاك شدن جوراب به وا       پاك نمى

 

 آفتاب - 3

           پنجلره  در    و                                            آفتلاب زملين و سلاختمان و چيزهلائى كله ماننلد درب         - 192مسأله 

                               انلد بلا پلنج شلرط                                                                ساختمان به كار برده شده و همچنين ميخلى را كله بله ديلوار كوبيلده     

                                ه                                                            كند: او ل آن كله چيلز نجلس بله طلورى تلر باشلد  كله اگلر چيلز ديگلرى بل              مى     پاك

         شك كند   خ                         اى آن را تر كنند تاآفتاب                                   شود  پس اگر خشك باشد بايد به وسيله    تر      برسد    آن
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         كند  سوم                                                               اگر عين نجاست در آن چيز باشد پيش از تابيدن آفتاب آن را برطرف      آن كه     دوم 

    ند  ان     ر و م ل ب                                                                   كه چيزى از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند  پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ا    آن

         رى نلازك                       شود  ولى اگر ابر به قلد                                                 اينها بتابد و چيز نجس را خشك كند  آن چيز پاك نمى

    چيز           ه تنهايى                                                                      باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند  اشكال ندارد  چهارم آن كه آفتاب ب

    پلاك                              ً                                      نجس را خشك كند  پس اگر مثالً چيز نجس به واسطه باد و آفتلاب خشلك شلود    

    رده      كمك كل                                                   باد به قدرى كم باشد كه نگويند به خشك شدن چيز نجس              گردد  ولى اگر    نمى

  ه        فلرو رفتل      آن                                                                      اشكال ندارد  پنجم آن كه آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را كه نجاست به

           روى آن را                                              پس اگر يك مرتبه بر زملين و سلاختمان نجلس بتابلدو                      يك مرتبه خشك كند

         و زيلر آن       شلود              روى آن پلاك ملى                                               خشك كند و دفعه ديگر زير آن را خشك نمايد  فقط 

      ماند.      نجس مى

       درخت و       ليكن                                            در پاك شدن حصير نجس بوسيله آفتاب اشكال است و  - 193مسأله 

     شود.                                   هاى آن و گياه به واسطه آفتاب پاك مى    ميوه

                د كله زملين موقلع                                               اگر آفتاب به زمين نجس بتابد  بعد انسان شلك كنل    - 194مسأله 

     نجلس       زمين                                         ترى آب به واسطه آفتاب خشك شده يا نه  آن                               تابيدن آفتاب تر بوده يا نه  يا 

      برطلرف               نجاسلت از آن                                                       است و همچنين است اگر شك كند كه پيش از تابش آفتاب علين 

                                                        شده يا نه يا شك كند كه چيزى مانع تابش آفتاب بوده يا نه.

             آفتلاب بله آن                                                اگر آفتاب به يك طرف ديوار نجس بتابلد  طرفلى كله     - 195مسأله 

     شود.     ك نمى          نتابيده پا

 

 استحاله - 4

         پلاكى در                                               اگر جنس عين نجس به طورى عوض شود كه بصورت چيلز   - 196مسأله 

      ود و         زار فلرو ر                                           گويند استحاله شده است  مثل آن كه سگ در نملك          شود  و مى          آيد پاك مى

                                                                               نمك شود ولى اگر جنس آن عوض نشود مثل آن كله گنلدم نجلس را آرد كننلد يلا نلان      

    خلالى                                                          ود. الزم به ذكر است اگر چيز متنجس استحاله شود پاك شلدن آن  ش       پاك نمى       بپزند
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      تلنجس  م     چوب      آن كه                                                            اشكال نيست و لذا به احتياط واجب بايد از آن اجتناب شود مثل   از 

            خاكستر شود.

    ت و  ل     جلس اسل                                              كوزه گلى و مانند آن كه از گل نجلس سلاخته شلده ن     - 197مسأله 

                                   از چوب نجس درست شده اجتناب نمايند.                              احتياط واجب بايد از ذغالى كه     بنابر

       س است.                                            چيز نجسى كه معلوم نيست استحاله شده يا نه  نج  - 198مسأله 
 

 كم شدن دو سوم آب انگور - 5

   آن             كه دو قسمت                                              آب انگورى كه به آتش جوش آمده اگر آنقدر بجوشد  - 199مسأله 

    ارت   طه             ن ولكن اقوى                 شود بنابر نجاست آ                                       كم شود و يك قسمت آن بماند  حالل و پاك مى

       فقلط بله                                     گذشت ولى اگر بخودى خود جلوش بيايلد    «    114      مسأله  »   در         چنان چه        آن است 

     شود.                                 سركه شدن بنابر احتياط واجب حالل مى

      ان چله    چنل                                            اگر دو قسمت آب انگور بلدون جلوش آملدن كلم شلود         - 211مسأله 

                                                                 باقيمانده آن جوش بيايد نجس نيست ولى احتياط در حرمت خوردن آن است.

         حالل است.           نه خوردنش                                     آب انگورى كه معلوم نيست جوش آمده يا  - 211مسأله 

    به        چنان چه            نگور باشد   ا       ً                                   اگر مثالً در يك خوشه غوره يكدانه يا دو دانه   - 212مسأله 

    د و     نباشل     آن                                              شود  آبغوره بگويند و اثرى از شيرينى انگور در                          آبى كه از آن خوشه گرفته مى

     است.                         بجوشد پاك و خوردن آن حالل 

    پاك                     جوشد بيفتد و بجوشد                                      اگر يك دانه انگور در چيزى كه به آتش مى  - 213مسأله 

                             است اگرچه خوردن آن حرام است.

                   گير در ديگهلايى كله    كف                     شيره بپزند  استعمال         چند ديگ                اگر بخواهند در  - 214مسأله 

                     جوشيده اشكالى ندارد.

                     گلر جلوش بيايلد حلرام                  ست يلا انگلور  ا                           چيزى كه معلوم نيست غوره ا  - 205مسأأله  

     شود.   نمى

 انتقال – 6 

       حيواني            دارد  يعنى                                              اگر خون بدن انسان يا خون حيوانى كه خون جهنده  - 216مسأله 
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       جهنده   ن       ى كه خو ل        دن حيوان ل         كند  به ب    ن مى ل            ون از آن جست ل   د خ ل               ى رگ آن را ببرن ل     ه وقت ل ك

     خلونى      پس           ال گويند                   گردد و اين را انتق                                         ندارد برود و خون آن حيوان حساب شود پاك مى

       ان اسلت         خون انس       گويند        شود و مى                               مكد چون خون زالو به آن گفته نمى                   كه زالو از انسان مى

         نجس است.

                   ند خونى كه از پشله                                  اى را كه به بدنش نشسته بكشد و ندا           اگر كسى پشه  - 217مسأله 

  و  ا       نلد از   دا                       باشد و همچنين است اگلر ب                                                بيرون آمده از او مكيده يا از خود پشه است پاك مى

   بله     ه                                                                      مكيده ولى جزو بدن پشه حساب شود  ام ا اگر فاصله بين مكيدن خلون و كشلتن پشل   

  ا      است ي               گويند خون پشه                                                           قدرى كم باشد  كه بگويند خون انسان است  يا معلوم نباشد كه مى

      باشد.                 خون انسان  نجس مى

 

 اسالم - 7

   َّ نَّ أ     د     شله      وا    هلل ا   َّ الَّ إ      له  إ   ال   َّ نَّ أ     د     شه    ا  »                                   اگر كافر شهادتين بگويد يعنى بگويد:   - 218مسأله 

      و عرق     نى        هان و بي                                   شود و بعد از مسلمان شدن  بدن و آب د             مسلمان مى « هلل ا      ول    س   ً    داً ر    م    ح    م 

        ف كنلد و      برطر                                                                    او پاك است ولى اگر موقع مسلمان شدن  عين نجاست به بدن او بوده  بايد

                  برطلرف شلده باشلد         جاست                                                   جاى آن را آب بكشد  بلكه اگر پيش از مسلمان شدن عين ن

                                  اقوى آن است كه جاى آن را آب بكشد.

      نبايلد                  دنش رسيده باشد                                            اگر موقعى كه كافر بوده لباس او با رطوبت به ب  - 219مسأله 

      جتناب  ا        ز آنها                                                                      آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او باشد و اگر در بدن او باشد  بايد ا

     كند.

                     سلمان شلده يلا نله پلاك                      ً  و انسان نداند قلباً م                       اگر كافر شهادتين بگويد   - 211مسأله 

                        ً                                است بلكه اگر بداند قلباً مسلمان نشده است باز هم پاك است.

 

     ّ تبعي ت - 8

             يلز نجلس ديگلر                                               تبعي ت آن است كه چيز نجسى به واسطه پاك شدن چ  - 211مسأله 

         پاك شود.
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   ت ل        ى اگلر پشل   ل       شود  ول     اك مى ل          رف آن هم پ ل                    اگر شراب سركه شود  ظ  - 212مسأله 

   آن    ز ا                                                                     ظرف به آن شراب آلوده شود  احتياط واجب آن است كه بعد از سركه شلدن شلراب   

             اجتناب كنند.

              و قسلمت از سله                                              آب انگور اگر به آتش جوش بيايد پليش از آن كله د    - 213مسأله 

         وللى                                                                       قسمت آن كم شود به جايى بريزد  بنابر احتياط مستحب بايلد آنجلا را آب بكشلند   

      انگلور                                             آيد و چيزهائى كه مانند كفگير براى پختن آب      جوش مى                        ظرفى كه آب انگور در آن

  ى       او  ولل                  شلود بنلابر نجاسلت                                             رود  بعد از كم شدن دو قسمت آب انگور پاك ملى        بكار مى

     است.                         گذشت كه در جميع صور پاك

             اى كه بلا آن             دهند و پارچه                                     تخته يا سنگى كه روى آن مي ت را غسل مى  - 214مسأله 

   ل    غسل                       دهد  بعد از تملام شلدن                               نند و دست كسى كه او را غسل مى    پوشا               عورت مي ت را مى

     شود.      پاك مى

               اك شدن آن چيلز              كشد  بعد از پ                               كسى كه چيزى را با دست خود آب مى  - 215مسأله 

     شود.                دست او هم پاك مى

                      به اندازه معمول فشار                                              اگر لباس و مانند آن را با آب قليل آب بكشند و  - 216مسأله 

    ست. ا          ماند پاك                            اند جدا شود  آبى كه در آن مى          ى آن ريخته                 دهند تا آبى كه رو

               دا شدن آبلى كله                كشند  بعد از ج                              ظرف نجس را كه با آب قليل آب مى  - 217مسأله 

              ماند پاك است.                                                 براى پاك شدن روى آن ريخته اند  آب كمى كه در آن مى

 

 برطرف شدن عين نجاست - 9

              س مثلل آب نجلس                خون  يا متنج                                 اگر بدن حيوان به عين نجاست مثل  - 218مسأله 

     باطن    ت               شود و همچنين اس                                    آنها برطرف شوند  بدن آن حيوان پاك مى        چنان چه            آلوده شود  

    هلان      آب د    در                                    ً                                 بدن انسان مثل توى دهان و بينى  مثالً اگر خونى از الى دندان بيرون آيلد و 

       س شلود     نج                                                                     از بين برود  آب كشيدن توى دهان الزم نيست ولى اگر دندان عاريه در دهان

  ا          زم و ام ل         احتيلاط ال                                                                بايد آن را آب بكشند در صورتى كه نجاست از خارج بوده باشد بنابر

                               اگر نجاست داخلى باشد طاهر است.
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            د  و ندانلد  ل  ايل  ل    ن بي     ان خو ل    ل ده ل                                 اگر غذا الى دندان مانده باشد و داخ  - 219مسأله 

                             به آن رسيده  آن غذا پاك است.     خون

           آيلد و نيلز      م ملى  ل                                ها و پلك چشم كه موقع بستن  روى ه ل            مقدارى از لب  – 221مسأله 

     علين                                                     داند از ظاهر بدن است يا باطن آن  اگلر نجلس شلود بلرفتن                        جايى را كه انسان نمى

     شود.            نجاست پاك مى

        چنلان چله           بنشيند                                                اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش ومانند اينها  - 221مسأله 

     شود.                    ز آنها بريزد  پاك مى                                         طورى آنها را تكان دهند كه گرد و خاك نجس ا

 

 خوار حيوان نجاست ءااستبر - 11

     است                          ست انسان عادت كرده نجس                               بول و غائط حيوانى كه بخوردن نجا - 222مسأله 

   گلر    دي       ن ملدت  آ                            كنند يعنى تا مدتى كه بعلد از     ء ا                               واهند پاك شود  بايد آن را استبر        و اگر بخ

      بنلابر                           غذاى پلاك بله آن بدهنلد  و                                             خوار به آن نگويند  نگذارند نجاست بخورد و       نجاست

  و     وز                                                  خلوار را چهلل روز و گلاو را بيسلت روز و گوسلفند را ده ر                          اقوى بايد شتر نجاست

     غلذاى                                                                          مرغابى را پنج روز و مرغ خانگى را سه روز  از خوردن نجاست جلوگيرى كنند و

  ر     بنلاب      شلود                    خوار بله آنهلا گفتله                                                         پاك به آنها بدهند  و اگر بعد از اين مدت باز هم نجاست

     ا از       آنها ر    ند                 خوار به آنها نگوي                                                      احتياط واجب بايد تا مدتى كه بعد از آن مدت ديگر نجاست

                            خوردن نجاست جلوگيرى نمايند.

 

 غائب شدن مسلمان - 11

              ظلرف و فلرش در                                                اگر بدن يا لباس مسلمان يا چيز ديگرى كله ماننلد    - 223مسأله 

   را    ن آ               احتمال پاك شدن       آن كه      شرط                                             اختيار اوست  نجس شود و آن مسلمان غائب گردد  ب

                        نحو اتفاق بدهد پاك است.  ه      ولو ب

   دو                 اك شده است  يا                                            اگر خود انسان يقين كند كه چيزى كه نجس بوده پ  - 224مسأله 

    بلر  خ    آن                شود به پاك شدن                                                     عادل و حتى اگر يك نفر هم كه از حرف او اطمينان حاصل مى

    يد     بگو                        چيز نجس در اختيار اوست                                              دهند  آن چيز پاك است و همچنين است اگر كسى كه
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         مسللمانى                                                                         آن چيز پاك شده  اگر قرينه بر اتهام او در گفتارش نباشد پاك اسلت يلا آن كله   

  .       پاك است                                                                 چيز نجس را آب كشيده باشد  اگرچه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه

             گلر بگويلد آب                                              كسى كه وكيل شده است لباس انسلان را آب بكشلد  ا    - 225مسأله 

                                                        دم و انسان به گفته او اطمينان پيدا كند آن لباس پاك است.   كشي

      كنلد              قين پيدا نملى                                             اگر انسان حالى دارد كه در آب كشيدن چيز نجس ي  - 226مسأله 

                                                           تواند به گمان اكتفا نمايد اگر تطهير او به نحو متعارف باشد.  مى
 

 انقالب - 12

   در             سركه و نمك        زى مثل                                       اگر شراب بخودى خود يا به واسطه آن كه چي  - 227مسأله 

      گردد.                    اند سركه شود  پاك مى        آن ريخته

      ى به          نجاست ديگر          كنند  يا      درست          مانند آن   و     نجس          از انگور    كه       شرابى  – 228مسأله 

     شود.                           آن برسد به سركه شدن پاك نمى

        ننلد نجلس                                           اى كه از انگور و كشمش و خرماى نجلس درسلت ك      سركه  - 229مسأله 

     است.

                 سلركه بريزنلد ضلرر                                            وشال ريز انگور يا خرما داخل آنها باشلد و      اگر پ  - 231مسأله 

     ر و                      و انگلور سلركه نشلده  خيلا                                                     ندارد  ولى احتياط واجب آن است كه تا خرما و كشلمش 

                                    بادمجان و مانند اينها در آن نريزند.
 

 احكام ظرفها

             خلوردن و                                             ظرفى كه از پوست سگ يا خوك يلا ملردار سلاخته شلده      - 231مسأله 

  ا       بايد ب   ه                                                           آن ظرف حرام است  و نبايد آن ظرف را در وضو و غسل و كارهائى ك            آشاميدن از

      نباشلد     و                                                                      چيز پاك انجام داد  استعمال كند ام ا اگر آنهلا را در چيلزى كله طهلارت شلرط ا     

                          استعمال كند اشكالى ندارد.

    اگر        است و                                                     خوردن و آشاميدن از ظرف طال و نقره و استعمال آنهاحرام - 232مسأله  

     جايز        همچنين              ترك آن است و                                              ينت اطاق باشد جايز است اگرچه احتياط استحبابى      براى ز
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          آنها است.                         احتياط مستحب نگاه نداشتن                                     است نگاهداشتن آنها براى ذخيره اگرچه 

     اسلت      جلايز         گيرنلد                                         ساختن ظرف طال و نقره و مزدى كه براى آن ملى   - 233مسأله 

                                  اگرچه احتياط استحبابى ترك آن است.

                                                      خريد و فروش ظرف طال و نقره و پلول و عوضلى هلم كله فروشلنده       - 234مسأله 

                                      است اگرچه احتياط استحبابى ترك او است.     جايز       گيرد  مى

                     د از برداشلتن اسلتكان              سازند اگر بعل                                گيره استكان كه از طال يا نقره مى  - 235مسأله 

  ه      ظرف ب   ر گ ا                                                                      ظرف به آن گفته شود  استعمال آن چه به تنهايى و چه با استكان حرام است و 

   دن      آشلامي                                                                    آن گفته نشود استعمال آن مانعى ندارد  و ظرف آن اسلت كله بلراى خلوردن و    

                 درست كرده باشند.

                 اند اشكال ندارد.   اده د                                           استعمال ظرفى كه روى آن را آب طال يا آب نقره   - 236مسأله 

               سلازند  چنلان چله     ب                                           اگر فلزى را با طال يا نقره مخلوط كننلد و ظلرف     - 237مسأله 

         تعمال آن                                                             فلز به قدرى زياد باشد كه ظرف طال يا نقره بله آن ظلرف نگوينلد  اسل        آن      مقدار 

              مانعى ندارد.

                                 يا نقره است به قصد اين كه چلون                                اگر انسان غذايى را كه در ظرف طال - 238مسأله 

  ا  ب    اگر        و                                   باشد  در ظرف ديگر بريزد اشكال ندارد                                  غذا خوردن در ظرف طال و نقره حرام مى

        ر هر دو  د                                                          د  ريختن غذا از ظرف طال يا نقره در ظرف ديگر حرام نيست ولى            اين قصد نباش

                                       صورت خوردن غذا از ظرف دوم مانعى ندارد.

                    اب قرآن  اگر از طلال                                            استعمال بادگير قليان و غالف شمشير و كارد و ق  - 239مسأله 

       و ام لا      ن   دا    سلرمه                                                                     يا نقره باشد اشكال ندارد  و همچنين بعيد نيست جواز استعمال عطردان و

                                دان طال و نقره را استعمال نكنند.     ترياك

               دارد وللى بلراى   نل                                            استعمال ظرف طال يا نقره در حال ناچارى اشلكال    - 241مسأله 

                     نقره را استعمال كرد.              شود ظرف طال و                               وضو و غسل  در حال ناچارى هم نمى

     يگلر              ت يلا از چيلز د                                             استعمال ظرفى كه معلوم نيست از طال يا نقره اسل   - 241مسأله 

             اشكال ندارد.
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 وأوض

    روى         ى سلر و                                             در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جللو   - 242مسأله 

                  پاها را مسح كشند.

    آيد   مى             وى سر بيرون م                                           درازاى صورت را بايد از باالى پيشانى جايى كه   - 243مسأله 

   رد   گيل   ملى                                                                    تا آخر چانه شست  و پهناى آن به مقدارى كه بين انگشت وسط و شسلت قلرار  

     يقلين         آن كله                                                                    شسته شود  و اگر مختصرى از اين مقدار را نشويد وضو باطل است  و بلراى 

                   ً                                        كند اين مقدار كامالً شسته شده بايد كمى اطراف آن را هم بشويد.

     بايلد               ل مردم باشد                                            اگر صورت يا دست كسى كوچكتر يا بزرگتر از معمو  - 244مسأله 

     ا را      همانجل                  شلويند  او هلم تلا           ود را مى                                         مالحظه كند كه مردمان معمولى تا كجاى صورت خ

   ول         دازه معمل   انل                                                                       بشويد  و نيز اگر در پيشانى او مو روييده يا جلوى سرش مو ندارد بايد بله 

                 پيشانى را بشويد.

           هلاى چشلم و     وشه گ                                            اگر احتمال دهد چرك يا چيز ديگرى در ابروها و   - 245مسأله 

   د     باشل       ه جا                    مال او در نظر مردم ب                                  گذارد آب به آنها برسد  چنان چه احت                لب او هست كه نمى

                                                  بايد پيش از وضو وارسى كند كه اگر هست برطرف نمايد.

                 به پوسلت برسلاند                                                اگر پوست صورت از الى مو پيدا باشد بايد آب را  - 246مسأله 

                              رساندن آب به زير آن الزم نيست.                                   اگر پيدا نباشد شستن مو كافى است و

       احتياط              ا نه  بنابر                  ز الى مو پيدا است ي                         اگر شك كند كه پوست صورت ا  - 247مسأله 

                                                 واجب بايد مو را بشويد و آب را به پوست هم برساند.

           بسلتن ديلده                                مقدارى از لب و چشلم كله در وقلت                    شستن توى بينى و  - 248مسأله 

     بلاقى     ى                                                                   شود واجب نيست  ولى براى آن كه يقين كند از جايى كه بايد شسته شود چيز   نمى

  ا          ن مقلدار ر               دانسته بايلد ايل                                  از آنها را هم بشويد و كسى كه نمى                        نمانده  واجب است مقدارى 

        خوانلده    ه                                                                      بشويد اگر نداند در وضوهايى كه گرفته اين مقدار را شسته يلا نله نمازهلايى كل    

          صحيح است.

  بله        پلايين           و اگلر از      شسلت        پلايين                  ها را از باال به          صورت و دست      بايد  – 249مسأله 
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                     بشوي د وضو باطل است.     باال

            ترى دست به      چنانچه             دستها بكشد         صورت و    به             را تر كند و        اگردست  – 251 مسأله

     است.                                                            قدرى باشد كه به واسطه كشيدن دست آب كمى بر آنها جارى شود كافى

             ست چپ را از د                                           بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن   - 251مسأله 

                          آرنج تا سر انگشتها بشويد.

   ج                     د مقدارى باالتر از آرن                ً         كند آرنج را كامالً شسته باي                براى آن كه يقين   - 252مسأله 

             را هم بشويد.

         شسلته  در                                               كسى كه پيش از شستن صورت دستهاى خود را تلا ملچ    - 253مسأله 

       و باطلل                                                                 وضو بايد تا سر انگشتان را بشويد و اگر فقط تا مچ را بشلويد وضلوى ا        موقع

     است.

        تبله دوم           واجلب و مر                                    در وضو شستن صلورت و دسلتها مرتبله اول      - 254مسأله 

                                                          است مگر در شستن دست چپ احتياط مستحب آن است كله از يلك مرتبله           مستحب

  م         ول يلا دو  ا                         باشد و اين كه كدام شستن                                  و مرتبه سوم وبيشتر از آن حرام مى            تجاوز نكند

    تبه                            گيرد  پس اگر به قصد شستن مر                              مربوط به قصد كسى است كه وضو مى            يا سوم است

     حسلاب                                                  به صورت بريزد اشكال ندارد  و همه آنهلا شسلتن اول           مرتبه آب          ً   اول مثالً ده

   ام         وم آن حر                                                       به قصد اين كه سه مرتبه بشويد  سه مرتبه آب بريزد مرتبه س            شود  و اگر  مى

     است.

                ى آب وضو كه در                                           بعد از شستن هر دو دست بايد جلوى سر را با تر  - 255مسأله 

     د و                   ن دست راست بلوده باشل                                                   دست مانده مسح كند  و احتياط واجب آن است كه با باط

                                                     احتياط واجب آن است كه مسح از باال به پايين بوده باشد.

           ت جلاى مسلح                                             يك قمست از چهار قسمت سر  كه مقابل پيشانى اس  - 256مسأله 

    يد   با                                                                  باشد  و هر جاى اين قسمت را به اندازه طول يك انگشت و عرض يك انگشت  مى
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      گشلت و    ان                              از درازا به اندازه درازاى يك                                       مسح كند  اگرچه احتياط مستحب آن است كه

                         سه انگشت بسته مسح نمايد.                         از پهنا به اندازه پهناى

              ى جلوى سر هم                                          الزم نيست مسح سر بر پوست آن باشد بلكه بر مو  - 257مسأله 

      شلانه                         ً اى بلند است كه اگلر ملثالً                                              صحيح است ولى كسى كه موى جلوى سر او به اندازه

         كند  يا                           رسد  بايد بيخ موها را مسح                   به جاهاى ديگر سر مى         ريزد  يا                كند به صورتش مى

         ريزد يا ى                                                                    فرق سر را باز كرده پوست سر را مسح نمايد و اگر موهايى را كه به صورت م

       جاهلاى                               بر آنها مسح نمايد  يا بلر ملوى                        رسد جلوى سرجمع كند و                به جاهاى ديگر مى

                                          ديگر سر كه جلوى آن آمده مسح كند باطل است.

           ى پاها را                                                   بعد از مسح سر بايد با ترى آب وضو كه در دست مانده رو  - 258مسأله 

        فصلل را                                                                     از سر انگشتها تا برآمدگى روى پا مسح كند و احتياط واجب آن است كه تا م

              هم مسح نمايد.

                                           احتياط واجب آن است كه تمام روى پا مسح شود.  - 259مسأله 

                  شت پا بكشد و اگر پ         و بعد به                                    در مسح پا دست را بر انگشتها بگذارد   - 261مسأله 

     تيلاط                            است  وللى او للى موافلق بلا اح         جايز                                       تمام دست را روى پا بگذارد و كمى بكشد

      باشد.  مى

                د و اگر دسلت را                                روى پا بايد دست را روى آنها بكش             در مسح سر و  - 261مسأله 

     كشد            كه دست را مى                                                     د و سر يا پا را به آن بكشد وضو باطل است ولى اگر موقعى       نگه دار

                                      سر يا پا مختصرى حركت كند اشكال ندارد.

                     تر باشد كه رطوبت كف                    باشد و اگر به قدرى              مسح بايد خشك     جاى  - 262مسأله 

    كه      وبتى                                                                    دست به آن اثر نكند مسح باطل است ولى اگر ترى آن به قدرى كم باشد كه رط

  .                                            شود بگويند فقط ترى از كف دست است اشكال ندارد                        بعد از مسح در آن ديده مى

              تواند دسلت را                                              اگر براى مسح رطوبتى در كف دست نمانده باشد نمى  - 263مسأله 

   د ل   ل ح ل          ريش كه داخ      ان و ل                                                     با آب خارج تر كند  بلكه بايد از ترى صورت و ابرو و مژگ
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                                  صورت است بگيرد و با آن مسح نمايد.

           حتيلاط واجلب    ا                              دست فقط به اندازه مسح سر باشد     كف           اگر رطوبت  - 264مسأله 

     رو و                                                                  است كه سر را با همان رطوبت مسح كند  و براى مسح پاها از صلورت يلا ابل       آن

                   و ريش رطوبت بگيرد.       مژگان

       سرماى       واسطه                                             مسح كردن از روى جوراب و كفش باطل ولى اگر به  - 265مسأله 

    مسح        آورد    ن                                                                    شديد يا ترس از دزد و درنده و مانند اينها نتواند كفش يا جوراب را بيرو

      كى بر   پا                                                         ا اشكال ندارد و اگر روى كفش نجس باشد احوط آن است كه چيز           كردن بر آنه

    يد.                                                       بر آن چيز مسح كند و احتياط واجب آن است كه تيم م هم بنما              آن بيندازد و

             آب بكشلد بايلد                                                اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسلح آن را   - 266مسأله 

                                              نمايد و احتياط واجب آن است كه جبيره هم نمايد.      تيمم

 

 وضوى ارتماسى

              ا به قصد وضو                                           وضوى ارتماسى آن است كه انسان صورت و دستها ر  - 267مسأله 

     اگلر    و       ن آورد                                                                     در آ ب فرو برد و يا آنها را او ل در آب فرو برد و بعد به قصد وضو بيرو

         ب بيلرون  آ                                      برد  ني ت كند و تلا وقتلى كله آنهلا را از                                   موقعى كه دستها را در آب فرو مى

   گر  ا                                             شود به قصد وضو باشد  وضوى او صحيح است و نيز          آب تمام مى            آورد و ريزش   مى

    قصد         شود به                                                               موقع بيرون آوردن از آب قصد وضو كند و تا وقتى كه ريزش آب تمام مى

                            وضو باشد  وضوى او صحيح است.

              برد آن را در ى                                      نيست ني ت شستن دست چپ در وقتى كه فرو م     جايز   - 268مسأله 

        يزش آب ر                                           را در حال بيرون آوردن بنمايد با محافظه عدم                           آب بلكه بايد نيت شستن آن

    است                                                                   از طرف آرنج بر كف دست تا مختلط نشود آب دست با آب كف دست و همچنين

                                    دست راست اگر نشويد به آن دست چپ را.       حال 

  ى ل س ا ل      ر ارتم ل  غي     ى را  ل                را ارتماسى و بعض   ا                    اگر وضوى بعضى از اعض  – 269سأله م
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             اشكال ندارد.    دهد 

 

 ائى كه موقع وضو گرفتن مستحب استدعاه

      ه آب بل                               گيرد مستحب اسلت ملوقعى كله نگلاهش                  كسى كه وضو مى  - 271مسأله 

   و   «            ْ         ً ل م  ي ج ع لْه  ن ج ساً         ً    ط ه وراً و       اء         ع ل  الم      ذى ج      ا ل    ه    ْ            الْح م د  ل ل            ب اهلل  و                    ب س م  الل ه  و  »            افتد بگويد:   مى

     و        بين         َّ  م لن  التَّلوا                   ْ  ا لله لم  اج ع لْنلى   »     ويد:        شويد بگ         خود را مى                       موقعى كه پيش از وضو دست

       گويلد:         ردانلدن ب  گ                                    و در وقت مضمضه كردن يعنى آب در دهلان    «       ْ                       اج ع لْنى م ن  الم ت ط ه رين 

            يعنلى آب در                ر وقت استنشاق   و د   «   ك    ْ   ْ             ْ   ا طْل قْ ل سانى ب ذ كْر               ِّ                    ْ      ا لله م  ل قِّنى ح ج تى ي و م  ا لْقاك  و »

     و           ر و ح هلا    ُّ           مُّ ريح ها و              ى م م ن ي ش      ْ ج ع لْن   و ا   َّ   نَّة         ْ   ر يح  الْج      ِّ          ح رِّم  ع ل ى        ال ت          ا لله م  »                 بينى كردن بگويد: 

             ال ت س لو د     و    ْ        الْوج لوه    ُّ       دُّ ف يله                                     لله م  ب ي ض  و ج هى ي و م  ت س و    ا  »                      و موقع شستن رو بگويد:    «      طيب ها

    نلى              له لم  ا ع ط   ل ا   »   د:        ت بخوانل                      و در وقت شستن دست راسل    «                     ُّ         ْ       و ج هى ي و م  ت ب ي ضُّ ف يه  الْوج وه 

        تن دسلت         وموقع شسل    «   ً يراً      ً    ح ساباً ي س    ْ   ْ         ْ                           الْخ لْد  ف ى الْج نان  ب ي سارى و حاس ب ن ى                      ك تاب ى ب ي مينى و 

      ا للى    ً ةً   ْ      م غْل ول           ْ   ت ج ع لْها ال          ه رى و    ظ       اء      ْ    ال م نْ و ر               ب ش مال ى و                              ا لله م  ال ت ع ط نى ك تاب ى »          چپ بگويد: 

           ا لله لم   »           كنلد بگويلد:       ح مى                  وموقعى كه سر را مس   «        ْ      ِّ               ب ك  م نْ م ق طِّعات  الن يران        ا عوذ              ع ن قى و 

     ع للى              م  ث ب تنلى        ا لله ل  »    نلد:                      و در وقت مسح پا بخوا   «   ْ     ع فْو ك                 ب ر كات ك  و      ِّ                   غ شِّنى ب ر ح م ت ك  و 

  . «   ْ     االكْرام             لج الل  و  ا        يا ذ ا   ِّ نِّى         ض يك  ع                  ْ  س ع يى ف يما ي رْ            ُّ           ْ             ْ ي و م  ت ز لُّ ف يه  اال قْدام  و اج ع لْ           الص راط 

 

 وضو شرايط

                             صحيح بودن وضو سيزده چيز است:       شرايط

                         آن كه آب وضو پاك باشد.  شرط اول

                  آن كه مطلق باشد.  شرط دوم

                                                   وضو با آب نجس و آب مضاف باطل اسلت  اگرچله انسلان نجلس      - 271مسأله 

               آن وضلو نملازى هلم                                                              بودن يا مضاف بودن آن را نداند يا فراموش كرده باشد و اگر بلا  
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                                                         خوانده باشد  بايد آن نماز را دوباره با وضوى صحيح بخواند.

     چنلان           و ندارد                                             اگر غير از آب گل آلود مضاف آب ديگرى براى وض  - 272مسأله 

       كند تلا                                                                     وقت نماز تنگ است بايد تيم م كند و اگر وقت دارد واجب آن است كه صبر   چه 

             وضو بگيرد.           صاف شود و    آب

      گيلرد                                                   ه آب وضو و بنابر احتياط واجب فضائى كه در آن وضو مى    آن ك  شرط سوم

           مبا  باشد.

           ن راضى است  آ                   كه معلوم نيست صاحب           و با آبى      غصبى           وضو با آب  - 273مسأله 

               مبلا  باشلد اگلر      و                               و احوط آن است كه محل ريزش آب وضل                    نه حرام و باطل است     يا

    شد.                                     مقدمه از براى رسيدن آب به محل ريزش با   و           ريختن آب وض

                دانلد آن حلوض را                 اى كه انسان نملى                       وضو گرفتن از حوض مدرسه  - 274مسأله 

       ً عموالً م     ى كه  ل                 ان مدرسه  در صورت ل    ن هم ل                 اند يا براى محصلي               ه مردم وقف كرده ل       براى هم

    زه                                                                    مردم از آب آن وضو بگيرند اشكال ندارد  اگلر وضلو گلرفتن ملردم كاشلف از اجلا      

            عمومى باشد.

               اند حلوض آن را                                 واهد در مسجدى نماز بخواند اگر ند خ          كسى كه نمى  - 275مسأله 

   وض  ح          تواند از           خوانند  نمى                                    اند يا براى كسانى كه در آنجا نماز مى                  براى مردم وقف كرده

       ننلد از      بخوا                     خواهنلد در آنجلا نملاز                              ً                آن وضو بگيرد  ولى اگر معموالً كسانى هم كه نمى

                           تواند از حوض آن وضو بگيرد.         گيرند  مى             حوض آن وضو مى

                       ها و مانند اينهلا بلراى                 ها و مسافر خانه                     وضو گرفتن ازحوض تيمچه  - 276سأله م

     ساكن    ه                                                       ً           كسانى كه ساكن آنجاها نيستند  در صورتى صحيح است كه معموالً كسانى هم ك

  ى    رضلا                        وضو گلرفتن ملردم كشلف از           چنان چه                                     آنجاها نيستند با آب آنها وضو بگيرند 

             مالك بنمايد.

    ه ل          ان نداند ك ل       رچه انس ل      وچك اگ ل               هرهاى بزرگ يا ك              وضو گرفتن در ن  - 277مسأله 
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    نلد                                                                     صاحب آنها راضى است اشكال ندارد  ولى اگر صاحب آنها از وضو گلرفتن نهلى ك  

                              وضو گرفتن از اين آب مشكل است.

             د صحيح اسلت                                             اگر فراموش كند آب غصبى است و با آن وضو بگير  - 278مسأله 

                             بودن آن را فراملوش كنلد و وضلو                                           ولى كسى كه خودش آن را غصب كرده اگر غصبى 

                                        بگيرد بنابر احتياط واجب وضو باطل است.

  .                                              آن كه ظرف آب وضو مبا  باشد و از طال ونقره نباشد  شرط چهارم وپنجم

                           نقره اسلت  و آب را از آنهلا     و                             اگر آب وضو در ظرف غصبى يا طال  - 279مسأله 

               حت وضلو بله نحلو         ام لا صل                                  دستها بريزد وضوى او صحيح است و         بصورت و          بردارد و

                  ارتماسى مشكل است.

          ست وضلو بله                 ً                           در حوضى كه مثالً يك آجر يا يك سنگ آن غصبى ا  - 281مسأله 

    ست.                                                                ترتيبى صحيح است ولى در مقدار غصبى اگر تصرف بشود فعل حرام نموده ا     نحو

      ً             ابقاً قبرسلتان بلوده             زادگان كه سل                                 اگر در صحن يكى از امامان يا امام  - 281مسأله 

    قلف  و                                        انسان نداند كه زمين صحن را بلراى قبرسلتان           چنان چه         بسازند              حوض يا نهرى 

                                           اند وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد.    كرده

                                   وضو موقع شستن و مسح كردن پاك باشد.   ا         آن كه اعض  شرط ششم  

             سح كرده نجلس  م                                           اگر پيش از تمام شدن وضو جايى را كه شسته يا   - 282مسأله 

                  شود وضو صحيح است.

   ت       صلحيح اسل       وضو      باشد            از بدن نجس      جايى     وضو   ا             اگرغير از اعض  - 283مسأله 

       ه اول كل                                                                     ولى اگر مخرج را از بول يا غائط تطهير نكرده باشد احتياط مستحب آن اسلت  

                               آن را تطهير كند بعد وضو بگيرد.

              ند كه پيش از ك                           وضو نجس باشد بعد از وضو شك    ا              اگر يكى از اعض  - 284مسأله 

      ودن ل ب                                  در موقع وضو ملتفت پاك بودن و نجس        چنان چه        يا نه                       وضو آنجا را آب كشيده 
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    يلا          فت بوده                                  داند ملتفت بوده  يا شك دارد كه ملت                                  آنجا نبوده  وضو باطل است  و اگر مى

                                                                نه وضو صحيح است  و در هر صورت جايى را كه نجس بوده بايد آب بكشد.

          ون آن بنلد                                             اگر در صورت يا دستها بريدگى يلا زخلم اسلت كله خل       - 285مسأله 

        شار دهد  ف                                                             و آب براى آن ضرر ندارد  بايد در آب كر يا جارى فرو برد و قدرى      آيد   نمى

                                                        بند بيايد  بعد به دستورى كه گفته شد وضوى ارتماسى بگيرد.        كه خون

                                     آن كه وقت براى وضو و نماز كافى باشد.  شرط هفتم  

           م نملاز يلا    ملا  ت                                           هرگا وقت به قدرى تنگ باشد كه اگر وضلو بگيلرد     - 286مسأله 

   م       و و تليم                                    شود  بايد تيم م كند ولى اگر بلراى وضل                                   مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى

                                      يك اندازه وقت الزم است بايد وضو بگيرد.

                    ه قصد قربت يا براى ب                                           كسى كه در تنگى وقت نماز بايد تيمم كند  اگر   - 287مسأله 

  ح  ل  حي ص        و بگيرد  ل      ماز وض                                                    ار مستحب ى مثل خواندن قرآن و همچنين براى خواندن آن ن ل ك

   ود                                                                 ولى اگر براى خواندن آن نماز وضو بگيرد و قصد قربلت بلراى او حاصلل نشل        ست ا

            باطل است.

      گيرد                                                         آن كه به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم وضو ب  شرط هشتم

                                                      واگر براى خنك شدن يا به قصد ديگرى وضو بگيرد باطل است.

     وللى                ب خود بگذراند                           و را بر زبان بگويد يا از قل               الزم نيست نيت وض  - 288مسأله 

      د چله                                گيرد به طلورى كله اگلر از او بپرسلن                                         بايد در تمام وضو متوجه باشد كه وضو مى

      گيرم.                كنى بگويد وضو مى  مى

    سلت      بعد د                                                      وضو را به ترتيبى كه گفته شد بجا آورد يعنى اول صورت و  شرط نهم  

       حتيلاط  ا                            ر و بعد پاها را مسح نمايلد و             بعد از آن س                       بعد دست چپ را بشويد و        راست و

     وضو                                                                      واجب آن است كه پاى راست را قبل از پاى چپ مسح بكشد و اگر به اين ترتيب

                  نگيرد باطل است.
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                                         آن كه كارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد.  شرط دهم

      جايى       خواهد    ى مى                                           اگر بين كارهاى وضو به قدرى فاصله شود كه وقت  - 289مسأله 

  ه   شلد                                                              د يا مسح كند رطوبت جاهايى كه پيش از آن شسته يا مسح كرده خشك       را بشوي

     فقلط                                ً                                     باشد به شرط اين كه مواالت عرفاً به هم خورده باشد  وضو باطلل اسلت و اگلر   

   ه                              خواهد بشويد يا مسح كند  خشلك شلد                                        رطوبت جايى كه جلوتر از محل ى است كه مى

    شلده                   بت دست راست خشلك                          خواهد دست چپ را بشويد رطو        ً            باشد مثالً موقعى كه مى

    ياط    احت                                            مواالت به هم نخورده باشد وضو صحيح است  گرچه                صورت تر باشد و        باشد و

                                               مستحب آن است كه وضو را باطل كند و از سر بگيرد.

            واسلطه گرملاى                                                اگر كارهاى وضو را پشت سر هم بجا آورد ولى به  - 291مسأله 

                    د وضوى او صحيح است.                                            يا حرارت زياد بدن و مانند اينها رطوبت خشك شو     هوا

   و                      اگر بعد از شسلتن صلورت           ندارد  پس         وضو اشكال        در بين        راه رفتن  - 291مسأله 

                                                                  دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح كند وضوى او صحيح است.

                                                     آن كه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاهلا را خلود انسلان      شرط يازدهم  

      و مسلح                                       هد  يا در رساندن آب به صورت و دستها                           دهد و اگر ديگرى او را وضو د       انجام

                                  پا به او كمك نمايد  وضو باطل است.   و    سر

   و                 ه او را وضو دهد ك                                 تواند وضو بگيرد بايد نايب بگيرد            كسى كه نمى  - 292مسأله 

         ي لت وضلو   ن                                                            مزد هم بخواهد در صورتى كه بتواند بايد بدهد  ولى بايد خود او         چنان چه 

    اى ج       د و به                                تواند بايد نايبش دست او را بگير              ايد  و اگر نمى                       كند و با دست خود مسح نم

   ن آ                                                                    مسح او بكشد  و اگر اين هم ممكن نيست بايلد از دسلت او رطوبلت بگيلرد و بلا      

                             رطوبت سر وپاى او را مسح كند.

                       ى انجام دهد  نبايد در              تواند به تنهاي                             هركدام از كارهاى وضو را كه مى  - 293مسأله 

                آن كمك بگيرد.

                                            آن كه استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد.  ازدهمشرط دو
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              اگلر آب را بله                                      ترسد كه اگر وضو بگيرد  مريض شود يا         كسى كه مى  - 294مسأله 

                     نفس محترم ديگرى هلالك                                                  مصرف وضو برساند ترس داشته باشد از تشنگى خودش يا

  د         و بعل    يلرد                                                                   شود نبايد وضو بگيرد  ولى اگر نداند كه آب براى او ضرر دارد و وضلو بگ 

    عمل                 اش كه تيمم است                                                ضرر داشته به احتياط واجب وضو باطل است و به وظيفه       بفهمد

     كند.

             ه وضلو بلا آن   كل                                            اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار كملى    - 295مسأله 

     يرد.                                                                    صحيح است ضرر ندارد و بيشتر از آن ضرر دارد  بايد با همان مقدار وضو بگ

                             وضو مانعى از رسيدن آب نباشد.   ا            آن كه در اعض  شرط سيزدهم  

      ه از كل                        وضلو چسلبيده وللى شلك دارد        ا                داند چيزى به اعض      اگر مى  - 296ه مسأل

        برساند.                                                 كند يا نه بايد آن را برطرف كند يا آب را به زير آن                   رسيدن آب جلوگيرى مى

                          ال نلدارد وللى اگلر نلاخن را                                  اگر زير ناخن چرك باشد  وضو اشلك  - 297مسأله 

    نلد        عملول بل                                                      ى وضو آن چرك را برطرف كنند  و نيز اگر ناخن بيشتر از م               بگيرند بايد برا

                                                                  باشد  بايد چرك زير مقدارى را كه از معمول بلندتر است برطرف نمايند.

               اسطه سوختن يا و            روى پاها به                                 اگر در صورت ودستها و جلوى سر و  - 298مسأله 

       سلوراخ        نان چله   چ                      مسح روى آن كافى است و                                    چيز ديگر برآمدگى پيدا شود  شستن و

                                                                   رساندن آب بزير پوست الزم نيست  بلكه اگر پوست يك قسمت آن كنلده شلود       شود

        نده شلده            پوستى كه ك        چنان چه                                               نيست آبرا بزير قسمتى كه كنده نشده برساند  ولى      الزم

     ر آن                                    شود بايلد آن را قطلع كنلد يلا آب را بزيل                        چسبد و گاهى بلند مى         به بدن مى      گاهى

        برساند.

             سلبيده يلا نله                       اعضاى وضوى او چيزى چ  ه                     گر انسان شك كند كه ب ا  - 299مسأله 

          ند گل به                                                            احتمال او در نظر مردم بجا باشد مثل آن كه بعد از گل كارى شك ك        چنان چه 

  ه ل   د ك ل      يدا كن                                                                    دست او چسبيده يا نه بايد وارسى كند يا به قدرى دست بمالد كه اطمينان پ
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   ت.                                         اگر بوده برطرف شده يا آب بزير آن رسيده اس

               د  اگر چرك آن                     مسح كرد هرقدر چرك باش                       جايى را كه بايد شست و  - 311مسأله 

   و       چ كارى  گ                                                                    مانع از رسيدن آب به بدن نباشد اشكالى ندارد  و همچنين است اگر بعد از 

      انلد                 نمايد بر دسلت بم                                                      مانند آن چيز سفيدى كه جلوگيرى از رسيدن آب به پوست نمى

   د.       رطرف كن                         رسد يا نه  بايد آنها را ب           ب به بدن مى                                ولى اگر شك كند كه با بودن آنها آ

   آب               نعى از رسليدن       وضو ما   ا                              از وضو بداند كه در بعضى از اعض         اگر پيش  - 311مسأله 

    ه  ل نل             ا رسلانده يلا    ل              و آب را به آنج ل    ع وض ل           د كه در موق ل       و شك كن ل               هست و بعد از وض

       ر ايلن  د       شته كه                                                               وضوى او صحيح است مگر آن كه بداند در حال وضو التفات به مانع ندا

                       صورت وضو را اعاده كند.

             ب بخلودى خلود   آ                       وضو مانعى باشد كه گاهى    ا                  اگر در بعضى از اعض  - 312مسأله 

    يده                                        انسان بعد از وضو شك كند كه آب زير آن رسل        رسد و        گاهى نمى       رسد و         زير آن مى

       اجلب آن                                                       بداند موقع وضو ملتفت رسيدن آب بزير آن نبلوده  احتيلاط و          چنان چه     نه      يا

                     كه دوباره وضو بگيرد.   ت  اس

     وضلو    ا      در اعضل                                              اگر بعد از وضو چيزى كه مانع از رسيدن آب است  - 313مسأله 

                                                       نداند موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده  وضوى او صحيح است.         ببيند و

  ا           است در اعضل                                              اگر بعد از وضو شك كند چيزى كه مانع رسيدن آب  - 314مسأله 

                              وضو بوده يا نه  وضو صحيح است.

 

 ام وضواحك

             ن آب و غصلبى               آن مثل پاك بود      شرايط                         كسى كه در كارهاى وضو و  - 315مسأله 

                خود اعتنا نكند.    شك                كند  بايد به                   نبودن آن خيلى شك مى

                  گذارد كه وضوى او                                           اگر شك كند كه وضوى او باطل شده يا نه بنا مى  - 316مسأله 

  از                     و بعد از وضو رطوبتى                وضو گرفته باشد         نكرده و   ء ا                               باقيست ولى اگر بعد از بول استبر
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                                                            او بيرون آيد كه نداند بول است يا چيز ديگر وضوى او باطل است.

    رد.                                           كسى كه شك دارد وضو گرفته يا نه بايد وضو بگي  - 317مسأله 

       ً     ده  ملثالً بلول    ز                 حدثى هلم از او سلر                     داند وضو گرفته و         كسى كه مى  - 318مسأله 

  ر           گيرد  و اگل                            پيش از نماز است  بايد وضو ب         چنان چه                           اگر نداند كدام جلوتر بوده         كرده 

  ه          ت نملازى كل                                 وضو بگيرد  و اگر بعد از نماز اس                               نماز است بايد نماز را بشكند و        در بين

                                براى نمازهاى بعد بايد وضوبگيرد.            صحيح است و        خوانده

                       ى از جاها را نشسته يا                                           اگر بعد از وضو يا در بين آن يقين كند كه بعض  - 319مسأله 

                                             رطوبت جاهايى كه پيش از آن اسلت خشلك شلده  بايلد            چنان چه      است            مسح نكرده 

      علد از   ب      آن چله                            جايى را كه فراموش كرده و                                      دوباره وضو بگيرد و اگر خشك نشده بايد

     كند                                                                   است بشويد يا مسح كند و اگر در بين وضو در شستن يا مسح كردن جايى شك    آن

                              بايد به همين دستور عمل نمايد.

     ولى               ماز صحيح است                                   ز نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه ن         اگر بعد ا  - 311مسأله 

                                 بايد براى نمازهاى بعد وضو بگيرد.

    د     ً                ياطاً نماز را تمام كن                                           اگر در بين نماز شك كند وضو گرفته يا نه  احت  - 311مسأله 

                                          و بايد وضو بگيرد و نماز را دوباره بخواند.

                  و باطل شده يا بعلد        وضوى ا                                       اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز  - 312مسأله 

                                نماز  نمازى كه خوانده صحيح است.    از

          توانلد از             ريزد  يا نمى                                          اگر انسان مرضى دارد كه بول او قطره قطره مى  - 313مسأله 

   ه        آخر آن ب                                 يقين دارد كه از اول وقت نماز تا        چنان چه                              بيرون آمدن غائط خوددارى كند  

   دا   پي        ه مهلت ك                          كند  بايد نماز را در وقتى   مى                      نماز خواندن مهلت پيدا                    مقدار وضو گرفتن و

                                                                                    كنللد بخوانللد و اگللر مهلللت او بلله مقللدار كارهللاى واجللب نمللاز اسللت  بايللد در   مللى

       مانند     آن      مستحب       ارهاى  ل                                               مهلت دارد  فقط كارهاى واجب نماز را بجا آورد و ك    كه    وقتى
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                 قنوت را ترك كند.    ه و  ل    اقام   و      اذان

                            كند و در بين نماز چند دفعه                  نماز مهلت پيدا نمى         ر وضو و           اگر به مقدا  - 314مسأله 

     سلخت                                              شود  كه اگر بخواهد بعد از هر دفعله وضلو بگيلرد                            بول يا غائط از او خارج مى

      ً فوراً    د                                                                     نيست بايد ظرف آبى پهلوى خود بگذارد و هر وقت بول يا غائط از او خارج ش

   با         دوباره   ا                 ست كه همان نماز ر                                       بقيه نماز را بخواند و احتياط مستحب آن ا             وضو بگيرد و

                                                               يك وضو بخواند و اگر در بين آن نماز وضوى او باطل شد اعتنا نكند.

            شود كه وضو  مى                                             كسى كه بول يا غائط طورى پى در پى از او خارج  - 315مسأله 

       خواند   ب       ا وضو                                                                    گرفتن بعد از هر دفعه براى او سخت است  اگر بتواند مقدارى از نماز را ب

                   نماز يك وضو بگيرد.              بايد براى هر

                    شود  اگر نتواند هيچ                                          كسى كه بول يا غائط پى در پى از او خارج مى - 316مسأله 

      ك وضلو                                                                از نماز را با وضو بخواند  احتياط واجب آن است كه براى هر نملاز يل         مقدار

       بگيرد.

                  لوگيرى كند  بايلد                        تواند از خارج شدن باد ج                    اگر مرضى دارد كه نمى  - 317مسأله 

       نمايد.                                          توانند از بيرون آمدن غائط خوددارى كنند عمل            كسانى كه نمى       وظيفه  ه  ب

                   شود  بايد بلراى هلر                                           كسى كه بول يا غائط پى در پى از او خارج مى  - 318مسأله 

   د     تشله        ً                                          فوراً مشغول نماز شلود  وللى بلراى بجلا آوردن سلجده و                        نمازى وضو بگيرد و

     ً    وراً بجلا       نماز ف                      تى كه آنها را بعد از                                                فراموش شده كه بايد بعد از نماز انجام داد  در صور

    ست.     الزم ا                                                                    ً بياورد  وضو گرفتن الزم نيست  ولى براى نماز احتياط وضو گرفتن احتياطاً

   كه     اى              از بوسيله كيسه                 ريزد بايد براى نم                          كسى كه بول او قطره قطره مى  - 319مسأله 

      كنلد      ى ملى                                                                 در آن پنبه يا چيز ديگرى است كه از رسيدن بول به جاهاى ديگر جلوگير

    آب                                                                      خود را حفظ نمايد  و احتياط واجب آن است كه پيش از هر نملاز مخلرج بلول را   

          توانلد از                                                                     بكشد و احتياط استحبابى آن است كه كيسه را تطهير كند  و نيز كسى كه نملى 

     دن ل     ز رسي    از ا ل      دار نم ل                    ممكن باشد بايد به مق        چنان چه                              بيرون آمدن غائط خوددارى كند  
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       دارد  نل                                                     گر جلوگيرى نمايد  و احتياط واجب آن است كه اگر مشق ت                 غائط به جاهاى دي

                                   براى هر نماز مخرج غائط را آب بكشد.

             دارى كنلد در         غلائط خلود                             تواند از بيرون آمدن بلول و           كسى كه نمى  - 321مسأله 

         نمايد      يرى ل         غائط جلوگ                                                         صورتى كه ممكن باشد بايد به مقدار نماز از خارج شدن بول و

       جلب آن                                                       ه باشد  بلكه اگر مرض او به آسانى معالجه شود  احتيلاط وا               اگرچه خرج داشت

                            است كه خود را معالجه نمايد.

                   ددارى كند  بعلد از                                  تواند از بيرون آمدن بول و غائط خو          كسى كه نمى  - 321مسأله 

   اش      وظيفه                                                               آن كه مرض او خوب شد  الزم نيست نمازهايى را كه در وقت مرض مطابق

         د نملازى    باي                                            ً گر در بين وقت نماز مرض او خوب شود  احتياطاً                      خوانده قضا نمايد ولى ا

                                      را كه در آن وقت خوانده دوباره بخواند.

 

 چيزهائى كه بايد براى آنها وضو گرفت

             مازهلاى واجلب   ن                                           براى پنج چيز وضو گرفتن واجب است: او ل براى   - 322مسأله 

   ز        ز حلدثى ا           آنها و نما                         تشهد فراموش شده  اگر بين                                    غير از نماز مي ت  دوم براى سجده و

       م وضلو  ه             ً                                                     او سر زده مثالً بول كرده باشد و احتياط واجب آن است كه براى سجده سهو 

         م خلورده                                                                     بگيرد  سوم براى طواف واجب خانه كعبه  چهارم اگر نذر يا عهد كرده يا قسل 

  ز  ا       دن آن                                                                    باشد كه وضو بگيرد  پنجم براى آب كشيدن قرآنى كه نجس شده  يا بيرون آور

  ه  بل    ا                                                           مانند آن  در صورتى كه مجبور باشد  دست يا جاى ديگر بلدن خلود ر            مسترا  و

        ن اسلت                احترامى به قرآ  بى                          معط ل شدن به مقدار وضو        چنان چه                     خط قرآن برساند  ولى 

            يا اگر نجلس                       مانند آن بيرون آورد                                                  بايد بدون اين كه وضو بگيرد  قرآن را از مسترا  و

             شده آب بكشد.

              خط قرآن براى  ه                                  ط قرآن  يعنى رساندن جايى از بدن ب          مس نمودن خ  - 323مسأله 

   ه  ل   م ب ل           وى خود را ه ل                                                        كسى كه وضو ندارد حرام است  و احتياط استحبابى آن است كه م
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     آن          كنند مس                                                              نرساند  ولى اگر قرآن را به زبان فارسى يا به زبان ديگر ترجمه          خط  قرآن

             اشكال ندارد.

             للى اگلر ملس     و                  س  قرآن واجب نيسلت                           جلوگيرى بچه و ديوانه از م  - 324مسأله 

                                      قرآن باشد  بايد از آنان جلوگيرى كنند.  ه          احترامى ب             نمودن آنان بى

                را به هلر زبلانى                                               كسى كه وضو ندارد  حرام است اسم خداوند متعال  - 325مسأله 

      املام                                                                       نوشته شده باشد مس  نمايد و احتياط وجوبى آن است كه اسم مبلارك پيغمبلر و  

                 را هم مس ننمايد.  «        هلل عليها     سالم ا »           وحضرت زهرا

                   اشد  وضو بگيرد يا ب                                           اگر پيش از وقت نماز به قصد اين كه با طهارت   - 326مسأله 

       بگيرد   و                                                                    غسل كند صحيح است و اگر نزديك وقت نماز به قصد مهي ا بودن براى نماز وض

             اشكال ندارد.

    بعد    و         واجب كند                                              كسى كه يقين دارد وقت داخل شده اگر ني ت وضوى  - 327مسأله 

        را عللى                                                                 از وضو بفهمد وقت داخل نشده  وضوى او صحيح است اگر قصد وضو گرفتن

            داشته باشد.         ٍ اى  حالٍ

               بور و رفلتن بله             زيارت اهل ق                            است انسان براى نماز مي ت و      مستحب   - 328مسأله 

      آن و                                       وضو بگيرد  و همچنين بلراى هملراه داشلتن قلر       (           عليهم السلالم  )                  مسجد وحرم امامان

    اسلت    ب     مستح                   براى خوابيدن و نيز                                   ن آن و نيز براى مس  حاشيه قرآن و    نوشت   و        خواندن

    يلرد                                                               وضو دارد دوباره وضو بگيرد  و اگر براى يكلى از ايلن كارهلا وضلو بگ        كه     كسى

       و نملاز                تواند با آن وضل                    ً   تواند بجا آورد  مثالً مى                        بايد با وضو انجام داد مى              هركارى را كه

        بخواند.

 

 دكنچيزهائى كه وضو را باطل مى

                                         كند: او ل بول  دوم غائط  سوم باد معلده  هفت چيز وضو را باطل مى - 329مسأله 

گوش د ولم نبينلچهارم خوابى كه به واسطه آن چشم نبيند وگوش نشنود ولى اگر چش
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  و گىلوانرد مانند: ديلبشود  پنجم چيزهائى كه عقل را از بين مىبشنود وضو باطل نمى

 كله بلراى آن   شود  هفتم كلارى                ً        ضه زنان كه بعدا  گفته مىبيهوشى  ششم استحا مستى و

 بايد غسل كرد مانند جنابت.

 

 احكام وضوى جبيره

                                     بندنلد و دوايلى كله روى زخلم و ماننلد آن                                    چيزى كه با آن زخم و شكسته را ملى 

     شود.                      گذارند جبيره ناميده مى  مى

     چنلان     د        گى باش                                           اگر در يكى از جاهاى وضو  زخم يا دمل يا شكست  - 331مسأله 

                                                 آب براى آن ضرر ندارد  بايد بطور معمولى وضو گرفت.                  روى آن باز است و   چه 

       روى آن           ها است و   دست      رت و                              اگر زخم يا دمل يا شكستگى در صو - 331مسأله 

       دارد                         كشيدن دست تر بر آن ضرر ن        چنان چه                                 است و آب ريختن روى آن ضرر دارد       باز

    علد  ب                              د و احتياط استحبابى آن است كله                                        احتياط واجب آن است كه دست تر بر آن بكش

       ار هلم                                          دست تر را روى پارچه هم بكشد و اگر اين مقلد                             پارچه پاكى روى آن بگذارد و

   ه كل                                        شود آب كشيد  بايد اطراف زخم را به طلورى     نمي                           ضرر دارد يا زخم نجس است و

     ارد ذ      زخم بگ                                                                     در وضو گفته شد  از باال به پايين بشويد و بنابر احتياط پارچه پاكى روى

                                                                    دست تر روى آن بكشد  و اگر گذاشتن پارچه ممكلن نيسلت بايلد اطلراف زخلم را        و

                                               بشويد و بنابر احتياط استحبابى تيم م هم بنمايد.

   و         اهلا اسلت   پ                                           اگر زخم يا دمل يا شكستگى در جلوى سر يلا روى    - 332مسأله 

     روى     د و ر                                            نتواند آن را مسح كند  پارچه پاكى روى آن بگذا        چنان چه             آن باز است       روى

      ت كله                                                                     پارچه را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند  و احتياط واجب اين اسل 

                                                                  بعد تيم م كند و اگر گذاشتن پارچه ممكن نباشد  اكتفا كند به تيم م.

         بلاز كلردن           چنان چه                                         اگر روى دمل يا زخم يا شكستگى بسته باشد    - 333مسأله 

                   وضو بگيرد  چله زخلم و                 ايد باز كند و                          آب هم براى آن ضرر ندارد  ب            ممكن است و    آن
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          روى پاها.                         دستها باشد يا جلوى سر و              آن در صورت و       مانند

     روى      بشود       اشد و                                           اگر زخم يا دمل يا شكستگى در صورت يا دستها ب  - 334مسأله 

     ارد    ند                  كشيدن دست تر ضرر                            ريختن آب روى آن ضرر دارد و        چنان چه                آن را باز كرد  

       بگلذارد      آن                                        ست تر روى آن بكشد و بعد پارچه پاكى روى                       احتياط واجب آن است كه د

                             روى پارچه را هم دست تر بكشد.   و

           كله روى آن       چيلزى                                   شود روى زخم را باز كرد ولى زخم و       اگر نمى  - 335مسأله 

     ا بله   ر                       ضرر هم ندارد  بايد آب                زخم ممكن است و  ه             رسانيدن آب ب                  گذاشته پاك است و

  ب  آ        چنان چه                           كه روى آن گذاشته نجس است                                 زخم برساند  و اگر زخم يا چيزى     روى

  و        موقلع وضل                                                      رساندن آب بروى زخم ممكن باشد  بايد آن را آب بكشد و      آن و       كشيدن

   آب                                                                 بزخم برساند  در صورتى كه آب براى زخم ضرر دارد  يلا آن كله رسلاندن          آب را

  ف                             شود آن را آب كشيد  بايلد اطلرا     نمي                                 زخم ممكن نيست  يا زخم نجس است و      بروى

   جلس   ن                                                             بشويد و اگر جبيره پاك است بايد روى آن را مسح كند و اگلر جبيلره       را    زخم 

      چسلبد                                 ً                       شود روى آن را دست تر كشيد  مثالً دوايى است كه به دست ملى    نمى         است  يا

   وى         دست تر ر                                 جبيره حساب شود  روى آن بگذارد و   ء                     پاكى را به طورى كه جز       پارچه

    تن                         آن است كه وضو بگيرد بله شسل                                           بكشد  اگر اين هم ممكن نيست  احتياط واجب    آن

                          اطراف آن و تيم م هم بكند.

                   تمام هر دو دست را                                             اگر جبيره تمام صورت يا تمام يكى از دستها يا  - 336مسأله 

        بنمايد.                                       اى بگيرد و بنابر احتياط واجب تيم م هم                           گرفته باشد  بايد وضوى جبيره

                  احتياط واجب بايد      نابر                                        اگر جبيره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد ب  - 337مسأله 

                  تيم م هم بنمايد.            اى بگيرد و          وضوى جبيره

             وقع وضو دسلت  م                        انگشتها جبيره دارد و در                     كسى كه در كف دست و  - 338مسأله 

  ى ل   ورت ص     د در  ل                                پا را با همان رطوبت جبيره مسح كن                                تر روى آن كشيده است  بايد سر و

 



     77                                                                         وضوي جبيره                 احكام
 

                          باكف دست  مسح ممكن نباشد.    كه

            دارى از طلرف                                      ره تملام پهنلاى روى پلا را گرفتله وللى مقل             اگر جبي  - 339مسأله 

     جلايى     و                                                           مقدارى از طرف باالى پا باز است جاهايى كه باز است روى پا را   و         انگشتان

                          است روى جبيره را مسح كند.          كه جبيره

                    ين آنهلا را بشلويد و                                             اگر در صورت يا دستها چند جبيره باشد  بايد ب  - 341مسأله 

       جبيره         هايى كه                                              وى پاها باشد  بايد بين آنها را مسح كند و در جا             ها در سر يا ر         اگر جبيره

                                   است بايد به دستور جبيره عمل نمايد.

     ممكن             برداشتن آن   و                                             اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته  - 341مسأله 

      داشتن   بر     اگر                                                                      نيست  بايد به دستور جبيره عمل كند  و به احتياط واجب تيم م هم نمايد و

     طراف      است ا       دستها                                                     ممكن است بايد جبيره را بردارد  پس اگر زخم در صورت و      جبيره 

         طراف آن      باشد ا                                                                آن را بشويد و اگر در سر است اطراف آن را مسح كند و اگر روى پاها

                                       براى جاى زخم به دستور جبيره عمل نمايد.              را مسح كند و

       ه جهت    لى ب              شكستگى نيست  و         جراحت و                      اگر در جاى وضو زخم و  - 342مسأله 

    وى            آن است كله وضل        مستحب                                                    ديگرى آب براى آن ضرر دارد  بايد تيم م كند و احتياط 

             اى هم بگيرد.     جبيره

                توانلد آن را آب                        وضلو را رگ زده اسلت و نملى      ا               اگر جايى از اعض  - 343مسأله 

                                                          بكشد يا آب براى آن ضرر دارد  بايد به دستور جبيره عمل كند.

                      ده اسلت كله برداشلتن آن            چيزى چسلبي                        اگر در جاى وضو يا غسل - 344مسأله 

  ل   عم      بيره ج                             شود تحم ل كرد  بايد به دستور                                        ممكن نيست  يا به قدرى مشق ت دارد كه نمى

                 تيم م هم بنمايد.      مستحب                     كند  و بنابر احتياط 

            حيتلاط واجلب                  اى است و بنلابر ا                  اى مثل وضوى جبيره         غسل جبيره  - 345مسأله  

                            بايد آن را ترتيبى بجا آورد.
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                يم م او زخم يا                                                كسى كه وظيفه او تيم م است اگر در بعضى از جاهاى ت  - 346 مسأله

          اى نمايد.              اى تيم م جبيره                                            دمل يا شكستگى باشد  بايد به دستور وضوى جبيره

      بدانلد          چنان چه     ند              اى نماز بخوا                               كسى كه بايد با وضو يا غسل جبيره  - 347مسأله 

      نملاز                   توانلد در اول وقلت         شود  مى   نمى                                       احتمال بدهد كه تا آخر وقت عذر او برطرف     يا

     ايد.                                                                    بخواند  و اگر عذر او در وقت بر طرف شود بايد نماز را با وضو اعاده بنم

         م خلود را                                             اگر انسان براى مرضى كه در چشلم او اسلت ملوى چشل      - 348مسأله 

     م هلم                                       اى انجام دهد و احتيلاط آن اسلت كله تليم                 غسل را جبيره            بايد وضو و          بچسباند 

        بنمايد.

           اى  بنلابر                           اش تيم م است يلا وضلوى جبيلره             داند وظيفه          كسى كه نمى  - 349له مسأ

                دو را بجا آورد.                     احتياط واجب بايد هر

                        اى خوانده صحيح اسلت اگلر                                    نمازهايى را كه انسان با وضوى جبيره  - 351مسأله 

  و   وض  ا                           وقت عذرش برطرف شود اعاده ب   ا                               خر وقت مستمر  باشد و اگر در اثن         عذرش تا آ

      گيرد. ب                                                              و اگر بعد از وقت عذرش برطرف شد  براى نمازهاى بعد بايد وضو         واجب است

 

 
 هاى واجبغسل

     غسلل   سوم:         غسل حليض     دوم:           غسل جنابت      ّ  او ل:                     غسلهاى واجب هفت است: 

  هفأتم:           غسلل مي لت      ششم:              غسل مس  مي ت    پنجم:             غسل استحاضه    چهارم:      نفاس  

     شود.  مى                 مانند اينها واجب        قسم و                   كه به واسطه نذر و      غسلى
 

  احكام جنابت

                 بيرون آمدن منى      دوم      جماع      ّ اوّل     شود:                       به دو چيز انسان جنب مى  - 351مسأله 

      شلهوت                                                                 چه در خواب باشد يا بيدارى  كلم باشلد يلا زيلاد  بلا شلهوت باشلد يلا بلى         
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        اختيار.          باشد يا بى   ار  ل       با اختي

         ل يلا غيلر          ت يا بلو                                            اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى اس  - 352مسأله 

         شده  آن                                                       با شهوت و جستن بيرون آمده و از بيرون آمدن آن  بدن سست        چنان چه         اينها 

       داشلته  ن                                                                    رطوبت حكم منى دارد و اگر هيچ يك از اين سه نشانه يلا بعضلى از اينهلا را    

     اشلد                                                                      باشد  حكم منى ندارد ولى در مريض الزم نيست آن آب با جستن بيرون آملده ب 

   نلى   م                                             آيد و در موقع بيرون آمدن بدن سست شلود  در حكلم                      اگر با شهوت بيرون      بلكه

     است.

    اى              كى از سه نشانه                                           اگر از مردى كه مريض نيست آبى بيرون آيد كه ي  - 353مسأله 

     چنلان          يا نه                    هاى ديگر را داشته                                                   را كه در مسأله پيش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه

        زم است                    رطوبت خارج شود وضو ال                                      از بول نكرده باشد و وضو هم داشته اگر   ا     استبر   چه 

    تن         شد با داش               از بول نموده با   ء ا     استبر        چنان چه                   از غسل الزم نيست و                   و اگر وضو نداشته ب

              شلود ام لا اگلر     مى  و   وض  ه                             و با نداشتن وضو تنها اكتفا ب                           وضو چيزى براى او الزم نيست

     يلاط      د احت  ايل                                                              كرده و يقين دارد رطوبتى كه از او خارج شده يا بول است يا منى ب   ا     استبر

                   جمع بين غسل و وضو.  ه      كند ب

              نلد  و اگلر بلول                                         است انسان بعد از بيرون آمدن منى بلول ك       مستحب   - 354مسأله 

          يگر  حكلم                                                              بعد از غسل رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند منى است يا رطوبت د        نكند و

          منى دارد.

            شود  در زن                   گاه يا بيشتر داخل                                   اگر انسان جماع كند و به اندازه ختنه  - 355مسأله 

           ن نيايد هلر         نى بيرو                                                                    باشد يا در مرد  در قبل باشد يا در دبر  بالغ باشد يا نابالغ  اگر چه م

      شوند.      جنب مى    دو

      نيست.                                             اگر شك كند كه داخل شده يا نه غسل بر او واجب  - 356مسأله 

      منى از                                              حيوانى را وطى كند  يعنى با او نزديكى نمايد و      لل ه           اگر نعوذ با  - 357مسأله 
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         وطى وضو        پيش از        چنان چه                                                        او بيرون آيد غسل تنها كافى است  و اگر منى بيرون نيايد  

    غسل    ه ك                                                                    داشته باز هم غسل تنها كافى است  و اگر وضو نداشته احتياط واجب آن است 

                     كند  و وضو هم بگيرد.

               ا انسان شك كنلد   ي             بيرون نيايد                                 اگر منى از جاى خود حركت كند و  - 358مسأله 

                                          او بيرون آمده يا نه  غسل بر او واجب نيست.       منى از     كه

               ن اسلت  بعلد از                                   تواند غسل كند ولى تيم م برايش ممكل           كسى كه نمى  - 359مسأله 

                              تواند با عيال خود نزديكى كند.                       داخل شدن وقت نماز هم مى

        بلراى آن          اوسلت و                                              اگر در لباس خود منى ببيند و بداند كه از خلود   - 361مسأله 

    نده          ن منى خوا                                          نمازهايى را كه يقين دارد  بعد از بيرون آمد       كند و                 نكرده  بايد غسل     غسل

         زم نيسلت  ال                                  دهد  بعد از بيرون آمدن منى خوانده                               كند  ولى نمازهايى كه احتمال مى     قضا

           قضا نمايد.

 

 چيزهائى كه بر جنب حرام است

             ز بلدن بله خلط                  رساندن جايى ا    ّ او ل                         پنج چيز بر جنب حرام است:   - 361مسأله 

   و   (          لليهم السلالم   ع )        اماملان                سلم پيغمبلران و   ا  ه                              اسم خدا و بنابر احتياط واجب ب  ه  ب    يا       قرآن 

   جد           رفلتن در مسل    دوم                           به طورى كه در وضو گفته شلد                   )سالم اهلل عليها(   ا        حضرت زهر

     وقف  ت  سوم                                  يك در داخل و از در ديگر خارج شود                         مسجد پيغمبر اگر چه از          الحرام و

                                         ل و از در ديگر خارج شود  يا براى برداشلتن        در داخ                              در مساجد ديگر  ولى اگر از يك

             الن بى است و                               بنابر احتياط واجب ملحق به مسجد        امامان     حرم                         چيزى برود مانعى ندارد و

               گذاشلتن چيلزى در     چهأارم                        احتياط واجب جايز نيست                            در رواق امامان هم مكث به

     سوره                                             كه سجده واجب دارد و آن چهار سوره است: او ل    اى           خواندن سوره  پنجم      مسجد  

                   سوم سوره پنجلاه  (حم سجده)                  دوم سوره چهل ويكم     (الم تنزيل)             سى ودوم قرآن 

                              و اگر يك حرف از اين چهار سلوره    (ءاقر)         نود وششم             چهارم سوره    (والنجم)     وسوم 
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  م              هلا بخوانلد حلرا                             را هم اگر به ني ت اين سوره   هلل     بسم ا     حتى                         را هم بخواند حرام است و

     است.

 

 وه استچيزهائى كه بر جنب مكر

                  آشاميدن  ولى اگر                                             نه چيز بر جنب مكروه است: او ل و دوم خوردن و  - 362مسأله 

    وم                                           مضمضه نمايد يلا دسلتها را بشلويد مكلروه نيسلت  سل                                وضو بگيرد و يا استنشاق و

         ك قرائلت                         واجب ندارد  بلكه بهتر تر              هايى كه سجده                               خواندن بيشتر از هفت آيه از سوره

     نجم پل                 بين خطهاى قلرآن            حاشيه و                 از بدن به جلد و                             قرآن است  چهارم رساندن جايى

  ز  ا        ب  بدل                                                                    همراه داشتن قرآن ششم خوابيدن  ولى اگر وضو بگيرد يا به واسطه نداشتن آ

     يلدن                   ماننلد آن  هشلتم مال         حنلا و   ه                                           غسل تيم م كند مكروه نيست  هفتم خضاب كردن بل 

      ز او         واب منلى ا                                                             روغن به بدن  نهم جماع كردن بعد از آن كه محتلم شلده  يعنلى در خل   

                بيرون آمده است.

 

  غسل جنابت

 براى خواندن نماز ست وامستحب خودى خود ه غسل جنابت ب - 363مسأله 

 هاى                                         شود  ولى براى نماز مي ت و سجده شكر و سجدهمانند آن واجب مى واجب و

 واجب قرآن غسل جنابت الزم نيست.

      مسلتحب          اجلب يلا                                       الزم نيست در وقت غسل ني ت كند كله غسلل و    - 364مسأله 

  د                                                               و اگر فقط به قصد قربت يعنى بلراى انجلام فرملان خداونلد علالم غسلل كنل            كنم  مى

        كافيست.

                  ند بعد معلوم شود                                           اگر يقين كند وقت نماز شده و ني ت غسل واجب ك  - 365مسأله 

                                         كه پيش از وقت غسل كرده  غسل او صحيح است.
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      داد:           شود انجام         دو قسم مى                                  غسل را چه واجب باشد و چه مستحب به   - 366مسأله 

                  ترتيبى و ارتماسى.
 

 غسل ترتيبى

              ردن  بعلد طلرف   گل                                            در غسل ترتيبى  بايد به ني ت غسل  او ل سلر و    - 367مسأله 

     سلطه                                         ً                           راست  بعد طرف چپ بدن را بشويد و اگر عمداً يلا از روى فراموشلى يلا بله وا    

        ايلد از  ب         را نملوده                                                              ندانستن مسأله به اين ترتيب عمل نكند از جايى كه مخالفت ترتيلب  

                         همان جا اعاده غسل نمايد.

          نصف ديگلر    و             طرف راست بدن                      نصف عورت را بايد از           نصف ناف و  - 368مسأله 

    سلته                    عورت با هلردو طلرف ش                                                     را بايد با طرف چپ بشويد  بلكه بهتر است تمام ناف و

     شود.

          طرف راسلت      ن و                                           براى آن كه يقين كند هر سه قسمت يعنى سر وگرد  - 369مسأله 

       متهاى                 شويد مقلدارى از قسل               ً                                 رف چپ را كامالً غسل داده  بايد هر قسمتى را كه مى ط   و

   ت                                                                    ديگر را هم با آن قسمت بشويد بلكه احتياط مستحب آن است كه تملام طلرف راسل   

                                         تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشويد.                          گردن را باطرف راست بدن و

               دانلد كجلاى بلدن    ن         نشسته و                                    اگر بعد از غسل بفهمد جايى از بدن را   - 371مسأله 

                          است  بايد دوباره غسل كند.

        از طلرف         چنان چه                                                اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته  - 371مسأله 

     سلتن  ش                                                                    چپ باشد شستن همان مقدار كافى است و اگر از طرف راست باشد بايد بعد از 

       تن آن       د از شسل                  گردن باشد بايلد بعل                                                آن مقدار  دوباره طرف چپ را بشويد  و اگر سر و

                                              مقدار  دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.

 اگر پيش از تمام شدن غسل  در شستن مقدارى از طرف چپ شك - 372مسأله 

كند  شستن همان مقدار كافى است ولى اگر در شستن مقدارى از طرف راست شك
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     چنين   هم     د و                                                               كند  در حال شستن طرف چپ بنابر احتياط واجب  اعتنا به آن شك بنماي

           ديگلر بله آن                                                            است اگر شك كند در شستن عضوى بعد از داخل شدن در شستن عضلو 

                                   شك اعتنا بنمايد و آن عضو را بشويد.

 

 غسل ارتماسى

        ً         و تدريجاً  پس اگلر                                             در غسل ارتماسى بايد آب تمام بدن را بگيرد ول  - 373مسأله 

       ز زمين  ا            ن باشد بايد               پاى او روى زمي        چنان چه                                 ني ت غسل ارتماسى در آب فرو رود      به

          بلند كند.

               ز بدن بيلرون آب                                            در غسل ارتماسى الزم است هنگام ني ت مقدارى ا  - 374مسأله 

      باشد.

                  دن آب نرسليده  چله                                             اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد به مقدارى از ب  - 375مسأله 

                                               جاى آن را بداند يا نداند  بايد دوباره غسل كند.

                  ى وقلت دارد  بايلد                         وقت ندارد و براى ارتماس                     اگر براى غسل ترتيبى  - 376مسأله 

                 غسل ارتماسى كند.

           توانلد غسلل                                            كسى كه براى حج يا عملره احلرام بسلته اسلت  نملى       - 377مسأله 

    ولى    د                    تواند غسل ارتماسى كن                                                ارتماسى بكند و همچنين كسى كه روزه واجب گرفته نمى

                                             اگر از روى فراموشى غسل ارتماسى كند صحيح است.

 

 دناحكام غسل كر

                                                             در غسل ارتماسى بايد تمام بدن پاك باشد ولى در غسل ترتيبى پاك  - 378مسأله 

                                                                         بودن تمام بدن الزم نيست و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتى را پليش از غسلل  

     است.                         دادن آن قسمت آب بكشد كافى
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             غسل كند علرق                                              كسى كه از حرام جنب شده اگر بخواهد با آب گرم  - 379مسأله 

     اگلر    و                                                             چون عرق او بنابر احتياط واجب نجس است  بايد با آب سرد غسل كند       كند   مى

    بلى        سل ترتي                      تواند در بيرون از آب غ                                              آب سرد پيدا نكند يا براى او ضرر داشته باشد نمى

    بله    و       بى كند                                                           تواند بعد از آن كه تمام بدن زير آب رفته باشد ني ت غسل ترتي          كند ولى مى

  ه  ب      ديگر                                          هد بعد يك مرتبه به ني ت طرف راست و مرتبه                            ني ت سر و گردن بدن را حركت د

                                              ني ت طرف چپ بدن را حركت دهد  غسل او صحيح است.

                مانلد  غسلل باطلل                                              اگر در غسل به اندازه سر مويى از بدن نشسته ب  - 381مسأله 

     سلته  ش                                                                   است اگر غسل ارتماسى باشد و اگر ترتيبى بوده الزم است شستن آن جزيى كه 

   از              شستن جاهايى                                         الزم است اعاده اعضايى كه بعد از آن است ولى                  نشده است و همچنين 

                بينى واجب نيست.                    شود  مثل توى گوش و               بدن كه ديده نمى

                 ن  بنلابر احتيلاط   آ                                           جايى كه شك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن   - 381مسأله 

                 واجب بايد بشويد.

             باشد كه داخل    اد                    مانند آن به قدرى گش                         اگر سوراخ جاى گوشواره و  - 382مسأله 

                                                                 ديده شود  بايد آن را شست و اگر ديده نشود  شستن داخل آن الزم نيست.    آن

                رطرف كنلد و اگلر                                             چيزى را كه مانع رسيدن آب به بدن است  بايد ب  - 383مسأله 

                                                            پيش از آن كه يقين كند برطرف شده غسل نمايد  غسل او باطل است.

               ب باشد در بدن            ع از رسيدن آ                                اگر موقع غسل شك كند  چيزى كه مان  - 384مسأله 

      نيست.                                                                 او هست يا نه  بايد وارسى كند تا مطمئن شود يا ظن پيدا كند كه مانعى

            شود  بشويد ى م         بدن حساب    ء                                 در غسل بايد موهاى كوتاهى را كه جز  - 385مسأله 

        نها تر                                                                  شستن موهاى بلند واجب نيست  بلكه اگر آب را طورى به پوست برساند كه آ   و

   شد    نبا                                                      يح است ولى اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممكن             نشوند  غسل صح

                                       بايد آنها را بشويد كه آب به بدن برسد.

   دن           مثل: پاك بو                                             تمام شرطهايى كه براى صحيح بودن وضو گفته شد   - 386مسأله 
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                                                                غصبى نبودن آن  در صحيح بودن غسل هم شرط است ولى در غسل الزم نيست      آب و

    سمت  ق        ستن هر                                                 پايين بشويد و نيز در غسل ترتيبى الزم نيست بعد از ش                 بدن را از باال به 

        د و بعلد    كن     صبر  ي                               گر بعد از شستن سر و گردن مقدار    ً                          فوراً قسمت ديگر را بشويد بلكه ا

                                                              طرف راست را بشويد و بعد از مد تى طرف چپ را بشويد اشكال ندارد.

                   ين كه بداند حمامى                                           كسى كه قصد دارد پول حمامى را ندهد يا بدون ا  - 387مسأله 

    اطلل                                                                      راضى است  بخواهد نسيه بگذارد  اگرچه بعد حم امى را راضلى كنلد  غسلل او ب   

     است.

                ولى كسى كه غسل                                             اگر حم امى راضى باشد كه پول حمام نسيه بماند  - 388مسأله 

    محل    و ا                                                                  كند قصدش اين باشد كه طلب او را ندهد  يا از مال حرام بدهد صح ت غسل   مى

           اشكال است.

           ا نلداده بله                                                 اگر بخواهد با عين پول حرام يا پلولى كله خملس آن ر     - 389له مسأ

                                                           بدهد  غسل او باطل است در صورتى كه در خمس بله ضلمانت شلرعى عملل             حم امى

            نكرده باشد.

            ش از غسلل شلك                                              اگر مخرج غائط را در آب خزينه تطهير كند و پي  - 391مسأله 

        غسل او                         كردن او راضى است يا نه                                          كه چون در خزينه تطهير كرده حم امى به غسل      كند

                                                    باطل است  مگر اين كه پيش از غسل حم امى را راضى كند.

                   لى اگر بعد از غسل                                           اگر شك كند كه غسل كرده يا نه بايد غسل كند و  - 391مسأله 

       نمايد.                                                     شك كند كه غسل او درست بوده يا نه  الزم نيست دوباره غسل

    رهلا                  ول كند  غسل را               ً  ز او سر زند مثالً ب                          اگر در بين غسل  حدث اصغر ا  - 392مسأله 

        دوبلاره    و                                                                    كند و دوباره غسل نمايد و وضو هم بگيرد و يا آن كه آن غسل را تمام كنلد  

       يلرد و                                                                     بنابر احتياط واجب غسل كند به قصد تمام يا اتملام و بعلد از آن وضلو هلم بگ    

        ً                                                        احتياطاً غسل دوم را مثل او ل در ترتيبى و ارتماسى بودن انجام دهد.
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                   ارد براى نماز غسل د         نماز وقت                                     اگر به خيال اين كه به اندازه غسل و  - 393مسأله 

            داشته باشد.                                                 ٍ كند  غسل او صحيح است اگر قصد غسل را على اى  حالٍ

              ازهلايى را كله                                             كسى كه جنب شده اگر شك كند غسل كرده يا نه نم  - 394مسأله 

                                                   خوانده صحيح است ولى براى نمازهاى بعد بايد غسل كند.

                        ند به ني ت همه آنها يلك    توا                           ه چند غسل بر او واجب است مى     كسى ك  - 395مسأله 

        تنهلايى                      قصد غسل جنابت را به                                                  غسل بجا آورد  و اگر يكى از آنها غسل جنابت بوده و

     اسلت   فى                                                 وضو الزم نيست و اگر غير از جنابت را قصد كند بلاز كلا                     بنمايد كافى است و

                                 وليكن بنابر احتياط وضو هم بگيرد.

                      عالى نوشته شده باشد                                             اگر بر جايى از بدن  آيه قرآن يا اسم خداوند ت  - 396سأله م

         ت  بايلد                                                                     بنابر احتياط واجب اگر ممكن است بايد آن را از بين ببرد و اگلر ممكلن نيسل   

    بجلا          ترتيبلى                       بخواهد وضو يا غسل را        چنان چه                             غسل را ارتماسى انجام دهد  و        وضو و

                                برساند كه دست او به نوشته نرسد.                       بايد آب را طورى به بدن        آورد 

             گيلرد وللى بلا    ب                                           كسى كه غسل جنابت كرده  نبايد براى نملاز وضلو     - 397مسأله 

                                   شود نماز خواند و بايد وضو هم گرفت.               غسلهاى ديگر نمى

 

 استحاضه

   ع                                  شود خون استحاضه اسلت و زن را در موقل                       هايى كه از زن خارج مى          يكى از خون

       گويند. ى                           ديدن خون استحاضه  مستحاضه م

           بدون فشار   و         سرد است                                      خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ و  - 398مسأله 

   و     گرم                                              غليظ هم نيست ولى ممكن است گاهى سياه يا سرخ و       آيد و               و سوزش بيرون مى

                سوزش بيرون آيد.                       غليظ باشد و با فشار و

        يله آن          استحاضه قل        كثيره            متوس طه و                             استحاضه سه قسم است: قليله و  - 399مسأله 

                             نمايد آلوده كنلد و در آن فلرو                         اى را كه زن داخل فرج مى                       است كه خون فقط روى پنبه
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      ه آن                                                                    نرود  استحاضه متوس طه آن است كه خون در پنبه فرو رود  اگرچله در يلك گوشل   

      رسلد   ن        بندنلد                                       ً                            باشد  ولى از پنبه به دستمالى كه معموالً زنها براى جلوگيرى از خون مى

                                              است كه خون پنبه را بگيرد و به دستمال هم برسد.                 استحاضه كثيره آن 

 

 احكام استحاضه

      نلابر                                                    استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضلو بگيلرد و ب      در  – 411مسأله 

         ن رسليده  آ                       ظاهر فرج را اگر خون به                           عوض كند يا تطهير نمايد و                     احتياط واجب پنبه را

         آب بكشد.

    بح صل    تا                           براى نماز صبح غسل كند  و                         استحاضه متوس طه بايد زن    در  – 411مسأله 

         د انجلام                                                                     ديگر براى نمازهاى خود كارهاى استحاضه قليله را كه در مسأله پيش گفته ش

   و         ماز ظهر ن              ً                                                     دهد و اگر عمداً يا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نكند  بايد براى 

   و   ب        نملاز مغلر                             عصر غسل نكند  بايد پليش از                                    عصر غسل كند و اگر براى نماز ظهر و

     وضلو                                                      ام ا نمازهايى كه بدون غسل خوانده است بايد غسلل كنلد و                غسل نمايد  و   ا  عش

  .                                                                    بگيرد و آن نمازها را اعاده نمايد  چه آن كه خون بيايد يا قطع شده باشد

       مسأله                                                    استحاضه كثيره عالوه بر كارهاى استحاضه متوس طه كه در    در  – 412مسأله 

      براى        يك غسل                            ل را عوض كند  يا آب بكشد و                                    پيش گفته شد  بايد براى هر نماز دستما

    صلر  ع                بلين نملاز ظهلر و               بجا آورد و     عشاء                     يكى براى نماز مغرب و       عصر و           ماز ظهر و ن

        گر بين ا      و نيز                                                                       فاصله نيندازد و اگر فاصله بيندازد  بايد براى نماز عصر دوباره غسل كند

     ايد.             دوباره غسل نم     عشاء                             فاصله بيندازد بايد براى نماز     عشاء            نماز مغرب و

            زن بلراى آن   ه       چنان چل                                       اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز بيايد   - 413مسأله 

     ورد. آ           غسل را بجا                                                 غسل بجا نياورده باشد  بايد در موقع نماز  وضو و            خون  وضو و

                  غسل كند  هر كدام                           كثيره كه بايد وضو بگيرد و                   مستحاضه متوس طه و  - 414مسأله 

                          آن است كه او ل وضو بگيرد.                                    را او ل بجا آورد صحيح است ولى بهتر
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      نماز                شود  بايد براى                                             اگراستحاضه قليله زن بعد از نماز صبح متوس طه  - 415مسأله 

     مغرب      ماز ن                          عصر متوس طه شود بايد براى                                      عصر غسل كند و اگر بعد از نماز ظهر و       ظهر و

           غسل نمايد.   ا   وعش

                   بح كثيره شلود بايلد   ص                       متوس طه زن بعد از نماز                      اگراستحاضه قليله يا  - 416مسأله 

       و                  غسل ديگرى بجلا آورد      عشاء  و               براى نماز مغرب               عصر يك غسل و                 براى نماز ظهر و

     ايد.      غسل نم     عشاء                                     عصر كثيره شود  بايد براى نماز مغرب و                       اگر بعد از نماز ظهر و

                 ن وقت نماز بلراى                                            مستحاضه كثيره يا متوس طه اگر پيش از داخل شد  - 417مسأله 

    ً اءً جل                              نزديك اذان صبح براى نماز شلب ر                    باطل است  ولى اگر                    ماز غسل كند  غسل او  ن

       ره بله                                       همين كه وقت داخل شد براى نماز صبح دوبلا                      نماز شب را بخواند و           غسل كند و

                     احتياط واجب غسل كند.

            ستحب  بايلد     چه م                                         زن مستحاضه براى هر نمازى چه واجب باشد و  - 418مسأله 

      واهلد          يلا بخ            ً              نده احتياطاً دوباره بخوانلد                                           وضو بگيرد و نيز اگر بخواهد نمازى را كه خوا

      بلراى          ى را كه                                                                    نمازى را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند  بايد تمام كارهائ

   و     شلده                                                                       استحاضه گفته شد انجام دهد  ولى براى خواندن نماز احتياط و سجده فراموش

   ت      زم نيسل       آورد ال                                        ً    سجده سهو  اگر آنها را بعد از نماز فلوراً بجلا                      تشه د فراموش شده و

                             كارهاى استحاضه را انجام دهد.

                 اى نماز اولى كه                                           زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد  فقط بر  - 419مسأله 

    ست.                       براى نمازهاى بعد الزم ني                                           خواند  بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد و  مى

     ملاز        خواهلد ن     ه مى                                           اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است  موقعى ك  - 411مسأله 

       بيلرون                كملى صلبر كنلد و                                                           بخواند  مقدارى پنبه بنابر احتياط واجب داخل فرج نمايد و

                                                                                         آورد و بعللد از آن كلله فهميللد استحاضلله او كللدام يللك از آن سلله قسللم اسللت      

                                                                                                          بللراى آن قسللم دسللتور داده شللد انجللام دهللد  ولللى اگللر بدانللد تللا                 كارهللائى را كلله

        وقت هم                       كند  پيش از داخل شدن                    استحاضه او تغيير نمى                   خواهد نماز بخواند  مى   كه      وقتى 
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       نمايد.                   تواند خود را وارسى   مى

               د  مشلغول نملاز                                             زن مستحاضه اگر پيش از آن كه خود را وارسى كن  - 411مسأله 

          اش قليلله                                           ً        قصد قربت داشته و به وظيفه خود عمل كرده مثالً استحاضله         چنان چه      شود  

     ربلت  ق                                                         ظيفه استحاضه قليله عمل نموده  نماز او صحيح اسلت و اگلر قصلد               بوده و به و

         ده و بله                                         اش نبوده مثل آن كه استحاضله او متوس لطه بلو                               نداشته يا عمل او مطابق وظيفه

     است.                                    وظيفه قليله رفتار كرده  نماز او باطل

        ً مسل ماً      آن چه         ايد به                                           زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نمايد  ب  - 412مسأله 

         ه  بايلد                                    داند استحاضه او قليلله اسلت يلا متوس لط                           ً        وظيفه اوست عمل كند  مثالً اگر نمى

    د ل     ام ده ل ج                اضه متوسطه را ان ل                                                   كارهاى استحاضه قليله را انجام دهد و اگر كارهاى استح

     نجام  ا        سطه را                                                  داند متوس طه است يا كثيره  بايد كارهاى استحاضه متو                  بهتر است و اگر نمى

    قسلم           ز آن سه ا                   ً         ولى اگر بداند سابقاً كدام يك    ;                    ه عمل نمايد بهتر است                 دهد و اگر به كثير

                                          بوده  بايد به وظيفه همان قسم رفتار نمايد.

                  بيايد  هر چند كم                                             اگر خون استحاضه در باطن فرج باشد و يا بيرون  - 413مسأله 

     است.                                      كند  ولى در فرض او ل بنابر احتياط واجب              غسل را باطل مى            باشد وضو و

       بينلد       خلون ن                                                زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسلى كنلد و    - 414مسأله 

                   تواند نماز بخواند.                        آيد  با وضويى كه دارد مى                         اگرچه بداند دوباره خون مى

                              كه مشغول وضو يا غسل شده خونى                            زن مستحاضه اگر بداند از وقتى - 415مسأله 

       ندازد.               ماز را تأخير بي              تواند خواندن ن                                       از او بيرون و يا به باطن فرج نيامده  مى

         كل لى پلاك     ه  بل                                            اگر مستحاضه بداند كه پيش از گذشتن وقلت نملاز     - 416مسأله 

   كله         در وقتلى          نماز را                     آيد  بايد صبر كند و                                به اندازه خواندن نماز خون بند مى         شود  يا  مى

                 پاك است بخواند.

    اند      اضه بد ل    مستح                            غسل  خون در ظاهر قطع شود و                  اگر بعد از وضو و  - 417مسأله 
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     پلاك          د بكل ى                                                                    كه اگر نماز را تأخير بيندازد  به مقدارى كه وضو وغسل ونماز را بجا آور

         وغسلل را                                   موقعى كه بكل ى پاك شد دوباره وضلو                                    شود  بايد نماز را تأخير بيندازد و  مى

         اره بجلا                                                                    بجا آورد ونماز را بخواند و اگر وقت تنگ شد الزم نيست وضو و غسل را دوب

                   تواند نماز بخواند.                   و و غسلى كه دارد مى               آورد بلكه با وض

                اك شد بايلد غسلل                             متوس طه وقتى بكل ى از خون پ                 مستحاضه كثيره و  - 418مسأله 

   زم  ال       يامده                                                                    كند  ولى اگر بداند از وقتى كه براى نماز پيش مشغول غسل شده ديگر خون ن

                       نيست دوباره غسل نمايد.

                         ه كثيلره و متوس لطه بعلد از       حاضل                               مستحاضه قليله بعد از وضو و مست - 419مسأله 

         اهاى قبل          خواندن دع                ً                                      وضو  بايد فوراً مشغول نماز شود ولى گفتن اذان واقامه و   و     غسل

      آن را      غيلر             مثل قنلوت و       مستحب              تواند كارهاى                             اشكال ندارد  و در نماز هم مى         از نماز

          بجا آورد.

        ره غسل             بايد دوبا                  نماز فاصله بيندازد                          زن مستحاضه اگر بين غسل و  - 421مسأله 

                              كند وبال فاصله مشغول نماز شود.

     بلراى          چنان چه      شود         قطع نمى                                 اگر خون استحاضه زن جريان دارد و  - 421مسأله 

       ن خلون                                                                  ضرر ندارد  بايد پيش از غسل و بعد از آن بله وسليله پنبله از بيلرون آملد         او

      يلرون         غسلل از ب                                                               جلوگيرى كند ولى اگر هميشه جريان ندارد  فقط بايد بعد از وضلو و 

       وبلاره                                   كوتاهى كند و خون بيرون آيلد  بايلد د          چنان چه                           آمدن خون جلوگيرى نمايد  و 

                                                 غسل كند و اگر نماز هم خوانده بايد دوباره بخواند.

            ولى اگلر در                                              اگر در موقع غسل خون قطع نشود  غسل صحيح است   - 422مسأله 

                                                     بين غسل  متوس طه كثيره شود  بايد غسل را از سر بگيرد.

            زى كله روزه                                           حتياط واجب آن است كه زن مستحاضله در تملام رو   ا  - 423مسأله 

                                      تواند  از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند.                    است  به مقدارى كه مى
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        ر روز  د                                           روزه زن مستحاضه كثيلره در صلورتى صلحيح اسلت كله        - 424مسأله 

                                                                      غسلهايى را كه براى نمازهاى روزش واجب است  انجام دهلد و همچنلين مستحاضله   

     صورت    و                                                          زه او صحيح است اگر غسل فجر را بجا آورده باشد. بلكه در هر د          متوس طه رو

                                 هاى شب گذشته را انجام داده باشد.                     بنابر احتياط واجب غسل

                 ل نكند  روزه او       غروب غس    تا                                   اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و  - 425مسأله 

          صحيح است.

                 ره شلود  بايلد زن    ثيل                                           اگراستحاضه قليله پيش از نماز  متوس طه يلا ك   - 426مسأله 

       ه شود       ه  كثير                                                                    كارهاى متوس طه يا كثيره را كه گفته شد انجام دهد  و اگراستحاضه متوس ط

       ه غسلل                    براى استحاضله متوس لط          چنان چه                                          بايد كارهاى استحاضه كثيره را انجام دهد و 

                                        ندارد و بايد دوباره براى كثيره غسل كند.      فايده            كرده باشد

                      نماز را بشكند و براى                                استحاضه زن كثيره شود  بايد               اگر در بين نماز  - 427مسأله 

         ان نملاز                                                                     استحاضه كثيره غسل كند و وضو بگيرد و كارهاى ديگر آن را انجام دهد و هم

    بدل          ند  يكى ك                                                                    را بخواند  و اگر براى هيچكدام از غسل و وضو وقت ندارد  بايد دو تيم م 

      ض آن                  وقلت نلدارد  بايلد علو                                                       از غسل  و ديگرى بدل از وضو و اگر براى يكى از آنها

   ا ر           توانلد نملاز                                                        ديگرى را بجا آورد ولى اگر براى تيم م هم وقت نلدارد نملى               تيم م كند و

      ر در      است اگ                                                                      بشكند و بايد نماز را تمام كند و بنابر احتياط واجب قضا نمايد و همچنين

                                                 بين نماز  استحاضه قليله او متوس طه يا كثيره شود.

                د كله در بلاطن هلم                مستحاضه ندان                      نماز خون بند بيايد و           اگر در بين   - 428مسأله 

         ونملاز را       غسلل                                             بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده  بايد وضو و        چنان چه            شده يا نه       قطع

          بجا آورد.        دوباره

      كثيره                 نماز او ل  عمل                                             اگراستحاضه كثيره زن  متوس طه شود  بايد براى  - 429مسأله 

     اضه  ل     راستح ل  ظه    از ل           ر پيش از نم ل            ً   جا آورد  مثالً اگ                                  وبراى نمازهاى بعد عمل متوس طه را ب
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     عشلاء   و      مغلرب    و               براى نماز عصر                                                  كثيره  متوس طه شود  بايد براى نماز ظهر غسل كند و

      ر وقلت         نماز عصل               فقط به مقدار                                                  فقط وضو بگيرد  ولى اگر براى نماز ظهر غسل نكند  و

   يد        كند  با        هم غسل ن       ز عصر                                                       داشته باشد  بايد براى نماز عصر غسل نمايد و اگر براى نما

    وقت     اء ش ع           مقدار نماز         فقط به                                                    براى نماز مغرب غسل كند  و اگر براى آنهم غسل نكند و

           غسل نمايد.    اء                       داشته باشد بايد براى عش

                  د و دوباره بيايلد                                            اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه كثيره قطع شو  - 431مسأله 

                                   براى هر نماز بايد يك غسل بجا آورد.

      براى   و      ثيره                                                      اگر استحاضه كثيره  قليله شود بايد براى نماز او ل عمل ك  - 431مسأله 

       د براى    باي     ود                                                                     نمازهاى بعد عمل قليله را انجام دهد و نيز اگر استحاضه متوس طه قليله ش

                                        براى نمازهاى بعد عمل قليله را بجا آورد.                          نماز او ل  عمل متوس طه و

            باشلد  حت لى    ملى                  ا كه بر او واجلب                             اگر مستحاضه يكى از كارهائى ر  - 432مسأله 

                                         عوض كردن پنبه را ترك كند نمازش باطل است.

                  نجام دهد  كه شلرط                                            مستحاضه قليله اگر بخواهد غير از نماز كارى ا  - 433مسأله 

     نملاز     راى ب                       ً                                            آن وضو داشتن است  مثالً بخواهد قرآن بخواند بايد وضو بگيرد ووضويى كه

                 گرفته كافى نيست.

               فتن در مسجد و                           هاى واجب خود را بجا آورد  ر         تحاضه غسل      اگر مس  - 434مسأله 

   ل                               واجلب دارد ونزديكلى شلوهر بلا او حلال                 اى كه سجده           خواندن سوره               توق ف در آن و

     ه و                                                                  شود  اگرچه كارهاى ديگرى را كه براى نماز واجب است  مثل عوض كردن پنبل   مى

                         دستمال انجام نداده باشد.

                                   يا متوس طه بخواهلد پليش از وقلت نملاز                           اگر زن دراستحاضه كثيره   - 435مسأله 

    غسل                                                                       اى را كه سجده واجب دارد بخواند  يا مسجد برود  بنابر احتياط واجب بايد    سوره

                                                       نمايد  و همچنين است اگر شوهرش بخواهد با او نزديكى كند.
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             ملاز آيلات هلم    ن                                           نماز آيات بر مستحاضه واجب است  و بايد بلراى    - 436مسأله 

                               نماز يومي ه گفته شد انجام دهد.                   كارهائى را كه براى 

              ضله واجلب شلود                                               هرگاه در وقت نماز يومي ه نماز آيات بلر مستحا   - 437مسأله 

   ت ا ل    ز آي ا ل                                                                   اگرچه بخواهد هر دو را پشت سر هم بجا آورد  بنابر احتياط واجب براى نم

    را            توان هلر دو    نمى                                                                هم تمام كارهائى را كه براى نماز يومي ه او واجب است انجام دهد و

            وضو بخواند.             با يك غسل و

                  ا نياورد ولى اگلر                                            احوط استحبابى آن كه زن مستحاضه نماز قضا  بج  - 438مسأله 

    است     جب       ر او وا                                                                    بخواهد نماز قضا بخواند بايد در هر نماز كارهائى را كه براى نماز ادا ب

                                                                  بجا آورد و بنابر احتياط واجب هر دو را با يك غسل و وضو بجا نياورد.

                         ً شود خون زخم نيست و شرعاً                                  اگر زن بداند خونى كه از او خارج مى  - 439مسأله 

      اشلته  د                                                          نفاس را ندارد  بايد به دستور استحاضه عمل كند  بلكه اگر شك            حكم حيض و

         ه باشلد                     نشانه آنها را نداشلت         چنان چه           هاى ديگر                                باشد كه خون استحاضه است يا خون

       م دهد.                                             بنابر احتياط واجب بايد كارهاى استحاضه را انجا
 

 حيض

       شلود  و            ها خارج ملى                      ً                             حيض خونى است كه غالباً در هر ماه چند روزى از رحم زن

       گويند.                                را در موقع ديدن خون حيض  حائض مى    زن

            ياه يا سلرخ  س       رنگ آن        گرم و                                خون حيض در بيشتر اوقات  غليظ و  - 441مسأله 

     آيد.                                 است و با فشار و كمى سوزش بيرون مى

     خون    يعنى       شوند  ى م                              بعد از تمام شدن شصت سال يائسه               زنهاى قرشي ه  - 441مسأله 

     ئسله   يا                                                  هايى كه قرشي ه نيسلتند  بعلد از تملام شلدن پنجلاه سلال                بينند و زن       حيض نمى

      شوند.  مى

                                     تمام شدن نه سال و زن بعد از يائسله شلدن                       خونى كه دختر پيش از  - 442مسأله 
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               بيند حيض نيست.  مى

             ت حيض ببيند.            دهد  ممكن اس        ا شير مى                       زن حامله و زنى كه بچه ر  - 443مسأله 

                 ر خلونى ببينلد كله                                  داند نه سالش تمام شده يا نه  اگل             دخترى كه نمى  - 444مسأله 

     شلد                     هاى حيض را داشلته با                                             هاى حيض را نداشته باشد حيض نيست  و اگر نشانه     نشانه

                            شود نه سال او تمام شده است.        معلوم مى           حيض است و

                ينلد وندانلد حليض                             ئسه شده يا نه  اگر خونى بب                 زنى كه شك دارد يا  - 445مسأله 

                                         است يا نه  بنا بگذارد كه يائسه نشده است.

            شلود  و اگلر   ى  نمل                  بيشلتر از ده روز                            مد ت حيض كمتر از سه روز و  - 446مسأله 

                                        مختصرى هم از سه روز كمتر باشد حيض نيست.

     روز                ً    باشد  پلس اگلر ملثالً دو                                    بايد سه روز او ل حيض پشت سر هم - 447مسأله 

                                   دوباره يك روز خون ببيند  حيض نيست.                  يك روز پاك شود و             خون ببيند و

                   كه اگر در فرج خون                                          الزم نيست درتمام سه روز خون بيرون بيايد  بل  - 448مسأله 

    بله               مد ت پاك شدن                                در بين سه روز مختصرى پاك شود و        چنان چه                  باشد كافى است  و 

   ت.                         ج خون بوده  باز هم حيض اس                                           قدرى كم باشد كه بگويند در تمام سه روز در فر

               لى بايد در شلب  و                       شب چهارم را خون ببيند                      الزم نيست شب او ل و  - 449مسأله 

   هم       ت سر                                                           خون قطع نشود  اگر از او ل آفتاب روز او ل تا غروب روز سوم پش          دوم وسوم

      هلارم                                              هاى روز او ل شروع شود و در هملان موقلع از روز چ                         خون بيايد  و اگر در وسط

                                    چهارم هم هيچ خون قطع نشود  حيض است.       سوم و               و در شب دوم و        قطع شود 

       دوبلاره        ان چله    چن         پاك شود                                    اگر سه روز پشت سر هم خون ببيند و  - 451مسأله 

     يشلتر                هلم از ده روز ب                                           روزهايى كه خون ديده و در وسط پاك بلوده  روي          ببيند و     خون

                                             اقوى  روزهايى هم كه در وسط پاك بوده حيض است.            نشود بنابر

                                                                اگر خونى ببيند كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر باشلد وندانلد    - 451سأله م

                                                                             خون دمل و يا زخم يا خون حيض است  اگر قبل از آمدن اين خون پاك بوده بنا را بر
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       ملابين                                                                       پاكى بگذارد و اگر حالت سابقه او مجهول باشد احتياط واجب آن است كه جمع

                         عمل حائض وغير حائض بكند.

                    بكارت  بايلد خلود را                                          اگر خونى ببيند كه نداند خون حيض است يا - 452ه مسأل

        ورد پلس                                                                     وارسى كند  يعنى مقدارى پنبه داخل فرج نمايد وكمى صبر كند  بعد بيلرون آ 

      باشد.                                                                    اگر اطراف آن آلوده باشد  خون بكارت است و اگر به همه آن رسيده  حيض مى

             د سله روز خلون               پاك شلود و بعل     و                              اگر كمتر از سه روز خون ببيند  - 453مسأله 

    كنلد                                               خون او ل اگر در روزهاى عادتش باشد  بايد جملع                    خون دوم حيض است و        ببيند 

               اعمال استحاضه.             تروك حائض و     بين

 

 احكام حائض

                        هايى كه مانند نماز بايلد                                      چند چيز بر حائض حرام است: او ل عبادت  - 454مسأله 

       تليم م                                ردن عبادت هايى كه وضلو و غسلل و                                      وضو ياتيم م بجا آورده شود ولى بجا آو    با

     حرام    ب       ه بر جن                                                                   براى آنها الزم نيست  مانند نماز مي ت مانعى ندارد  دوم تمام چيزهائى ك

     سلت و   ا                                                                     و در احكام جنابت گفته شد  سوم جماع كردن در فرج  كه هم براى مرد حرام

  ط      احتيلا    ه      د  بلكل                  منى هم بيرون نياي                گاه داخل شود و                               هم براى زن  اگرچه به مقدار ختنه

       ب لر زن     د                                    گاه را هم داخل نكند و جواز وطلى در                                  واجب آن است كه مقدار كمتر از ختنه

                     حائض محل  اشكال است.

          ً وللى شلرعاً                                               جماع كردن در روزهايى هم كه حيض زن قطعى نيست  - 455مسأله 

  و       بيند ى                                                                    بايد براى خود حيض قرار دهد حرام است  پس زنى كه بيشتر از ده روز خون م

     دهد     ر                                     شود روزهاى عادت خويشان خود را حيض قرا                      ً        بايد به دستورى كه بعداً گفته مى

                                      تواند در آن روزها با او نزديكى نمايد.         شوهرش نمى

                        سمت تقسيم شلود و ملرد در   ق                              اگر شماره روزهاى حيض زن به سه  - 456مسأله 

  ال ل    ود ط ل  نخ    جده  ل  هي      مستحب                                                      قسمت او ل آن با زن خود در قبل جماع كند  بنابر احتياط 



 طهارتاحكام                                                                                          96       

 

       ت سلوم                                                                     كف اره به فقير بدهد و اگر در قسمت دوم جماع كند  نه نخلود و اگلر در قسلم   

           بيند  اگلر                                        ً                         جماع كند  بايد چهار نخود ونيم بدهد  مثالً زنى كه شش روز خون حيض مى

         هلد و در                                                                    شوهرش در شب يا روز او ل و دوم با او جماع كند  بايد هيجده نخود طلال بد 

    نليم     و                                                     ارم نه نخود و در شب يا روز پنجم وششم بايد چهار نخود              يا روز سوم وچه    شب

      بدهد.

                 ض هم بايلد كف لاره                                              بنابر احتياط متسحب   براى وطى در دبر زن حائ  - 457مسأله 

        بدهد.

                ره را سلك ه دار                              آن است كه هيجده نخود طالى كف لا       مستحب        احتياط   - 458مسأله 

       ن داد.   توا                                       بدهد و اگر ممكن نباشد  قيمت آن را هم مى

               خواهد به فقير    ه مى ك                                          اگر قيمت طال در وقتى كه جماع كرده  با وقتى   - 459مسأله 

    ند.                         خواهد به فقير بدهد حساب ك                                           بدهد فرق كرده باشد  بايد قيمت وقتى را كه مى

           م در قسلمت  هل                   هم در قسمت دوم و                           اگر كسى هم در قسمت او ل و  - 461مسأله 

   و                                 ست هر سه كف اره را كله روى هلم سلى    ا      مستحب                             سوم حيض با زن خود جماع كند  

          شود بدهد.      نيم مى        نخود و    يك

                   كف اره آن را داده   و                                             اگر انسان بعد از آن كه در حال حيض جماع كرده  - 461مسأله 

                        است دوباره كف اره بدهد.      مستحب                  دوباره جماع كند  

                   نهلا كف لاره ندهلد    آ                                           اگر با زن حائض چند مرتبه جماع كند و در بين   - 462مسأله 

                                                       احتياط استحبابى آن است كه براى هر جماع يك كف اره بدهد.

      ً          فلوراً از او جلدا                                               اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده  بايد  - 463مسأله 

                 است كف اره بدهد.      مستحب                    شود و اگر جدا نشود 

         گمان اين   ه         امحرمى ب                                           اگر مرد با زن حائض زنا كند  يا با زن حائض ن  - 464مسأله 

                       آن است كه كف اره بدهد.      مستحب                         اوست جماع نمايد  احتياط           عيال خود    كه

   ار ل              ابى بايد استغف ل    ستحب                                 تواند كف اره بدهد  بنابر احتياط ا          كسى كه نمى  - 465مسأله 
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      بدهد.               است كف اره را      مستحب                                                  كند و مقدارى صدقه به فقيرى بدهد  و هر وقت توانست 

         الق گفتله  طل         در كتلاب                                      طالق دادن زن در حال حيض  به طورى كه  - 466مسأله 

              شود باطل است.  مى

                    ام  بايلد حلرف او را                     م يا از حيض پاك شلده  ا                 اگر زن بگويد حائض  - 467مسأله 

       ل شود.              او اطمينان حاص         از گفته          اال  بايد                                كرد در صورتى كه مت همه نباشد و      قبول

    ست.                                           اگر زن در بين نماز حائض شود  نماز او باطل ا  - 468مسأله 

                 نملاز او صلحيح                                            ر زن در بين نماز شك كند كه حائض شده يا نه  اگ  - 469مسأله 

        ده باطلل                                                                  ولى اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز حائض شده  نمازى كله خوانل       است

     است.

             بلراى نملاز و                                               بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد  واجب است  - 471مسأله 

       دسلتور    و                 رده شود  غسل كنلد                                                     عبادتهاى ديگرى كه بايد با وضو و غسل يا تيم م بجا آو

        آن وضو                                                                      آن مثل غسل جنابت است ولى براى نماز بنابر احتياط پيش از غسل يا بعد از

                                              هم بگيرد و اگر پيش از غسل وضو بگيرد بهتر است.

               ل نكرده باشلد                                             بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد  اگرچه غس  - 471مسأله 

  ن  آ      مستحب                         او جماع كند  ولى احتياط          تواند با            شوهرش هم مى                   طالق او صحيح است و

    وقلت     ر د                                                                    است كه پيش از غسل از جماع با او خوددارى نمايد  ام ا كارهاى ديگرى كه 

   او    ر بل                       خط  قرآن  تلا غسلل نكنلد          مس                                            حيض بر او حرام بوده مانند توق ف در مسجد و

     شود.       حالل نمى

                باشد كه بتواند   اى  ه                         غسل كافى نباشد و به انداز                   اگر آب براى وضو و  - 472مسأله 

                                                                بللدل از وضللو تلليم م نمايللد  و                                        غسللل كنللد يللا وضللو بگيللرد  بايللد غسللل كنللد و  

                                                                                                                           وضللو كللافى باشللد و بلله انللدازه غسللل نباشللد  بايللد وضللو بگيللرد      بللراى         اگللر فقللط

   د  ل    م كن ل    يم              بايد دو ت    دارد ل       ها آب ن ل        يك از آن              اگر براى هيچ        نمايد و            غسل تيم م     عوض   و
 

 



 طهارتاحكام                                                                                          98       

 

        از وضو.    دل ل       ديگرى ب                  يكى بدل از غسل و

              ضلا نلدارد وللى    ق                             اى كه زن در حال حيض نخوانلده                 نمازهاى يومي ه  - 473مسأله 

                            هاى واجب را بايد قضا نمايد.    روزه

                  را تلأخير بينلدازد                     بداند كه اگر نملاز                            هرگاه وقت نماز داخل شود و  - 474مسأله 

     ً             فوراً نماز بخواند.          شود  بايد        حائض مى

                      وقت به اندازه خواندن                                             اگر زن حائض نماز را تأخير بيندازد و از او ل  - 475مسأله 

   و     ندن                                                    حائض شود  قضاى آن نماز بر او واجب است ولى در تند خوا                 يك نماز بگذرد و

  ت    نيس      سافر                                           ً         چيزهاى ديگر  بايد مالحظه حال خود را بكند مثالً زنى كه م              كند خواندن و

        خوانلدن                  شود كه به مقدار                                             و ل ظهر نماز نخواند  قضاى آن در صورتى واجب مى        اگر در ا

    راى  بل    و                                                                   چهار ركعت نماز به دستورى كه گفته شد از او ل ظهر بگذرد و حلائض شلود   

                                                             كسى كه مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو ركعت كافى است.

             نلدازه غسلل و   ا   بله                                           اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود  و   - 476مسأله 

   يلك          خوانلدن                                                           مقد مات ديگر نماز مانند تهي ه كردن لباس يلا آب كشليدن آن و     و     وضو

   د          گر نخوانل  ا                                                               نماز يا بيشتر از يك ركعت وقت داشته باشد  بايد نماز را بخواند و       ركعت

                     قضاى آن را بجا آورد.      بايد

                تواند با تليم م     ى مى                                             اگر زن حائض به اندازه غسل و وضو وقت ندارد  ول  - 477مسأله 

    وقلت      گلى                                                                     نماز را در وقت بخواند  آن نماز بر او واجب نيست  ام لا اگلر گذشلته از تن   

       ملاز را                                                               تيم م است  مثل آن كه آب برايش ضلرر دارد  بايلد تليم م كنلد و آن ن            تكليفش

        بخواند.

                نه  بايد نملازش                                          زن حائض شك كند كه براى نماز وقت دارد يا   ر  اگ  - 478مسأله 

           را بخواند.

                                                                 اگر به خيال اين كه به اندازه تهي ه مقد مات نماز وخواندن يك ركعلت   - 479مسأله 

                                                                             وقت ندارد  نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته  بايد قضاى آن نماز را بجا آورد.
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   و           پاك نمايد                                       است زن حائض در وقت نماز خود را از خون      مستحب   - 481مسأله 

  ر  د         نمايد و              بگيرد  تيم م           تواند وضو              گيرد و اگر نمى     وضو ب                     دستمال را عوض كند و        پنبه و

           صلوات شود.       دعا و             مشغول ذكر و                              جاى نماز رو به قبله بنشيند و

             ما بين خلط    ه     دن ب ب               رساندن جايى از                     همراه داشتن قرآن و          خواندن و  - 481مسأله 

                               مانند آن  براى حائض مكروه است.                               قرآن و نيز خضاب كردن به حنا و

 

 ئضاقسام زنهاى حا

                          زنهاى حائض بر شش قسمند:  - 482مسأله 

       ر وقت د                                         عددي ه  و آن زنى است كه دو ماه پشت سر هم                    صاحب عادت وقتيه و   :      او ل

         مثلل                                                                     معي ن خون حيض ببيند وشماره روزهاى حيض او هم در هر ماه يك اندازه باشد

  و         وقتي له            صاحب عادت   :     دوم                                                       آن كه دو ماه پشت سر هم از او ل ماه تا هفتم خون ببيند.

                         خلون حليض ببينلد وللى شلماره                                                   آن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معي ن 

  ل           ز روز او                   دو ماه پشت سر هم ا                                                 ً روزهاى حيض او در هر دو ماه يك اندازه نباشد  مثالً

   :     سلوم    .                   هشتم از خون پلاك شلود                                                    ماه خون ببيند ولى ماه او ل روز هفتم وماه دوم روز

        پشت سلر                                           زنى است كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه                      صاحب عادت عددي ه و آن 

  ز       او ل ا     ملاه                                                                    هم به يك اندازه باشد  ولى وقت ديدن آن دو خون يكى نباشد  مثل آن كه

           ن زنى است آ               چهارم مضطربه و                                         ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند.               پنجم تا دهم و

  ه  سل      ً ه مثالً                 عادتش به هم خورد           نكرده  يا                                           كه چند ماه خون ديده  ولى عادت معي نى پيدا

              اى پيلدا نكلرده            علادت تلازه                عادت سابقه و                                     دفعه يا بيشتر خون مختلف ديده بر خالف

     و آن            ششلم ناسليه                                                          پنجم مبتدئه و آن زنى است كه دفعه او ل خون ديدن او است.      است.

     ه در  كل              احكامى دارنلد                                                          زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است  و هركدام اينها

     شود.             آينده گفته مى       مسائل

 



 طهارتاحكام                                                                                          100       

 

     ّ عددي ه               ّ   صاحب عادت وقتي ه و - 1

     اند: ه                   عددي ه دارند سه دست                         زنهايى كه عادت وقتي ه و  - 483مسأله 

      علي ن                                                                   او ل زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معي ن خون حيض ببيند و در وقلت م 

    ود ش    پاك     تم      روز هف                 ً                                             هم پاك شود  مثالً دو ماه پشت سر هم از روز او ل ماه خون ببيند و

    شلود             خون پلاك نملى                 دوم زنى كه از                                             كه عادت حيض اين زن از او ل ماه تا هفتم است.

     بينلد                        ملاه تلا هشلتم خلونى كله ملى                                                   ولى دو ماه پشت سر هم چند روز معي ن مثل او ل

   ون         سلوزش بيلر             با فشلار و            گرم است و        سياه و                              هاى حيض را دارد  يعنى غليظ و     نشانه

           اه تاهشلتم  مل                 عادت او از او ل                         هاى استحاضه را دارد كه  نه                  بقيه خونهاى او نشا        آيد  و  مى

     ز آن  ا                                                             سوم زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معي ن خون حيض ببيند و بعلد        شود.  مى

      تملام      د و               دوباره خون ببينل                                                 روز يا بيشتر خون ديد يك روز يا بيشتر پاك شود و       كه سه

    در   و   د                  ز ده روز بيشلتر نشلو                                             كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده ا       روزهايى

        اشد كله                                                                  دو ماه همه روزها كه خون ديده و در وسط پاك بوده روى هم يك اندازه ب    هر

      والزم                                                                      عادت او به اندازه تمام روزهايى است كه خون ديده و در وسط پاك بوده اسلت 

       ر ماه       اگر د                                                                   ً نيست روزهايى كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به يك اندازه باشد  مثالً

     يند         ز خون بب            دوباره سه رو                  سه روز پاك شود و                                         او ل از روز او ل ماه تا سوم خون ببيند و

         ك شلود و                                                                   در ماه دوم بعد از آن كه سه روز خون ديد  سه روز يا كمتر يلا بيشلتر پلا      و

      زن نه           عادت اين                                     از نه روز بيشتر نشود  همه حيض است و    هم   روي             خون ببيند و        دوباره

     شود.      روز مى

             ا دو سه روز ي                            عدديه دارد  اگر در وقت عادت                      زنى كه عادت وقتيه و - 484مسأله 

    قلب  ع                                               تر خون ببيند  به طورى كه بگويند حيض را جللو يلا                        جلوتر يا دو سه روز عقب

   ن      بلراى ز                                            هاى حيض را نداشته باشد  بايد به احكامى كه                           انداخته اگرچه آن خون  نشانه

  ه ل   ز س       ه پيش ا ل                   حيض نبوده مثل اين ك           بعد بفهمد        چنان چه                         حائض گفته شد عمل كند  و 
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                                                         روز پاك شود  بايد عبادتهايى را كه بجا نياورده قضا نمايد.  

     همه               پيش از عادت و                                             زنى كه عادت وقتي ه وعددي ه دارد اگر چند روز  - 485مسأله 

      شلود                      هم از ده روز بيشلتر ن    روي                                              روزهاى عادت وچند روز بعد از عادت خون ببيند و

    خود    ت                                                       و اگر از ده روز بيشتر شود  فقط خونى را كه در روزهاى عاد              همه حيض است 

     بايلد           باشلد  و                                              خونى كه پيش از آن و بعد از آن ديده استحاضه مى                 ديده  حيض است و

   گر  ا  و       مايد ن                                                                    عبادتهايى را كه در روزهاى پيش از عادت و بعد از عادت بجا نياورده قضا 

      بيشتر               هم از ده روز   روي                دت خون ببيند و                                       همه روزهاى عادت را با چند روز پيش از عا

   ست      حيض ا                                                                 نشود همه حيض است  و اگر از ده روز بيشتر شود  فقط روزهاى عادت او

     كرده  ن      عبادت              در آن روزها        چنان چه        باشد و                                     وخونى كه جلوتر از آن ديده استحاضه مى

  ى       ند ورو ي      خون بب                                                                بايد قضا نمايد و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت

            روزهلاى علادت                                                             هم از ده روز بيشتر نشود  همه حيض است و اگر بيشلتر شلود فقلط   

                        حيض و باقى استحاضه است.

                     ز روزهاى عادت را با ا                  ه دارد اگر مقدارى                          نى كه عادت وقتي ه وعددي  ز  - 486مسأله 

   و     ست                                                                    چند روز پيش از عادت خون ببيند وروى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض ا

         ز آن كله  ا                                                               ز ده روز بيشتر شود روزهايى كه در عادت  خون ديده با چند روز پيش      اگر ا

    اگر         دهد  و                              روزهاى او ل را استحاضه قرار مى                                    روى هم به مقدار عادت او شود حيض  و

  ز   رو      ز ده                                                                    مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم ا

     ديلده                                          بيشتر شود  بايد روزهايى كه در عادت خون                              بيشتر نشود  همه حيض است و اگر 

      تحاضله    اس          بقي له را                                 هم به مقدار عادت او شود  حليض و                            با چند روز بعد از آن كه روى

          قرار دهد.

                ا بيشلتر خلون ديلد                                               زنى كه عادت دارد  اگر بعد از آن كه سه روز ي  - 487مسأله 

   ه  ل  هم     د و ل             از ده روز باش  ر  ل      ون كمت ل           له بين دو خ ل   فاص            ون ببيند و ل        دوباره خ       شود و     پاك
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        شلد  مثلل                                                            خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر با            روزهايى كه

        چنلد                                            پنج روز پاك شود و دوباره پلنج روز خلون ببينلد                خون ببيند و               آن كه پنج روز

           صورت دارد:

        ت باشلد                                                     ونى كه دفعه او ل ديده  يا مقدارى از آن در روزهاى عاد خ           آن كه تمام   -   1

     خلون                                         بيند در روزهاى عادت نباشد  كه بايلد همله                              خون دوم كه بعد از پاك شدن مى   و

                             خون دوم را استحاضه قرار دهد.                او ل را حيض  و

                            تمام خلون يلا مقلدارى از آن در                                           ن كه خون او ل در روزهاى عادت نباشد  و آ  -   2

   ار          ستحاضله قلر               خلون او ل را ا                                          عادت باشد كه بايد همه خون دوم را حيض  و        روزهاى

     دهد.

                 خون او لى كله در                                                     ن كه مقدارى از خون او ل ودوم در روزهاى عادت باشد و آ  -   3

       وم كله  د              مقدارى از خون                                                        روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر نباشد و با پاكى وسط و

     حيض     نها                                                                    آنهم در روزهاى عادت بوده از ده روز بيشتر نباشد  كه در اين صورت همه آ

      وم كه  د     خون           مقدارى از                                       خون او ل كه پيش از روزهاى عادت بوده و          مقدارى از        است و

        بلوده     هلم                                         ً                          بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است  مثالً اگر عادتش از سوم ماه تا د

  م       پلانزده    ا                      دو روز پاك شود و بعد ت                                               در صورتى كه يك ماه از او ل تا ششم خون ببيند و

    كنلد       جملع                         تا سوم احوط اين است كه                                            خون ببيند  از سوم تا دهم حيض است و از او ل

   از           عادت بليش                                               اعمال استحاضه چون كه از او ل ديدن خون تا آخر                 بين تروك حائض و

                                                               ده روز نيست و از دهم تا پانزدهم نيز عمل به احتياط مذكور نمايد.

                                         دوم در روزهاى عادت باشد ولى خون او لى كله                       قدارى از خون او ل و م      آن كه   -   4

        كى وسلط                                                     وده  از سه روز كمتر باشد  كه بايد در تمام دو خون وپلا              روزهاى عادت ب    در

         حاضله را      ً                             سابقاً گفته شد ترك كند و كارهاى است                                  كارهائى را كه بر حائض حرام است و

    ه ل    مسأل   ن ل            ل نمايد و اي ل                                                      بجا آورد  يعنى به دستورى كه براى زن مستحاضه گفته شد عم
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        ز باشلد                           وپاكى در بين كمتر از ده رو                                           مانند مسأله سابق است اگر مجموع خون دو طرف

           تروك حائض.                                        احتياط كند به جمع بين كارهاى استحاضه و

                     ت عادت  خون نبيند و                      عددي ه دارد  اگر در وق                      زنى كه عادت وقتي ه و  - 488مسأله 

      دهد              را حيض قرار                      ش خون ببيند  بايد همان ا                                 در غير آن وقت به شماره روزهاى حيض

    شلد                                               ه باشد چه بعد از آن و اگر فاقد صفات خون حليض با                       چه پيش از وقت عادت ديد

                                                                   احتياط واجب آن است كه در سه روز او ل جملع كنلد بلين تلروك حلائض و اعملال       

         استحاضه.

             ادت خلود خلون                                             زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد  اگر در وقت عل   - 489مسأله 

       ز پلاك  ا    بعلد                                                                    ببيند ولى شماره روزهاى آن كمتر يا بيشتر از روزهاى عادت او باشلد و 

   ى       ر روزها                                                                    شدن  دوباره به شماره روزهاى عادتى كه داشته خون ببيند  بايد خونى كه د

                            عادت ديده است حيض قرار دهد.

                     ز ده روز خلون ببينلد    ا                  ه دارد  اگر بيشتر          ه وعددي                   زنى كه عادت وقتي   - 491مسأله 

       است     حيض                       هاى حيض را نداشته باشد                                        خونى كه در روزهاى عادت ديده اگرچه نشانه

      تحاضه   اس                        هاى حيض را داشته باشد                                             وخونى كه بعد از روزهاى عادت ديده اگرچه نشانه

      م خون       دوازده         ً                                                           است مثالً زنى كه عادت حيض او از او ل ماه تا هفتم است  اگر از او ل تا

      باشد.                                                  ببيند  هفت روز او ل آن حيض وپنج روز بعد استحاضه مى

 

               ّ صاحب عادت وقتي ه - 2

     اند:                                   زنهايى كه عادت وقتي ه دارند سه دسته  - 491مسأله 

   ز      چند رو                                                             زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معي ن خون حيض ببيند و بعد از   :      او ل

   ر س       اه پشت                                                              ً     پاك شود ولى شماره روزهاى آن در هر دو ماه يك اندازه نباشد  مثالً دو م

        ون پلاك         هشلتم ازخل                                         يند ولى ماه او ل روز هفتم وملاه دوم روز   ب                     هم روز او ل ماه خون ب

         ه ازخون  ك    زنى   :     دوم                                                             شود  كه اين زن بايد روز او ل ماه را عادت حيض خود قرار دهد.
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                 هاى حيض را دارد       نشانه                                              شود ولى دو ماه پشت سر هم در وقت معي ن خون او       پاك نمى

      نشلانه                       آيد وبقيه خونهاى او  مى                                                يعنى غليظ وسياه وگرم است و با فشار وسوزش بيرون

     ه يلك                       حيض دارد  در هلر دو ملا                                         ا دارد وشماره روزهايى كه خون او نشانه         استحاضه ر

           ا هشتم خلون         ل ماه ت           دوم از او                 ً                                         اندازه نيست مثالً در ماه او ل از او ل ماه تا هفتم و در ماه

  ل           د روز او                 كه اين زن هلم بايل                                               هاى حيض وبقي ه نشانه استحاضه را داشته باشد         او نشانه

   در                          زنى كه دو ملاه پشلت سلر هلم      :     سوم                خود قرار دهد.                         ماه را روز او ل عادت حيض 

     بينلد   ب                            و بعد پاك شود ودو مرتبله خلون                                            وقت معي ن سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند

          شتر نشلود                          وسط پاك بوده از ده روز بي                                            وتمام روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در

          اه دوم نه       و در م             و ل هشت روز        در ماه ا                                                 ً ولى ماه دوم كمتر يا بيشتر از ماه او ل باشد  مثالً

  .                     عادت حيض خود قرار دهد                                                روز باشد كه اين زن هم بايد روز او ل ماه را روز

               د يلا دو سله روز                                              زنى كه عادت وقتي ه دارد  اگر در وقت عادت خلو   - 492مسأله 

   را                                                                   از عادت يا دو سه روز بعد از عادت خون ببيند به طورى كله بگوينلد حليض        پيش

          ه احكامى                              هاى حيض را نداشته باشد  بايد ب                      ته  اگرچه آن خون نشانه         عقب انداخ        جلو يا

          ثلل آن كله                                                                   براى زنهاى حائض گفته شده رفتار نمايد و اگر بعد بفهمد حيض نبوده  م    كه

                                                                    پيش از سه روز پاك شود  بايد عبادتهايى را كه بجا نياورده  قضا نمايد.

        نتوانلد   و           خون ببينلد          ده روز              اگر بيشتر از                          زنى كه عادت وقتي ه دارد   - 493مسأله 

                                                 هاى آن تشخيض دهد  بايد شماره علادت خويشلان خلود را                        حيض را به واسطه نشانه

  ي  ت                              زنده باشند يلا ملرده  وللى در صلور                                          حيض قرار دهد  چه پدرى باشند چه مادرى  

                                                                    تواند عادت آنان راحيض خود قرار دهد كه شماره روزهاى حيض همله آنلان يلك     مى

         عضى پلنج  ب                                          ً      شماره روزهاى حيض آنان يك اندازه نباشد  مثالً عادت                    اندازه باشد و اگر

    هد   د                                 تواند عادت آنان را حيض خود قرار                                    روز وعادت بعضى ديگر هفت روز باشد نمى

   يچ  هل       آنان                                                                      مگر كسانى كه عادتشان با ديگران فرق دارد به قدرى كم باشند كه در مقابل

                        ان را حيض خود قرار دهد.                                            حساب شوند  كه در اين صورت بايد عادت بيشتر آن
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     قرار                         عادت خويشان خود را حيض                                زنى كه عادت وقتي ه دارد وشماره - 494مسأله 

  ً ثالً  م        ر دهد                                                                   دهد  بايد روزى را كه در هر ماه او ل عادت او بوده  او ل حيض خود قرا  مى

    پلاك                                      ديده وگاهى روز هفتم وگلاهى روز هشلتم                                    زنى كه هر ماه  روز او ل ماه خون مى

        باشلد                                                    يك ماه دوازده روز خون ببيند وعادت خويشانش هفت روز        چنان چه     ده   ش  مى

                                                        بايد هفت روز او ل ماه را حيض وباقى را استحاضه قرار دهد.

     چنلان          ار دهلد                                              زنى كه بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قر  - 495مسأله 

       ز روزى  ا    ملاه                                                                 خويش نداشته باشد  يا شماره عادت آنان مثل هم نباشد  بايد در هر   چه 

          د  اگرچله                                                            بيند تا هفت روز را بنابر احوط حيض وبقي ه را استحاضه قرار ده      خون مى    كه

   لى  و       ه روز                                                                    بعيد نيست كه چنين زنى مخي ر باشد در قرار دادن حيض خود از سه روز تا د

  ط   وسل                                   هاى حيض بيشتر باشد  بايد هفت روز                                  اگر در خون روزهاى وسط يا آخر نشانه

                                                    رار دهد  در صورتى كه بر خالف عادت وقتي ه خودش نباشد.               يا آخر را حيض ق

 

               ّ صاحب عادت عددي ه - 3

     اند:                                   زنهايى كه عادت عددي ه دارند سه دسته  - 496مسأله 

     ولى     شد                                                            زنى كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم يك اندازه با  :      او ل 

      علادت              كه خون ديده                                                     وقت خون ديدن او يكى نباشد كه در اين صورت هر چند روزى 

    خلون      هم       ا پلانزد  ت        ً                                                     شود  مثالً اگر ماه او ل از روز او ل تا پنجم وماه دوم از يازدهم      او مى

                   شود ولى دو ماه پشت                      زنى كه از خون پاك نمى  :     دوم       شود.                         ببيند  عادت او پنج روز مى

  ه         رد وشمار                                         بيند نشانه حيض وبقي ه نشانه استحاضه را دا  مى                          سر هم چند روز از خونى كه

      ن يكلى                                                 حيض دارد در هر دو ماه يك اندازه است  ام ا وقلت آ                       روزهايى كه خون نشانه

  و                                                هر چند روزى كه خون او نشلانه حليض را دارد  علادت ا                         نيست  كه در اين صورت

     ن او          انزدهم خلو  پل                      ماه بعد از يازدهم تا                      او ل ما ه تا پنجم و          ً              شود  مثالً اگر يك ماه از  مى

        ج روز ل ن پ       ادت او  ل            اره روزهاى ع ل                      حاضه را داشته باشد  شم   است                        نشانه حيض وبقي ه نشانه
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      وز يلا   ر                                                       زنى كه دو ماه پشت سر هم سه روز يا بيشتر خون ببيند و يك   :     سوم       شود.  مى

       وم فلرق   د                                وقت ديدن خون در ماه او ل يلا ملاه                                  پاك شود ودو مرتبه خون ببيند و       بيشتر

         ده از ده                   ى كه در وسط پلاك بلو        روزهاي                                       باشد  كه اگر تمام روزها كه خون ديده و       داشته

     ه در  كل                                                    شماره روزهاى آن هم به يك اندازه باشلد  تملام روزهلايى                  بيشتر نشود و     روز

   ده                                  الزم نيست روزهايى كه در وسط پاك بو        شود  و                       پاك بوده عادت حيض او مى     وسط

   و         ن ببينلد         ا سوم خو                             ً                               دو ماه به يك اندازه باشد  مثالً اگر ماه او ل از روز او ل ماه ت       در هر

      م خلون                                                               پاك شود ودو باره سه روز خون ببيند وماه دوم از يازدهم تلا سليزده          دو روز

        هشلت روز             روى هم از                                                  روز يا بيشتر يا كمتر پاك شود ودوباره خون ببيند و    دو         ببيند و

     شود.  مى                       نشود  عادت او هشت روز       بيشتر

     خلون          علادت خلود                               ه دارد  اگر بيشتر از شماره                  زنى كه عادت عددي   - 497مسأله 

            د  بايلد از                        هايى كه ديده يك جور باش       همه خون        چنان چه                              ببيند و از ده روز بيشتر شود  

     اگلر    و                          بقي ه را استحاضه قرار دهد                                            موقع ديدن خون به شماره روزهاى عادتش حيض و

   ز      چنلد رو                                                         هايى كه ديده يك جور نباشد  بلكه چند روز آن نشلانه حليض و         همه خون

        ارد بلا                                         باشد  اگر روزهايى كه خلون  نشلانه حليض را د                               ديگر نشانه استحاضه را داشته 

       ستحاضه  ا          بقي ه را                                                             شماره روزهاى عادت او يك اندازه است بايد همان روزها را حيض و

     اسلت          بيشتر                                                                 قرار دهد و اگر روزهايى كه خون نشانه حيض دارد  از روزهاى عادت او

    خلون              روزهايى كه   ر                                                         فقط به اندازه روزهاى عادت او حيض  وبقي ه استحاضه است و اگ

       نلد روز               روزهلا را بلا چ                                                          نشانه حيض را دارد  از روزهاى عادت او كمتر است  بايد آن

       ر دهد.           استحاضه قرا          بقي ه را                                                  ديگر كه روى هم به اندازه روزهاى عادتش شود  حيض و

 

 مضطربه - 4

               ت معي نلى پيلدا                                             مضطربه يعنى زنى كه چند ماه خون ديده وللى علاد    - 498مسأله 

    ز       ز ده رو   ر ا ل                 رده است  اگر بيشت ل                                        يا عادتش به هم خورده وعادت ديگرى پيدا نك       نكرده  
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    فلت  ه               عادت خويشان او         چنان چه                                  همه خونهايى كه ديده يك جور باشد               خون ببيند و

         ً است ملثالً                                        بقي ه را استحاضه قرار دهد  و اگر كمتر                                روز است  بايد هفت روز را حيض و

         اوت بلين                                       رار دهد  و بنابر احتياط اسلتحبابى در تفل          را حيض ق                     پنج روز است بايد همان

    سلت                                                   هفت روز كه دو روز است كارهائى را كه بر حلائض حلرام ا                     شماره عادت آنان و

            زن مستحاضله                                                                 ترك نمايد و كارهاى استحاضه را بجا آورد  يعنى به دستورى كه بلراى 

   د    باي     ست      روز ا                                                          ً    گفته شد عمل نمايد  و اگر عادت خويشانش بيشتر از هفت روز مثالً نه 

      عادت   و                                                                      هفت روز را حيض قرار دهد و بنابر احتياط استحبابى در تفاوت بين هفت روز

     حلرام      ئض                   كارهائى را كه بر حا                                                  آنان كه دو روز است  كارهاى استحاضه را بجا آورد و

               است ترك نمايد.

               د روز آن نشلانه                                             مضطربه اگر بيشتر از ده روز خونى ببينلد كله چنل     - 499مسأله 

  د                      خونى كله نشلانه حليض دار           چنان چه                                  چند روز ديگر نشانه استحاضه دارد     و     حيض

  د  شل         بل گفتله                                                           روز يا بيشتر از ده روز باشد  بايد به دستورى كه در مسأله ق            كمتر از سه

      ه روز           بيشلتر از د                                              اگر خونى كه نشلانه حليض دارد كمتلر از سله روز و                    رفتار نمايد  و

   يض  حل                                 ز گذشتن ده روز از خونى كه نشانه                   است  ولى اگر پيش ا                   نباشد  همه آن حيض

   ون         نج روز خ                                          آن هم نشانه حيض را داشته باشد  مثل آن كه پ                           دارد دوباره خونى ببيند كه

      كله در                                         پنج روز خون سياه ببيند بايلد بله دسلتورى           دوباره                  نه روز خون زرد و        سياه و

                               مسأله قبل گفته شد رفتار نمايد.

 

 مبتدئه - 5

                         اگر بيشتر از ده روز             خون ديدن اوست                    زنى كه دفعه او ل              مبتدئه يعنى  - 511مسأله 

    بله                                                           همه خونهايى كه ديده يك جور باشد  بايد علادت خويشلان خلود را                خون ببيند و

                                                           طورى كه در وقتي ه گفته شد  حيض وبقي ه را استحاضه قرار دهد.
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   و       ه حليض           وز آن نشان ر                                             مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند   - 511مسأله 

     ارد د                  خونى كله نشلانه حليض            چنان چه                                           چند روز ديگر نشانه استحاضه را داشته باشد  

         ز گذشتن                                                   بيشتر از ده روز نباشد  همه آن حيض است ولى اگر پيش ا                  كمتر از سه روز و

    يض                                                                    ده روز خونى كه نشانه حيض دارد دوباره خونى ببيند كه آن هلم نشلانه خلون حل    

           ج روز خون         دوباره پن                  نه روز خون زرد و                روز خون سياه و               ً           داشته باشد  مثالً آن كه پنج 

   بلر    ه     آن چل                                                                   سياه ببيند بايد در هر دو خون كه نشانه حيض دارد احتياط كنلد بله تلرك   

                      انجام كارهاى مستحاضه.            حرام است و      حائض

                    د روز آن نشانه حيض                                           مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چن  - 512مسأله 

        ض دارد                خونى كه نشانه حي        چنان چه                          شانه استحاضه داشته باشد                   چند روز ديگر آن ن   و

   ا ر      بقي له     و                                                                    از سه روز كمتر يا از ده روز بيشتر باشد  بايد عادت خويشان خود را حيض 

                  استحاضه قرار دهد.

 

 ناسيه - 6

                  ست  اگر بيشلتر از                                            ناسيه يعنى زنى كه عادت خود را فراموش كرده ا  - 513مسأله 

      هلد و  د                                                د روزهايى كه خون او نشانه حيض را دارد  حليض قلرار                       ده روز خون ببيند باي

      بايلد     بى                                    هاى آن تشخيص دهد بنابر احتياط اسلتحبا                                 اگر نتواند حيض را به واسطه نشانه

    ده      ز تا                                                                    هفت روز او ل را حيض بگيرد اگرچه مخي ر است در تعيين مد ت حيض از سه رو

  .                     ه را استحاضه قرار دهد     بقي                  كند حيض گرفته و               را كه اختيار مى      آن چه        روز و
 

                  مسائل متفر قه حيض

                  ه دارد  اگلر خلونى                            ناسيه و زنى كه عادت عددي           مضطربه و          مبتدئه و  - 514مسأله 

           كشلد  بايلد                                                   هاى حيض داشته باشد  يا يقين كنند كه سه روز طلول ملى                 ببينند كه نشانه

        كله بجلا                                          بعد بفهمند حيض نبلوده بايلد عبادتهلايى را           چنان چه                     عبادت را ترك كنند و 

   هلاى      نشلانه        كشلد و                                                       اند قضا نمايند  ولى اگر يقين نكنند كه تا سه روز طول ملى        نياورده
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    جا       ضه را ب                                                                    حيض را هم نداشته باشد  بنابر احتياط واجب بايد تا سه روز كارهاى استحا

    روز            پيش از سله         چنان چه                                             كارهائى را كه بر حائض حرام است ترك نمايند و          آورند و

      دهند.               ن را حيض قرار            نشدند بايد آ     پاك

            داشته باشد                                             زنى كه در حيض عادت دارد  چه در وقت حيض عادت  - 515مسأله 

    الف                                       هم در عدد آن  اگر دو ماه پشت سر هم بر خل                               چه در عدد حيض يا هم در وقت و

   ه       هلم شلمار            هلم وقلت و                                                        عادت خود خونى ببيند كه وقت آن يا شماره روزهاى آن  يا

     ً    مثالً اگر                         در اين دو ماه ديده است       آن چه          گردد به     بر مى      عادتش                      روزهاى آن يكى باشد 

        ا هفلدهم   تل               دو ماه از دهم         چنان چه     شده       پاك مى       ديد و                              از روز او ل ماه تا هفتم خون مى

     شود.                                   پاك شود  از دهم تا هفدهم عادت او مى             خون ببيند و     ماه

         از او ل          ى روز  نله   س                                           مقصود از يك ماه  از ابتداى خون ديدن است تا   - 516مسأله 

                ماه تا آخر ماه.

                           بيند  اگر يك ماه دو مرتبله             ً                     زنى كه معموالً ماهى يك مرتبه خون مى  - 517مسأله 

     وسلط                روزهايى كه در        چنان چه                        هاى حيض را داشته باشد                          خون ببيند و آن خون نشانه

                                                           پاك بوده از ده روز كمتر نباشد  بايد هر دو را حيض قرار دهد.

                     را دارد  بعد ده روز                               بيشتر خونى ببيند كه نشانه حيض               اگر سه روز يا  - 518مسأله 

     هلاى      نشلانه                                                                       يا بيشتر خونى ببيند كه نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونى به

     دهد.                         هاى حيض داشته  حيض قرار                                             حيض ببيند  بايد خون او ل وخون آخر را كه نشانه

                  در بلاطن خلون نيسلت              بداند كه                               اگر زن پيش از ده روز پاك شود و - 519مسأله 

       شلدن ده                                                                   براى عبادتهاى خود غسل كند  اگرچه گمان داشته باشد كه پيش از تمام      بايد

     اره       روز دوب                                                     بيند  ولى اگر يقين داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده             دوباره خون مى     روز

                      بيند  نبايد غسل كند.      خون مى

      ن خون ل        ه در باط    هد ك        احتمال د                                 اگر زن پيش از ده روز پاك شود  و  - 511مسأله 
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       ر پلاك                  بيرون آورد  پس اگل                كمى صبر كند و                                      هست  بايد قدرى پنبه داخل فرج نمايد و

         رد رنگلى                                                      عبادتهاى خود را بجا آورد و اگر پاك نبود اگرچه بله آب ز                 بود  غسل كند و

      د صلبر                         عادت او ده روز است  بايل                        در حيض عادت ندارد  يا        چنان چه             آلوده باشد      هم

       خلون او                                                               گر پيش از ده روز پاك شد  غسل كند و اگر سر ده روز پاك شد  يا ا    كه   د ل  كن

     ورتى                                                               گذشت  سر ده روز غسل نمايد و اگر عادتش كمتر از ده روز اسلت  در صل         از ده

          د  و اگلر                  شود  نبايد غسل كنل                                                 بداند پيش از تمام شدن ده روز يا سر ده روز پاك مى    كه

  ه  بل     يلد                                تياط واجب آن است كه استظهار نما       گذرد اح                              احتمال دهد خون او از ده روز مى

   م      از تما                  گذرد  پس اگر پيش                                                    ترك عبادت تا وقتى كه ظن پيدا كند كه خون از ده روز مى

                                                                      شدن ده روز يا سر ده روز از خون پاك شد  تملامش حليض اسلت و اگلر از ده روز    

     بعلد     كه              عبادتهايى را                             بقي ه را استحاضه قرار دهد و                              گذشت  بايد عادت خود را حيض و

                                       از روزهاى عادت بجا نياورده قضا نمايد.

              علد بفهملد حليض                عبادت نكند  ب                               اگر چند روز را حيض قرار دهد و  - 511مسأله 

   د.                                         اى را كه در آن روزها بجا نياورده قضا نماي    روزه                        نبوده است  بايد نماز و

                  ت كند  بعد بفهمد                                           اگر چند روز را به گمان اين كه حيض نيست عباد  - 512مسأله 

                                       آن روزها را روزه گرفته بايد قضا نمايد.        چنان چه           حيض بوده  
 

 نفاس

                 آيد  هر خونى كه  مى                       بچه از شكم مادر بيرون   ء                    از وقتى كه او لين جز  - 513مسأله 

      ا در ر                                                               بيند  اگر پيش از ده روز يا سر ده روز قطع شود خون نفلاس اسلت و زن        زن مى

       گويند.  مى    اء             حال نفاس  نفس

          بينلد نفلاس         بچله ملى     ء        و لين جلز                          كه زن پيش از بيرون آمدن ا     خونى  - 514مسأله 

      نيست.

        اى هلم از                                                  الزم نيست كه خلقت بچه تمام باشد  بلكه اگر خون بسته  - 515مسأله 
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      ماند     حم مى ر                                                  خود زن بداند  يا چهار نفر قابله بگويند  كه اگر در                    رحم زن خارج شود و

        اس است.           بيند خون نف                        شد  خونى كه تا ده روز مى        انسان مى

              شلتر از ده روز                                             ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايلد  وللى بي    - 516مسأله 

     شود.   نمى

           كه سلقط شلده                                                هرگاه شك كند كه چيزى سقط شده يا نه  يا چيزى  - 517مسأله 

     شود     رج مى                خونى كه از او خا                                 شد يا نه  الزم نيست وارسى كند  و             ماند انسان مى  مى     اگر

     ً               شرعاً خون نفاس نيست.

    گرى   دي        كارهاى                                رساندن جايى از بدن بخط  قرآن و                توق ف درمسجد و  - 518أله مس

   حب    مست   و              بر حائض واجب      آن چه                 هم حرام است  و    اء                           كه بر حائض حرام است  بر نفس

      باشد.        مكروه مى   و      مستحب            هم واجب و    اء                 مكروه است  بر نفس   و

           ا او حلرام     دن بل          نزديكى كر                                   طالق دادن زنى كه در حال نفاس است و  - 519مسأله 

      ه در                  آن است به دستورى كل       مستحب                                           باشد و اگر شوهرش با او نزديكى كند  احتياط   مى

                               احكام حيض گفته شد كف اره بدهد.

                بادتهاى خود را ع                                            وقتى زن از خون نفاس پاك شد  بايد غسل كند و  - 521مسأله 

   ر       يى كه د  ها                          روزهايى كه خون ديده با روز        چنان چه                                   بجا آورد  و اگر دوباره خون ببيند  

     اگلر    و                                                                    وسط پاك بود  روى هم ده روز يا كمتر از ده روز باشد  تملام آن نفلاس اسلت    

                                                    روزهايى كه پاك بوده روزه گرفته باشد بايد قضا نمايد.

            ر بلاطن خلون   د              احتمال دهد كله                                اگر زن از خون نفاس پاك شود و  - 521مسأله 

     راى              اگلر پلاك اسلت  بل                   كمى صبر كند كله                                          هست  بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و

                      عبادتهاى خود غسل كند.

        يض علادت   حل    در         چنلان چله                                    اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد    - 522مسأله 

    ده           دارد  تا ن                                                              به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقي ه استحاضه است  و اگر عادت        دارد 
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      رد از     ت دا  اد ل               آن است كسى كه ع      مستحب               باشد و احتياط                 بقي ه استحاضه مى        نفاس و     روز

     ملان                                                                   بعد از عادت و كسى كه عادت ندارد بعلد از روز دهلم تلا روز هيجلدهم زاي         روز

  .                حرام است ترك كند    اء                    كارهائى را كه بر نفس                       استحاضه را بجا آورد و        كارهاى

               شتر از روزهلاى                                            زنى كه عادت حيضش كمتر از ده روز است  اگر بي  - 523مسأله 

        بعلد از                                     زه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهلد و                                   عادتش خون نفاس ببيند  بايد به اندا

          ا كنلد كله                             ترك عبادت تا وقتى كه ظن پيلد   ه                                        آن بنابر احتياط واجب بايد استظهار كند ب

                     در احكام حيض ذكر شد.        چنان چه       گذرد              از ده روز مى     خون

             وزهلاى بعلد از    ر                                           اگر خون از ده روز بگذرد استحاضه است و بايلد    - 524مسأله 

  ه          جا نياورد ب                                                    را هم استحاضه قرار دهد و عبادتهايى را كه در آنروزها            تا روز دهم       عادت

           قضا نمايد.

                  ا يك ماه يا بيشلتر   ت                                           زنى كه در حيض عادت دارد  اگر بعد از زاييدن   - 525مسأله 

      وز از  ر                                                                 يك ماه پى در پى خون ببيند  به اندازه روزهاى علادت او نفلاس اسلت وده        از

  ه               اش باشلد استحاضل                         ه در روزهلاى علادت ماهانله            بيند اگرچ                 كه بعد از نفاس مى      خونى

       گلر روز   ا                                                         زنى كه عادت حيض او از بيستم هر ماه تا بيست وهفتم آن اسلت             ً است  مثالً

   وز          اس و از ر                                                    تا يك ماه يا بيشتر پى در پى خون ديد  تا روز هفدهم نف         زاييد و         دهم ماه

     هفلتم           تا بيسلت و                                                    ده روز حت ى خونى كه در روزهاى عادت خود كه از بيستم           هفدهم تا

        بينلد در                                              باشد و بعد از گذشتن ده روز اگر خلونى را كله ملى                  بيند استحاضه مى  مى     است

    اشد                                  هاى حيض را داشته باشد يا نداشته ب                            عادتش باشد  حيض است چه نشانه        روزهاى

         د  ام ا                    هاى حيض را داشته باش                                              همچنين است اگر در روزهاى عادتش نباشد ولى نشانه   و

      نباشد    و                          بيند  در روزهاى عادت حيض ا                          از گذشتن ده روز از نفاس مى                اگر خونى كه بعد 

                                         هاى حيض را هم نداشته باشد  استحاضه است.     نشانه   و

                                                               زنى كه در حيض عادت ندارد  اگر بعد از زايمان تا يك ماه يا بيشتر   - 526مسأله 

    سلت و      اضه ا ل                  ده روز دوم آن استح                                             يك ماه خون ببيند  ده روز او ل آن نفاس است و    از
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  م                                                 بيند  اگر نشانه حليض را داشلته باشلد حليض وگرنله آن هل                  بعد از آن مى         خونى كه

      باشد.          استحاضه مى

 

       ّ   ّ غسل مس  مي ت

            اند مس  كند     داده ن     غسلش                                         اگر كسى بدن انسان مرده را كه سرد شده و  - 527مسأله 

   س       واب م خ                                                               جايى از بدن خود را به آن برساند بايد غسل مس  مي ت نمايد  چه در       يعنى

          ان او بله      اسلتخو                         اختيار حت ى اگلر نلاخن و                                 بيدارى  با اختيار مس  كند يا بى           كند چه در

                     اى رامس  كند غسل بر                                          مي ت برسد بايد غسل كند  ولى اگر حيوان مرده         استخوان        ناخن و

              او واجب نيست.

             ل واجلب نيسلت                                اى كه تمام بدن او سرد نشده  غسل              براى مس  مرده  - 528مسأله 

                      كه سرد شده مس  نمايد.              اگرچه جايى را 

                     د را به موى مي ت يلا                                            اگر موى خود را به بدن مي ت برساند يا بدن خو  - 529مسأله 

   ى                         شود در هر سه ملورد در صلورت                                             موى خود را به موى مي ت برساند  غسل واجب نمى

                                     است كه موى نازك چسبيده به بدن نباشد.

                           ى كه چهار ماه او تمام شده ا         ه سقط شده                 ه مرده  حت ى بچ              براى مس  بچ   - 531مسأله 

   كه     اى                    براى مس  بچه سقط شده      مستحب                                         غسل مس  ميت واجب است  بلكه بنابر احتياط 

     مرده     اى    ماهه                                                                      از چهار ماه كمتر دارد بايد غسل كرد  و بنابر احتياط واجب اگر بچه چهار

      بنابر      شد        اشته با                                                                    به دنيا بيايد  مادر او غسل مس  مي ت كند  و اگر از چهار ماه كمتر هم د

                         بايد مادر او غسل نمايد.      مستحب        احتياط 

                        آيلد  وقتلى بلالغ شلد بنلابر                                       اى كه بعد از مردن مادر به دنيا ملى    بچه  - 531مسأله 

                       واجب غسل مس  مي ت كند.        احتياط

                                    ً                           اگر انسان  مي تى را كه غسل او كامالً تمام شده مس  نمايد  غسل بلر   - 532مسأله 

                                           از آن كه غسل سلوم تملام شلود جلايى از بلدن او را                     شود ولى اگر پيش         واجب نمى    او
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                                                          اگرچه غسل سوم آنجا تمام شده باشد بايد غسل مس  مي ت نمايد.         مس  كند

                       عد از آن كله آن ديوانله   ب                                           اگر ديوانه يا بچه نابالغى مي ت را مس  كند    - 533مسأله 

                                              عاقل يا بچه بالغ شد  بايد غسل مس  مي ت نمايد.

                 ت جدا شود و پيش                            اى قسمتى كه داراى استخوان اس      ن زنده         اگر از بد  - 534مسأله 

        جلب غسلل                                                                      از آن كه آن قسمت را غسل دهند  انسان آن را مس  نمايد  بنابر احتياط وا

      ايلد.                                                                     مس  مي ت كند و اگر عضو قطع شده از مي ت باشد واجب است غسل مس  مي لت نم 

    سلت            غسل واجلب ني                                                            ولى اگر قسمتى كه جدا شده  استخوان نداشته باشد براى مس  آن

                              در صورتى كه از بدن زنده باشد.

             اند  اگلر از      نداده                                             براى مس  استخوانى كه گوشت ندارد و آن را غسل  - 535مسأله 

     س  مل                                                                     مرده جدا شده باشد  بنابر احتياط واجب بايد غسل كرد و همچنلين اسلت بلراى    

    گلر    و ا                                                                   دندانى كه از مرده جدا شده  در صلورتى كله آن ملرده را غسلل نلداده باشلند      

       كه از     انى                                                                    استخوانى از زنده جدا شده باشد مس  او غسل ندارد و همچنين براى مس  دند

                                                                 زنده جدا شده وگوشت ندارد  يا گوشت آن خيلى كم است  غسل واجب نيست.

              ند ولى كسلى كله                                              غسل مس  مي ت را بايد مثل غسل جنابت انجام ده  - 536مسأله 

   د.       هم بگير                                  خواند بنابر احتياط واجب بايد وضو                                مس  مي ت كرده  اگر بخواهد نماز ب     غسل

                 ار مس  نمايلد  يلك                                              اگر چند مي ت را مس  كند يا يك مي ت را چند ب  - 537مسأله 

          كافى است.     غسل

   و              وق ف در مسجد ت                                           براى كسى كه بعد از مس  مي ت غسل نكرده است    - 538مسأله 

      ماننلد     و              لى براى نملاز                                      هايى كه سجده واجب دارد  مانعى ندارد و           خواندن سوره        جماع و

                                                  آن بايد غسل كند و بنابر احتياط واجب وضو هم بگيرد.

 

  احكام محتضر

د  مردلباشمسلمانى را كه محتضر است يعنى در حال جان دادن مى - 539مسأله 
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       نلد بله                                                                      باشد يا زن  بزرگ باشد يا كوچك بنابر احتياط واجب  بايلد بله پشلت بخوابان   

      ممكلن                                 ً           له باشد و اگر خواباندن او كامالً بله ايلن طلور                            طورى كه كف پاهايش بطرف قب

   و        اباندن ا  خو        چنان چه                                             اى كه ممكن است بايد به اين دستور عمل كنند و                نيست  تا اندازه

      ا بله  ر       ايلد او   ب                                                                    به هيچ قسم ممكن نباشد  بايد او را رو به قبله بنشانند و اگر هم نشلود   

                                             پهلوى راست يا پهلوى چپ رو به قبله بخوابانند.

                                سل مي ت تمام نشده  او را رو به غ                              احتياط واجب آن است كه تا وقتى  - 541مسأله 

      ر او       تى كله بل                                                                      قبله بخوابانند ولى بعد از آن كه غسلش تمام شد  بهتر است او را مثل حال

                   خوانند  بخوابانند.       نماز مى

                و بنابر احتيلاط                                              رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است  - 541مسأله 

       بنابر   د                                                              اجازه گرفتن از خود محتضر اگر ممكن باشد الزم است و اگر ممكن نباش      واجب

     مكلان   ا                                                                    احتياط وجوبى الزم است اذن گرفتن از ولى او وگرنه از حاكم شرع در صورت

                                    حركت دادن او موجب سرعت مرگ او نشود.      آن كه             البته بشرط

    را                  اير عقايد حق ه س                         اقرار به دوازده امام: و               است شهادتين و      مستحب   - 542مسأله 

   سلت   ا      مسلتحب                                                                به كسى كه در حال جان دادن است  طورى تلقين كنند كه بفهمد و نيز 

                                              چيزهائى را كه گفته شده  تاوقت مرگ تكرار كنند.

               نند كله بفهملد:   ك                                     است اين دعاها را طورى به محتضر تلقين       مستحب   - 543مسأله 

     و        ْ    ْ              ا م نْ ي قْب ل  الي سلير   ي ْ          نْ طاع ت ك          سير  م   ْ   ْ            اقْب لْ م ن ى الي               ْ   ْ                  ْ             ا ل له م  اغْف رْ ل ى  الك ثير  م نْ م عاصيك  و  »

             ار ح م نلى    ُّ                    ف وُّ الغ فور  ا ل له م     ْ         ا نْت  الع     َّ    ا نَّك                      اع ف  ع ن ى الك ثير                            ْ                       ي ع فو  ع ن  الك ثير  ا قْب ل  م ن ى الي سير  و 

  . «     َّ        ٌ فا ن َّك  ر حيمٌ

      شود       حت نمى            هد  اگر نارا د                        است كسى را كه سخت جان مى      مستحب   - 544مسأله 

              خوانده ببرند.                  به جايى كه نماز مى

                                                است براى راحت شدن محتضر بر بلالين او  سلوره مباركله         مستحب   - 545مسأله 
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  و   «    علراف  ا »              چهارم از سلوره               آيه پنجاه و   و   «      الكرسى    ية         حزاب وآ   أ       ات و    اف      الص       يس و »

      انند.                              بلكه هرچه از قرآن ممكن است بخو   «    بقره »         آخر سوره         سه آيه

           بودن جنب و    و                                           تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چيزى روى شكم او   - 546مسأله 

          و  مكروه                                                               نزد او و همچنين حرف زدن زياد وگريه كردن وتنها گذاشتن زنها نزد ا      حائض

     است.

 

 احكام بعد از مرگ

               ت را ببندنلد و          چانه مي ل         لبها و      ها و        است  چشم      مستحب            بعد از مرگ   - 547مسأله 

      ت  در                                    اى روى او بيندازند و اگلر شلب ملرده اسل         پارچه                   او را دراز كنند و    پاى    و     دست

          و در دفلن                                         براى تشييع جنازه او مؤمنين را خبر كنند                  چراغ روشن كنند و              جايى كه مرده

        نيز اگر    و        وم شود                                                  اگر يقين به مردن او ندارند  بايد صبر كنند تا معل                     او عجله نمايند  ولى

  ه          يندازنلد كل                                           م او زنده باشد  بايد به قدرى دفن را عقب ب         بچه در شك   و                 مي ت حامله باشد

            افتن پهلوى                      پهلو را بدوزند  اگر شك                      طفل را بيرون آورند و           بشكافند و                پهلوى چپ او را

    شلود                                                       در حيات بچه داشته باشد واال  هلر قسلمت از شلكم مي لت را ملى                 چپ مدخلي ت

       شكافت.

 

                                ّ احكام غسل و كفن و نماز و دفن مي ت

                   مامى نباشد  بر هر ا                        دفن مسلمان اگرچه دوازده         نماز و       كفن و      سل و غ  - 548مسأله 

         چنلان چله        شلود و                                                          مكل فى واجب است و اگر بعضى انجام دهند  از ديگران سلاقط ملى  

     اند.                                هيچكس انجام ندهد  همه معصيت كرده

              ب نيسلت اقلدام                                             اگر كسى مشغول كارهاى مي ت شود بر ديگران واج  - 549مسأله 

                                                عمل را نيمه كاره بگذارد  بايد ديگران تمام كنند.                    نمايند  ولى اگر او

                                                       اگر انسان يقين كند كه ديگرى مشغول كارهاى مي لت شلده  واجلب     - 551مسأله 
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    يد.         اقدام نما      بايد               يا گمان دارد         اگر شك         كند ولى       اقدام      مي ت           به كارهاى      نيست

           باطلل انجلام                      از يلا دفلن مي لت را                                 اگر كسى بداند غسل يا كفن يا نم - 551مسأله 

  ه         ك دارد كل                                                            بايد دوباره انجام دهد  ولى اگر گمان دارد كه باطلل بلوده  يلا شل          اند     داده

                          نه  الزم نيست اقدام نمايد.              درست بوده يا

                                 ت  بايد از ولى  او اجازه بگيرند.        دفن مي         نماز و       كفن و            براى غسل و - 552مسأله 

      برند              از مي ت ارث مى         هايى كه                                     ولى  زن  شوهر او است و بعد از او  مرد  - 553مسأله 

                        مقد م بر زنهاى ايشانند.

                     ي ت به من اجازه داده                                            اگر كسى بگويد من وصى يا ولى  مي تم يا ولى م  - 554مسأله 

      ديگلرى     و                      قرينه بر حرف او دارند         چنان چه                                    غسل و كفن و دفن مي ت را انجام دهم      كه

    هلاى          نجلام كار  ا                اجازه داده است                                            من ولى  يا وصى  مي تم يا ولى  مي ت به من      گويد      هم نمى

   تم            ا وصى  مي ل               گويد من ولى  ي                                حرف او قرينه ندارند  يا ديگرى مى  ه  ب                    مي ت با اوست و اگر

   دت         و للى شلها                                             داده است  در صورتى كه دو نفر عادل به گفته ا                          يا ولى  مي ت به من اجازه

                               دهند  بايد حرف او را قبول كرد.

               ر از وللى   كسلى                        ن و دفن و نماز خود غيل                       اگر مي ت براى غسل و كف  - 555مسأله 

       م ايلن         راى انجا                                                              را معي ن كند تعيين او نافذ است و الزم نيست كسى كه مي ت  او را ب      ديگر

    ايلن                                                                  معي ن كرده  اين وصي ت را قبول كند در صورتى كله در حلال حيلات مي لت           كارها

     ا رد     رد يل                                                         رد كرده باشد و خبر آن به موصى رسيده باشد. وللى اگلر قبلول كل              وصي ت را

                                       موصى نرسيده باشد بايد به آن عمل نمايد.  ه  ب       وصي ت
 

             ّ احكام غسل مي ت

                ه با سدر مخللوط  ك                                           واجب است مي ت را سه غسل بدهند: او ل به آبى   - 556مسأله 

                                                         باشد  دوم به آبى كه با كافور مخلوط باشد  سوم با آب خالص.

                   آب را مضاف كند و بله                   اى زياد نباشد كه                    كافور بايد به اندازه       سدر و  - 557مسأله 
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                           كافور با آب مخلوط شده است.                                اى هم كم نباشد كه نگويند سدر و      اندازه

                      ا نشود  بنابر احتيلاط                  اى كه الزم است پيد               كافور به اندازه           اگر سدر و  - 558مسأله 

                                                     واجب بايد مقدارى كه به آن دسترسى دارند در آب بريزند.

                  پيش از تمام كردن                  ام بسته است  اگر                           كسى كه براى حج  يا عمره احر  - 559مسأله 

   ه       هنلد و بل                                                                      طواف حج يا پيش از تقصير در عمره بميرد  نبايد او را با آب كافور غسل د

                                   جاى آن بايد با آب خالص غسلش بدهند.

     جلايز                ا اسلتعمال آن  يل                                  كافور يا يكى از اينها پيدا نشلود              اگر سدر و  - 561مسأله 

   آب                                   ى هركدام كله ممكلن نيسلت مي لت را بلا                               آن كه غصبى باشد بايد به جا           نباشد مثل

                خالص غسل بدهند.

                ه املامى و عاقلل                        دهد  بايد مسلمان دوازد                     كسى كه مي ت را غسل مى  - 561مسأله 

   د       ادن باش د                                                                    باشد و مسائل غسل را هم بداند اگرچه بياد دادن ديگرى او را در بين غسل 

     كند.                                          و بنابر احتياط واجب غسل غير بالغ كفايت نمى

      يعنلى                                دهد  بايد قصد قربت داشلته باشلد                       كسى كه مي ت را غسل مى  - 562مسأله 

       ً تياطلاً          سوم هلم اح                                                              غسل را براى انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد و در غسل دوم و

                         ني ت غسل را تجديد نمايد.

   و     كفلن       سلل و  غ                                           غسل بچه مسلمان اگرچه از زنا باشد  واجب است   - 563مسأله 

     بالغ         يوانگى د                                           يست و كسى كه از بچگى ديوانه بوده و به حال ن     جايز          اوالد او            دفن كافر و

   گلر         داد و ا    سل                                                 مادر او يا يكى از آنان مسلمان باشند  بايد او را غ       پدر و        چنان چه      شده  

      نيست.     جايز                                          هيچكدام آنان مسلمان نباشند  غسل دادن او

         د و اگر            ايد غسل بدهن ب                                        ه سقط شده را كه چهار ماه يا بيشتر دارد      بچ   - 564مسأله 

                              اى بپيچند وبدون غسل دفن كنند.                             چهار ماه ندارد  بايد در پارچه

              ل اسلت وللى زن                                             اگر مرد زن را  و زن مرد را غسل بدهد غسل باط  - 565مسأله 

                         تواند زن خود را غسل دهد.                                      تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم مى  مى
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                   ال بيشتر نيست غسل      ز سه س                 اى را كه سن  او ا ه               تواند دختر بچ       مرد مى  - 566مسأله 

     دهد.                               اى را كه سه سال بيشتر ندارد غسل ه              تواند پسر بچ      هم مى         دهد  زن

                    ا نشود  زنانى كه بلا                                             اگر براى غسل دادن مي تى كه مرد است  مرد پيد  - 567مسأله 

            ير خوردن با                    خاله  يا به واسطه ش        عم ه و         خواهر و                   محرمند مثل مادر و              نسبت دارند و    او

  و           لش بدهند                                                   توانند از زير لباس يا چيزى كه بدن او را بپوشاند  غس      اند مى        محرم شده    او

         دارنلد و                                                               براى غسل دادن مي ت زن  زن ديگرى نباشد  مردهايى كه با او نسلبت          نيز اگر

   سلل         او را غ                    توانند از زير لباس      اند مى                              واسطه شير خوردن با او محرم شده               محرمند  يا به

      دهند.

            يلا هلر دو زن                  دهد هلر دو ملرد                     كسى كه او را غسل مى            اگر مي ت و  - 568مسأله 

                                                     جايز است كه غير از عورت  جاهاى ديگر مي ت برهنه باشد.        باشند 

     دهد           و را غسل مى                                          نگاه كردن به عورت مي ت حرام است و كسى كه ا  - 569مسأله  

     شود.                                         اگر نگاه كند معصيت كرده  ولى غسل باطل نمى

                 ن كه آنجا را غسل  آ                        ت نجس باشد  بايد پيش از                     اگر جايى از بدن مي   - 571مسأله 

  ه  بل                                      آن است كه تمام بدن مي لت  پليش از شلروع          مستحب                   آب بكشند و احتياط         بدهند 

              غسل پاك باشد.

           است كله تلا                                               غسل مي ت مثل غسل جنابت است و احتياط واجب آن  - 571مسأله 

    بلى       ل ترتي         است در غس     جايز                                        ممكن است  مي ت را غسل ارتماسى ندهند و            غسل ترتيبى

                                            فرو بردن هريك از سه قسمت بدن را در آب كثير.

             زم نيست غسل ال                                           كسى را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده    - 572مسأله 

     است.                                                       حيض يا غسل جنابت بدهند  بلكه همان غسل مي ت براى او كافى

                                                            مزد گرفتن براى غسل دادن مي ت حرام است و اگر كسى براى گرفتن  - 573مسأله 

                                                                        د  مي ت را غسل دهد  آن غسل باطل است ولى مزد گرفتن بلراى كارهلاى مقلد ماتى     مز

               غسل حرام نيست.
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                   باشد  بايد عوض هلر                                              اگر آب پيدا نشود  يا استعمال آن مانعى داشته  - 574مسأله 

    وع       ي لت مجمل                                                                      غسل مي ت را تيم م بدهند ولى احتياط واجب آن است كه تيم م او ل را به ن

                            ر يك از سه غسل تيم م نمايد.         ً      آورد بعداً بدل ه

                زملين بزنلد و بله                         دهد  بايد دست خود را                       كسى كه مي ت را تيم م مى  - 575مسأله 

              آن است كه بلا       مستحب                                                    صورت وپشت دستهاى مي ت بكشد اگر ممكن باشد  و احتياط 

                               دست مي ت هم او را تيم م بدهند.

 

             ّ احكام كفن مي ت

               ا لنلگ وپيلراهن              اى كله آنهلا ر      ارچله                            مي ت مسلمان را بايد به سله پ   - 576مسأله 

                   گويند  كفن نمايند.           وسرتاسرى مى

                     ند  و بهتر آن است كله                                             لنگ بايد از ناف تا زانو  اطراف بدن را بپوشا  - 577مسأله 

     شاند          دن را بپو ب                                           پيراهن بايد از سر شانه تا نصف ساق پا  تمام                        سينه تا روى پا برسد و    از

           ه بستن دو                                 رازاى سرتاسرى بايد به قدرى باشد ك د                                 بهتر آن است كه تا روى پا برسد و   و

       ف ديگر                            اى باشد كه يك طرف آن روى طر                       پهناى آن بايد به اندازه             ممكن باشد و       سر آن

       بيايد.

                  مقدارى از پيراهن          پوشاند و                                      مقدارى از لنگ  كه از ناف تا زانو را مى  - 578مسأله 

       ز ايلن        بيشلتر ا       آن چه      ت و                         پوشاند  مقدار واجب كفن اس                           كه از شانه تا نصف ساق را مى

      باشد.      كفن مى      مستحب                                   مقدار در مسأله قبل گفته شد  مقدار 

                      ز مقدار واجب كفلن را                                             اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند كه بيشتر ا  - 579مسأله 

    ست       جب آن ا                                                                    كه در مسأله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند  اشكال ندارد و احتياط وا

                                         ن را از سهم وارثى كه بالغ نشده برندارند.                          كه بيشتر از مقدار واجب  كف

           ا كله در دو       كفلن ر       مسلتحب                                   اگر كسى وصي ت كرده باشد كله مقلدار     - 581مسأله 

     صرف        را به م                                                                قبل گفته شد  از ثلث مال او بردارند  يا وصي ت كرده باشد ثلث مال       مسأله
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         از آن را    ى                                                            او برسانند ولى مصرف آن رامعي ن نكرده باشد  يا فقلط مصلرف مقلدار        خود

                              كفن را از ثلث مال او بردارند.      مستحب              توانند مقدار              كرده باشد  مى       معي ن

   و               ال او بردارنلد  مل                                            اگر مي ت وصي ت نكرده باشد كه كفلن را از ثللث     - 581مسأله 

   ه بل                                                                     بخواهند از اصل مال بردارند  احتياط واجب آن اسلت كله مقلدار واجلب كفلن را      

         د اجازه       لغ هستن                                    ه نمايند ولى اگر كسانى از ورثه كه با                                 ارزانترين قيمتى كه ممكن است تهي 

    شلود      ن ملى                انلد  از سلهم آنلا                                                        بدهند كه از سهم آنان بردارند  مقدارى را كه اجلازه داده 

        برداشت.

           ته باشلد و             خلود  ملال داشل                                    كفن زن بر شوهر اسلت  اگرچله زن از    - 582مسأله 

      د و ل       عى بدهن ل        د طالق رج  شو              اب طالق گفته مى ل                        ر زن را به شرحى كه در كت ل         همچنين اگ

      بلالغ       شلوهر         چنان چله                                                            پيش از تمام شدن عد ه بميرد  شوهرش بايد كفن او را بدهد  و

                                                             نباشد يا ديوانه باشد ولى  شوهر بايد از مال او كفن زن رابدهد.

             ج او در حلال                                            كفن مي ت بر خويشان او واجب نيست  اگرچله مخلار    - 583مسأله 

                         زندگى بر آنان واجب باشد.

          درى نازك                                                احتياط واجب آن است كه هر يك از سه پارچه كفن به ق  - 584 مسأله

                                        نباشد  كه بدن مي ت از زير آن پيدا باشد.

                 ز ديگرى هم پيدا              نيست اگر چه چي     جايز                          كفن كردن با پوست مردار   - 585مسأله 

   بى            كفلن مي لت غصل           چنان چله         نيست و      جايز                                        نشود  و نيز كفن كردن مي ت را با مغصوب

    رده  كل                                                            حب آن راضى نباشد  بايد از تنش بيلرون آورنلد  اگرچله او را دفلن       صا   و      باشد

       باشند.

          خلالص  يلا                                               كفن كردن مي ت با چيلز نجلس و بلا پارچله ابريشلمى       - 586مسأله 

  .                                   نيست  ولى در حال ناچارى اشكال ندارد     جايز                        اى كه با طال بافته شده     پارچه

                رام گوشلت تهي له         حيوان ح                     اى كه از پشم يا موى                 كفن كردن با پارچه  - 587مسأله 

       ى كه ل       الل گوشت ل                                    نيست ولى جايز است كه با پوست حيوان ح     جايز                    شده در حال اختيار
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    اگر    ن  ني                 صدق لباس بكند همچ      آن كه         د بشرط                                      به دستور شرع كشته شده  مي ت را كفن كنن

  ن  آ      مسلتحب                                                    پشم حيوان حالل گوشت باشد اشكال ندارد  اگرچه احتيلاط               كفن از مو و

                       اين دو هم كفن ننمايند.           است كه با

              گرى نجلس شلود                                              اگر كفن مي ت به نجاست خود او يا به نجاست دي  - 588مسأله 

   تن     گذاش    از                                                  شود بايد مقدار نجس را بشويند يا ببرند  اگرچه بعد            كفن ضايع نمى        چنان چه 

         كلردن آن                                                                در قبر باشد و اگر شستن يا بريدن آن ممكن نيست  در صورتى كله علوض  

              د عوض نمايند.              ممكن باشد  باي

                    د  بايد مثلل ديگلران                                             كسى كه براى حج  يا عمره احرام بسته اگر بمير  - 589مسأله 

                   صورتش اشكال ندارد.              پوشاندن سر و           كفن شود و

   را           افور خلود  كل        سدر و                               است انسان در حال سالمتى  كفن و      مستحب   - 591مسأله 

           تهي ه كند.

 

 احكام حنوط

                به پيشانى و كف                      ت را حنوط كنند  يعنى                        بعد از غسل واجب است مي   - 591مسأله 

       سلت بله   ا      مستحب                                                               دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او كافور بمالند  و 

      كهنله          ه واسلطه  ب                                                                    سر بينى مي ت هم كافور بمالند و بايد كافور  ساييده و تازه باشد و اگر 

                                         بودن  عطر آن از بين رفته باشد كافى نيست.

                  ت بمالنلد  وللى در                                     است كه او ل كافور را به پيشلانى مي ل            احتياط آن   - 592مسأله 

                           جاهاى ديگر ترتيب الزم نيست.

                   ط نمايند اگرچه در                                           بهتر آن است كه مي ت را پيش از كفن كردن  حنو  - 593مسأله 

                                         بين كفن كردن و بعد از آن هم مانعى ندارد.

           تملام كلردن                                                     كسى كه براى حج  يا عمره احرام بسته است  اگر بعد از   - 594مسأله 

     است.     جايز                                  طواف يا سعى بميرد  حنوط كردن او
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                    اگرچه حرام است            اش تمام نشده         هنوز عد ه                       زنى كه شوهر او مرده و  - 595مسأله 

                        بميرد حنوط او واجب است.        چنان چه                      خود را خوشبو كند ولى 

       علود و    و      عنبلر                                          احتياط واجب آن است كله  مي لت را بلا مشلك و      - 596مسأله 

                                 اينها را با كافور مخلوط ننمايند.               خوشبو نكنند و      ديگر        عطرهاى

          با كلافور        السالم      ا عليه                             است قدرى تربت حضرت سي د الشهد      مستحب   - 597مسأله 

      بايد                   شود نرسانند و نيز          احترامى مى                                               مخلوط كنند ولى بايد از آن كافور به جاهايى كه بى

      ند.            ا كافور نگوي                                                        تربت به قدرى زياد نباشد  كه وقتى با كافور مخلوط شد  آن ر

                    اشد  حنوط الزم نيست                                           اگر كافور پيدا نشود  يا فقط به اندازه غسل ب  - 598مسأله 

   ر         شانى و اگل                                                           از غسل زياد بيايد ولى به همه هفت عضو نرسد  بايد او ل به پي        چنان چه   و 

                             زياد آمد بجاهاى ديگر بمالند.

             ت بگذارند.                      تازه در قبر همراه مي    و                     مستحب است دو چوب تر  - 599مسأله 
 

              ّ احكام نماز مي ت

             اجلب اسلت  وللى          باشد و     بچه                                   نماز خواندن بر مي ت مسلمان  اگرچه  - 611مسأله 

       ام شلده                                                                 پدر و مادر آن بچه يا يكى از آنان مسلمان باشند وشش سال بچه هلم تمل        بايد

       باشد.

      اسلت        مسلتحب                               اى كه شش سال او تمام نشده                  نماز خواندن بر بچه  - 611مسأله 

      نيست.      مستحب                       اى كه مرده بدنيا آمده                ز خواندن بر بچه       ولى نما

                 و خوانلده شلود  و   ا                                           نمازمي ت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن   - 612مسأله 

      سلأله        انسلتن م                                                                     اگر پيش از اينها يا در بين اينها بخوانند  اگرچه از روى فراموشى يلا ند 

                  باشد كافى نيست.

                 ا وضو يا غسل يا ب                   ت بخواند  الزم نيست                خواهد نماز مي          كسى كه مى  - 613مسأله 

           دارد ل ن   ال  ل     د اشك ل                                                           تيم م باشد و بدن و لباسش پاك باشد و اگر لباس او غصبى هم باش
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     است    م                                                                چه احتياط مستحب آن است كه تمام چيزهايي را كه در نمازهاي ديگر الز    اگر 

           رعايت كند.

                اشلد و نيلز واجلب    ب     قبله                   خواند بايد رو به                      كسى كه به مي ت نماز مى  - 614مسأله 

   و         مازگزار          طرف راست ن  ه                                                          است مي ت را مقابل او به پشت بخوابانند  به طورى كه سر او ب

                      طرف چپ نمازگزار باشد.  ه         پاى او ب

            اجلب  و مكلان    و                                           مكان نمازگزار بايد غصبى نباشلد بنلابر احتيلاط      - 615مسأله 

        ر اشلكال                ى و بلندى مختصل                          تر يا بلندتر نباشدولى پست                    بايد از جاى مي ت پست          نمازگزار

       ندارد.

                نملاز مي لت را بله                                                 نمازگزار بايد از مي ت دور نباشد  ولى كسلى كله    - 616مسأله 

   د                       ها به يكلديگر متصلل باشل     صف        چنان چه                              خواند  اگر از مي ت دور باشد    مى       جماعت

             اشكال ندارد.

      انلده         جماعلت خو   ه                  د  ولى اگر نماز ب                              نمازگزار بايد مقابل مي ت بايست - 617مسأله 

     شلكال   ا                                                                    شود وصف جماعت از دو طرف مي ت بگذرد  نماز كسانى كه مقابل مي ت نيستند

       ندارد.

     ولى                     ى مانند اينها نباشد            ديوار يا چيز                      نمازگزار بايد پرده و            بين مي ت و  - 618مسأله 

                            مانند آن باشد  اشكال ندارد.                     اگر مي ت در تابوت و

              اشلد و اگلر كفلن                 مي ت پوشليده ب                                در وقت خواندن نماز  بايد عورت  - 619مسأله 

    اشلد               ماننلد اينهلا ب         آجلر و                                              او ممكن نيست  بايد عورتش را اگرچله بلا تختله و         كردن

          بپوشانند.

                     انلد و در موقلع ني لت                                               نماز مي ت را بايد ايستاده و با قصد قربت بخو  - 611مسأله 

  . « هلل ا     الى   ً ةً   قرب »                  خوانم بر اين مي ت                       ً                 مي ت را معي ن كند  مثالً ني ت كند نماز مى

      نشسته      شود                                                       اگر كسى نباشد كه بتواند نماز مي ت را ايستاده بخواند  مى  - 611مسأله 

                  بر او نماز خواند.
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                             ص معي نلى بلر او نملاز بخوانلد                                   اگر مي ت وصي ت كرده باشد كه شلخ  - 612مسأله 

     اجلب             بر وللى  هلم و                                                           احتياط واجب آن است كه آن شخص از ولى  مي ت اجازه بگيرد و

          ازه بدهد.         است كه اج

                     لى اگر مي ت اهل علم                                           مكروه است بر مي ت چند مرتبه نماز بخوانند  و  - 613مسأله 

                      تقوى باشد مكروه نيست.   و

                 ً                                               اگر مي ت را عمدا  يا از روى فراموشى يا به جهت عذرى بلدون نملاز   - 614مسأله 

 تلا دفن كنند يا بعد از دفن معلوم شود نمازى كه بر او خوانده شده باطلل بلوده اسلت     

ه بل                                                                             وقتى جسد او از هم نپاشيده واجب است با شرطهايى كه براى نماز مي ت گفتله شلد  

  قبرش نماز بخوانند.

 

              ّ دستور نماز مي ت

   ب                    تكبير را به اين ترتيل                                              نماز مي ت پنج تكبير دارد و اگر نمازگزار پنج  - 615مسأله 

    َّ أنَّ     و    هلل ا   ا   ل ل  إ    لله    إ     ْ  أ نْ ال   ْ     أ شْله د    »                       گفتن تكبير او ل بگويد:         ني ت و                        بگويد كافى است  بعد از

       و بعد   «        مح م د       آل      و        م د           ع لى م ح            ِّ له م  ص لِّ     ا ل  »                          و بعد از تكبير دوم بگويد:    « هلل        ً          م ح م داً ر س ول  ا

        م  اگلر             ز تكبيلر چهلار         و بعد ا   «     ْ     الم ؤْم نات            ْ   ْ    ْ             ل له م  اغْف رْ ل لْم ؤم نين  و  أ ا »                    از تكبير سوم بگويد: 

          ل هلذ ه           ْ   ه م  اغْف ر ل   ل  أ »       گويد:              و اگر زن است ب   «        ْ                 له م  اغْف ر ل هذا الم ي ت   ل  أ »               مرد است بگويد:       مي ت

           ه د  أن ال   ْ أ شْل  »    يلد:                                                            و بعد تكبير پنجم را بگويد و بهتر است بعد از تكبير او ل بگو   «       الم ي ت

       ً    شلير اً و                 ْ   ِّ    أ ر س لل ه  ب لالْح قِّ ب                 ر س ول ه      و            ع ب د ه      ْ        َّ         ً أ شْه د  أ نَّ م ح م داً                                   ال  اهلل  و ح د ه  ال ش ريك  ل ه  و  إ    له   إ

               آل  م ح م لد       و      د             ع لى م ح م       ِّ  ص لِّ      له م    ل  أ »                              و بعد از تكبير دوم بگويد:  «   ة                       ب ي ن  ي د ى  الس اع          ً ن ذير اً

     و                      ص لي  ت  و بار كت    ا    ْ      ك أفْض ل  م           م ح م د       آل                ً    ح م  م ح م داً و    ر  ا     و                آل  م ح م د      و                 ع لى م ح م د          بار ك      و 

       و    ء  ا   ب يل           ْ ج ميلع  اننْ       ع للى    ِّ ص للِّ    َّ        ٌ      ٌ    نَّلك  ح ميلدٌ م جيلدٌ و     إ        براهيم   إ    آل               براهيم  و  إ                 ت ر ح م ت  ع لى

    وم  ل   ر س ل   كبي      د از ت ل        و بع «    ين  ل      لصال ح            اد  الل ه  ا ل          ج ميع  ع ب                 الص د يقين  و      و     اء         الش ه د       ْ          الم رْس لين  و 
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      ْ        م لنْه م و      اء   حيل          ل مات  ان       الم س ل      و              م س لل مين    ال             ؤم نلات  و       الم      ْ             ل لْم لؤم نين  و           ْ   لهم  اغْف ر     ا ل  »       بگويد: 

      و  «       ق لدير        يء    ِّ    ك لِّ ش ل        ك  ع لى    َّ  ا نَّ      عوات                  ن ك  م جيب  الد  إ             ب الخ ي رات             ب ي ن ه م                     تاب ع  ب ي ن نا و          م وات   ان

     ب لن    ا        ك  و        ع ب د        ابن        و              هذا ع ب د ك    َّ نَّ إ       ل لهم   أ »               مرد است بگويد:                              بعد از تكبير چهارم اگر مي ت

        ل له م   أ         ه  م ن ا             ا ع ل م  ب  ْ   نْت   أ      ً    ي راً و      ا خ    ل  إ ْ   نْه            ع ل م  م          ن ا ال ن  إ        ل له م   أ       ب ه                  ْ   ٍ أ نت  خ ير  م نْزولٍ                          ا م ت ك  ن ز ل  ب ك  و 

 ْ   لْله               له لم  اج ع     ل  أ   ه    ْ   ْ    اغْف رْ ل ل      و       ْ    ع نْه    ز       ً          م سيئاً ف ت جاو          ن كان  إ              ح سان ه  و  إ  ى  ل      ز د  ف ل            ً    ان  م ح س ناً ف  ل   ن ك إ

       ر ح لم    أ      ك  يلا         ح م ت ل         ه  ب ر         ار ح م ل                 الغلاب رين  و      ْ                      اخْل ف ع ل ى ا ه ل ه  ف ى                   على ع ل ي ين  و    ْ           ع نْد ك  فى أ 

   رم         كبيلر چهلا                 زن اسلت بعلد از ت                                              و بعد تكبير پنجم را بگويد ولى اگر مي لت  «        اح مين      الر 

       ب له       ْ               ٍ ا نْت  خ ير  م نلزولٍ           ب ك  و          ز ل ت           م ت ك  ن    ا      ة       اب ن                 ع ب د ك  و    ة       اب ن                  ه  ا م ت ك  و     هذ    َّ نَّ إ        ل له م   أ »       بگويد: 

       سان ها    ح  إ          ف ز د  فى    ً ةً         م ح س ن    ت       ن كان  إ     ه م   ل   ل  أ      م ن ا               أع ل م  ب ها  ْ   أنْت          ً    خ ي راً و    ا   ل  إ                     ن ا ال ن ع ل م  م نها    إ      م       ل له  أ

  ْ     اخْل لف          ِّ        ى ع لِّيين  و    أعل   ْ       نْد ك  فى   ْ      ع لْها ع          ه م  اج  ل   ل  أ    ْ   ْ     اغْف رْ ل ها                ْ      ف ت جاو ز  ع نْها و    ً ةً                ن كان ت م س يئ  إ     و 

  . «        اح مين                                      ار ح م ها ب ر ح م ت ك  يا أر ح م  الر                                 ع لى أه ل ها ف ى الغاب رين  و 

                نلد  كله نملاز از                               دعاها را طورى پشت سر هلم بخوا                 بايد تكبيرها و  - 616مسأله 

                    صورت خود خارج نشود.

        دعاهلاى          بيرهلا و       ايد تك       خواند ب                               كسى كه نماز مي ت را به جماعت مى  - 617مسأله 

              را هم بخواند.    آن
 

      ّ          ّ مستحب ات نماز مي ت

                            اسلت: او ل كسلى كله نملاز مي لت           مسلتحب                       چند چيز در نماز مي ت   - 618مسأله 

       تليم م                   آن است  در صلورتى       مستحب                                            خواند با وضو يا غسل يا تيم م باشد و احتياط   مى

                    يا غسل كنلد بله نملاز                                             غسل ممكن نباشد  يا بترسد كه اگر وضو بگيرد               كند كه وضو و

                                                                          مي ت نرسد  دوم اگر مي ت مرد است  امام جماعت يا كسلى كله فلرادى بلر مي لت نملاز      

    سلوم              اش بايستد                                                            خواند مقابل وسط قامت او بايستد و اگر مي ت زن است مقابل سينه  مى

      واند  ل     از بخ ل           پا برهنه نم
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        با مي ت          اصله او         د  پنجم ف  كن                                                           ام ا با جوراب عيبى ندارد  چهارم در هر تكبير دستها را بلند

        مي لت را                  برسد  ششم نماز       جنازه                                                 به قدرى كم باشد كه اگر باد لباسش را حركت دهد به

          كله بلا او                 بخواند وكسلانى                دعاها را بلند                                          به جماعت بخواند  هفتم امام جماعت تكبير و

    عقلب                      مأموم يك نفلر باشلد                                               خوانند  آهسته بخوانند  هشتم در جماعت اگرچه       نماز مى

     رتبله          ماز سله م     از ن         دهم پيش                      مؤمنين زياد دعا كند                                    ام بايستد  نهم نمازگزار به مي ت و  ام

    نجلا          شلتر بله آ                   براى نماز مي ت بي                                         يازدهم نماز در جايى بخوانند كه مردم ة            بگويد: الصلو

   هلا                  خوانلد  در صلفى تن          جماعلت ملى                                             روند  دوازدهم زن حائض اگر نماز مي ت را به  مى

        بايستد.

            سلجد الحلرام   م                                        ندن نماز مي ت در مساجد مكروه اسلت وللى در      خوا  - 619مسأله 

            مكروه نيست.

 

 احكام دفن

                فن كنند كه بوى د                                           احتياط واجب آن است كه مي ت را طورى در زمين   - 621مسأله 

         باشلد كله                                                       درندگان هم نتوانند بدنش را بيرون آورند و اگلر تلرس آن                    او بيرون نيايد و

                                   قبر را با آجر ومانند آن محكم كنند.                                 جانور بدن او را بيرون آورد  بايد 

                  ه جاى دفن  او را                                           اگر دفن مي ت در زمين ممكن نباشد  واجب است ب  - 621مسأله 

                         در بنا يا تابوت بگذارند.

                   بانند كه جلوى بلدن                                            مي ت را بايد در قبر به پهلوى راست طورى بخوا  - 622مسأله 

                    او رو به قبله باشد.

           شود و بلودن    مى ن            جسد او فاسد         چنان چه     رد                     اگر كسى در كشتى بمي  - 623مسأله 

     ننلد         ين دفن ك                                                                 در كشتى مانعى ندارد  بايد صبر كنند تا به خشكى برسند و او را در زم    او

     ي لت  م                                                                    وگرنه بايد در كشتى غسلش بدهند و حنوط و كفن كنند و پس از خواندن نملاز  

         درش را        ارند و ذ ل  بگ    ره ل             ا او را در خم ل                                               چيز سنگينى به پايش ببندند و به دريا بيندازند  ي
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    اگر    و           ار نمايند                     او ل اين صورت را اختي      مستحب                                          ببندند و به دريا بيندازند و بنابر احتياط 

                                             ً                   ممكن است بايد او را در جايى بيندازند كه فوراً طعمه حيوانات نشود.

                 و را بيلرون آورد  ا    بلدن                                           اگر بترسند كه دشمن قبر مي ت را بشلكافد و   - 624مسأله 

   در                         ممكلن باشلد بايلد طلورى كله             چنان چه                            ى يا اعضاى ديگر او راببرد             وگوش يا بين

                                    پيش گفته شد او را به دريا بيندازند.       مسأله

            مي لت را در                      مخلارج محكلم كلردن قبلر                             مخارج انداختن در دريا و  - 625مسأله 

                                                 صورتى كه الزم باشد  بايد از اصل مال مي ت بردارند.

                  د  يلا هنلوز رو  بله                      در شكم او مرده باش     بچه                      اگر زن كافره بميرد و  - 626مسأله 

            ر به پهللوى                                      پدر بچه مسلمان باشد  بايد زن را در قب        چنان چه                    او داخل نشده باشد       بدن

                                                   پشت به قبله بخوابانند كه روى بچه به طرف قبله باشد.    چپ

                 برسلتان مسللمانان               دفلن كلافر در ق                                 دفن مسلمان در قبرستان كف ار و  - 627مسأله 

      نيست.     جايز 

             ننلد جلايى كله                         احترامى به او باشلد  ما                         دفن مسلمان در جايى كه بى  - 628له مسأ

      نيست.     جايز         ريزند         كثافت مى      به و     خاكرو

              براى غير دفلن                                              دفن مي ت در جاى غصبى و در زمينى كه مثل مسجد  - 629مسأله 

      نيست.     جايز                كردن وقف شده 

   و                ه قبر كهنه شده ك              نيست  مگر آن     جايز                            دفن مي ت در قبر مرده ديگر  - 631مسأله 

      باشد.  مى                                        قبر ملك ديگرى نباشد وگرنه رضايت او شرط                               مي ت او لى از بين رفته باشد و

             دنلدانش باشلد            ناخن و                 شود  اگرچه مو و                      چيزى كه از مي ت جدا مى  - 631مسأله 

    شلود   ى                                    دندانى كه در حال حيلات از انسلان جلدا مل                دفن ناخن و              او دفن شود و         بايد با

     است.      مستحب 

                                                             اگر كسى در چاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد  بايد در  چلاه    - 632 مسأله

                              همان چاه را قبر او قرار دهند.          ببندند و    را
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             راى ملادر خطلر                  ماندنش در رحلم بل                               اگر بچه در رحم مادر بميرد و  - 633مسأله 

  ا  ر  و        ند كله ا         ناچلار شلو          چنان چه                                                باشد  بايد به آسانترين راه او را بيرون آورند و        داشته

          ا زنلى كله                                                            كنند اشكال ندارد  ولى بايد بوسيله شوهرش اگر اهل فن  است  ي           قطعه قطعه

          ن باشلد و  فل                                                             باشد  او را بيرون بياورند و اگر ممكن نيست  مرد محرمى كه اهل           اهل فن 

   در    و                                                             هم ممكن نشود مرد نامحرمى كه اهلل فلن باشلد بچله را بيلرون بيلاورد                اگر آن

    رد.                     تواند بچه را بيرون آو                         د  كسى كه اهل فن نباشد مى              آن هم پيدا نشو    كه     صورتى

               رچله اميلد زنلده                           بچه در شكمش زنده باشلد اگ                     هرگاه مادر بميرد و  - 634مسأله 

    چپ       پهلوى                                                                      ماندن طفل را نداشته باشند  بايد بوسيله كسانى كه در مسأله پيش گفته شد

   و    رد           حيات بچه دا                               دهند كه شكاف از طرف چپ دخل در                           او را بشكافند اگر احتمال مى

     زند.          دوباره بدو                     بچه را بيرون آورد و              توان شكافت و                         اال از هر جانبى كه باشد مى

 

      ّ      مستحب ات دفن

   و                    ا گلوگاه گود كنند  ت                                     است قبر را به اندازه انسان متوس ط يا       مستحب   - 635مسأله 

      بهتلر       جهتلى                                                                       مي ت را در نزديكترين قبرستان دفن نمايند  مگر آن كه قبرستان دورتر  از

         هل قبلور  ا                                                                    باشد مثل آن كه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند  يا مردم براى فاتحه 

          گذارنلد و  ب                                   است جنازه را در چند ذرعى قبر  زمين       مستحب                            بيشتر به آنجا بروند  و نيز 

   ت      در نوبل                                                                       تا سه مرتبه كم كم نزديك ببرند و در هر مرتبه زملين بگذارنلد و بردارنلد و   

   و ا      كه سر                                                      ند و اگر مي ت مرد است در دفعه سوم طورى زمين بگذارند                 چهارم وارد قبر كن

   ر       ن اسلت د                                                                     طرف پايين قبر باشد و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمايند و اگر ز

       كلردن                                                                        دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارنلد و بله پهنلا وارد قبلر كننلد و در موقلع وارد      

        يرنلد و                           زه را به آراملى از تلابوت بگ         است جنا      مستحب                         اى روى قبر بگيرند و نيز      پارچه

    بعد    و       خوانند                                                                     وارد قبر كنند و دعاهايى كه دستور داده شده پيش از دفن و در موقع دفن ب

     وى      ت را ر ل        ورت مي  ل ص                 ن را باز كنند و ل      هاى كف  ره ل                                  از آن كه مي ت را در لحد گذاشتند  گ
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    خى          خام يا كللو                                                             خاك بگذارند و بالشى از خاك زير سر او بسازند و پشت مي ت خشت

   ه بل        است را                                                                     بگذارند كه مي ت به پشت بر نگردد و پيش از آن كه لحد را بپوشانند دست ر

        هلان را                                                                     شانه راست مي ت بزنند و دست چپ را به قو ت بر شانه چپ مي ت بگذارنلد و د 

    الن           ه م  يا ف  ْ فْ إ       س م ع   إ »                 سه مرتبه بگويند:                                          نزديك گوش او ببرند و بشد ت حركتش دهند و

   و   د           سم او محم  ا                  ً     پدرش را بگويند مثالً اگر                                 و به جاى فالن بن فالن اسم مي ت و   « ن   ف ال    بن

   ن آ      پلس از     «    ع للى    ْ                 فْه م يا م ح م لد بلن   إ   ع       س م  إ »                              پدرش على است سه مرتبه بگويند:      اسم

           و ح لد ه  ال           الل له     ا   ل ل  إ    لله    إ ْ   نْ ال  أ     ة      هاد     ْ                 ْ    ار قْت نا ع ل ي ه  م نْ ش       ذى ف        ْ                   َّ ه ل ا نْت  ع لى الع ه د  الَّ »        بگويند: 

       خلات م       َّ          لنَّبي لين  و        ي د  ا   س ل        و           ر س لول ه       و               آلله  ع ب لد ه              ً                         م ح م داً ص ل ى الل ه  ع ل يله  و     َّ نَّ أ          ل ه  و          ش ريك 

              طاع ت له  ع للى        ه             ت لر ض  الل ل    ْ افْ     ٌ ملامٌ  إ     و                   س ي د  الو ص ليين               من ين  و            أمير  الم ؤ   َّ       ً نَّ ع لي اً أ   ْ          رْس لين  و      الم 

     و      د                      ج ع ف ر  ب ن  م ح م      و            ٍّ ب ن  ع لىٍّ             م ح م د    و                 ب ن  الح س ي ن          ع لى      و              الح س ي ن              لح س ن  و  ا   َّ نَّ أ                العال مين  و 

     و            ٍّ ب ن  ع لىٍّ           الح س ن      و            م ح م د        ب ن       لى    ع      و                     ٍ م ح م د  ب ن  ع لىٍ     و             ب ن  م وسى        ع لى      و                     ٍ م وسى ب ن  ج ع ف رٍ

          عين  و           ْ         ع لى الخ لْق  أج م         لل ه         ح ج ج  ا       و         ؤم نين        الم    ة                  ع ل ي ه م  أئ م             ت  الل ه                 الم هد ى  ص ل وا     ة                 القائ م  الح ج 

  ت           ن اسلم مي ل          الن بلن فلال            و به جاى فل    «         ب ن  ف الن          يا فالن                       ه دى ب ك  أب رار     ة       أئ م      ت ك      أئ م 

            ه  ت بلار ك    ْ        نْد  الل      ن ع           ل ي ن  م                   َّ         الم ل كان  الم ق رَّبان  ر سو           ذا أتاك  إ   »                           وپدرش را بگويد و بعد بگويد:

   ْ ع لنْ                ب ل ت ك  و        ع ن ق           ب ك  و    ْ     ع نْ ك تا     و         د ين ك       ْ ع نْ     ْ             ع نْ ن ب ي ك  و              ْ           س ئ الك  ع نْ ر ب ك  و             ت عالى و      و 

  ى     بي    ن      آله                   ه  ع ل ي ه  و      الل        ص ل ى       ٌ ح م دٌ   م      و      ب ى                     ج واب ه ما الل ه  ر     ْ     ق لْ ف ى           ْ  ال ت ح ز نْ و                          أئ م ت ك  ف ال ت خ ف  و 

     مامى  إ           ٍ أبى طال بٍ       ُّ       ع لىُّ ب ن         ؤم نين      الم         أمير               ق ب ل تى و      ة          الك ع ب      و                  الق رآن  ك تابى       ى و           س الم  د ين  اإل     و 

       ز ي لن      ٌّ ىٌّ     ع ل         مى و  ا م إ     ء       ك رب ال           لش هيد  ب  ا   ٍ  ىٍ                     الح س ين  ب ن  ع ل           مامى و  إ           الم ج ت بى    ٍ  ىٍ                   لح س ن  ب ن  ع ل  ا     و 

     و      ملامى   إ        لكلاظ م          م وسلى ا        ى و    مام إ           الصاد ق            ج ع ف ر           مامى و  إ         الباق ر           ٌ م ح م دٌ     و   ي    مام إ           العاب دين  

     مامى  إ   ُّ ر ىُّ               س ن  الع س ك      الح      و       مامى إ        الهاد ى    ٌّ ىٌّ     ع ل        ى و    مام إ         الج واد           ٌ م ح م دٌ          مامى و  إ   ضا    ِّ الرِّ   ٌّ ىٌّ     ع ل 

            قلاد تى و       و     تى     سلاد       و       م تلى          عين  أئ                                ص ل وات  الل ه  ع ل يه م أج م      ء         مامى هؤال إ     ْ       الم نْت ظ ر       ة        الح ج      و 

   و   «         ب ن  ف لالن             ل م يا فالن         ث م  اع      ؛   ة      خ ر   اآل                 ف ى الد نيا و      ء    ْ                  َّ م نْ أع دائ ه م أت ب رَّ           و ل ى و                    ش ف عائى ب ه م أت 

  ى ل       و ت عال     ك     ار  ل   ت ب   َّ        نَّ الل ه    أ  »                    را بگويد بعد بگويد:          ت و پدرش                           به جاى فالن بن فالن اسم مي 
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      الد ه      أو      و        ٍ طال بٍ              لى  ب ن  أبى   َّ    ا نَّ ع    و      ول           م  الر س            آل ه  ن ع    َّ         ً                          نَّ م ح م داً ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و  أ     َّ      الرَّب  و        ن ع م  

    لله    آ             ع ل يله  و                 ص ل ى الل ه             ٌ ه  م ح م دٌ   ب       اء    ا ج م    َّ أنَّ       و    ة        انئ م        ن ع م           ع ش ر    ْ   ثْن ى    اإل   ة                       الم ع صومين  و انئ م 

     و                ٌّ الن ش لور  ح لقٌّ       و    ٌّ قٌّ            الب ع ث  ح      و         ٌّ ر  ح قٌّ           ف ى الق ب        ٍ ن كيرٍ     و             ْ   ٍ س ؤال  م نْك رٍ     و               ٌّ الم و ت  ح قٌّ   َّ نَّ   أ      و      ٌّ ح قٌّ

     ة  َّ         نَّ الس اع    أ      و       ٌّ  ح قٌّ       النار      و    ٌّ قٌّ   ح    َّ   نَّة     لج  ا َّ نَّ    أ      و                        ٌّ ت طاي ر  الك ت ب  ح قٌّ     و    ٌّ قٌّ            الميزان  ح      و               ٌّ الص راط  ح قٌّ

         و بله جلاى      « ن            ه م ت  يا فال         گويد أف         ور  پس ب ْ            نْ ف ى الق ب                       ن  الل ه  ي ب ع ث  م    أ                    ال ر ي ب  فيها و        ي ة   آت

   للى   إ   ه              ه داك  الل ل      و          لث اب ت      ل  ا                         ث ب ت ك  الل ه  ب الق و  »       بگويد:                        مي ت را بگويد پس از آن          فالن اسم

    يلد:        پلس بگو    «   ه        ح م ت ل    ر      ْ     م لن            ٍ م س ت ق رٍ     ف ى                       ب ي ن  أو ل يائ ك      َّ                    ع رَّف  الل ه  ب ي ن ك  و           ٍ م س ت قيمٍ         ص راط 

   ً                 انلاً الل ه لم  ع فلوك      ْ رْه    ْ       م نْلك  ب     ِّ   ل قِّه      و      ي ك      إل                     اص ع د  ب ر وح ه      و    ْ       نْب ي ه    ج                       ْ ه م  جاف  انر ض  ع نْ     ألل  »

  . «      ع فو ك

                      گذارد  بلا طهلارت و سلر                               است كسى كه مي ت را در قبر مى      مستحب   - 636مسأله 

     ي لت       يشلان م        ر از خو                                                              برهنه وپا برهنه باشد و از طرف پاى مي ت از قبر بيرون بيايد و غيل 

       ي له     ل  إ    ن لا   إ     و            ن لا ل ل له     إ »        بگوينلد:                                                   كسانى كه حاضرند  با پشت دست خاك بر قبر بريزند و

          رد و اگلر                       باشلد او را در قبلر بگلذا                                       اگر مي ت زن است كسى كه با او محرم مى   «         راج عون 

                                          محرمى نباشد خويشانش او را در قبر بگذارند.

                  د به انلدازه چهلار                      يا مربع مستطيل بسازن                  است قبر را مربع       مستحب   - 637مسأله 

        قبلر آب      روى                                    اى روى آن بگذارند كه اشتباه نشلود و      نشانه                           انگشت از زمين بلند كنند و

      ا را      انگشلته                                                                       بپاشند و بعد از پاشيدن آب كسانى كه حاضرند  دستها را بر قبر بگذارنلد و 

      مي ت      براى       نند و    بخوا   «   ناه        ن ا انزل إ »            سوره مباركه           هفت مرتبه                              باز كرده  در خاك فرو برند و

     ك    ي ل     إل   د       اص ع      و        ب ي ه        ْ    ْ ض  ع نْ ج نْ                   ألل ه م  جاف  انر  »                    اين دعا را بخوانند:                   طلب آمرزش كنند و

  . «    ْ         م نْ س واك    ة  ْ        نْ ر ح م         ب ه  ع    ْ     غْنيه          ك  ما ت    ِّ      ْ      ْ    ً         ْ             ْ          ل قِّه  م نْك  ر ضْواناً و اس ك نْ ق ب ر ه  م نْ ر ح م ت              ر وح ه  و 

                         اند  مستحب است ولى  مي ت       ه كرده                      تن كسانى كه تشييع جناز        پس از رف - 638مسأله 

    ند. ك        ت تلقين                                                                   كسى كه از طرف ولى  اجازه دارد  دعاهايى را كه دستور داده شد به مي     يا

      اگر             تى دهند ولى                        است صاحبان عزا را سر سالم      مستحب             بعد از دفن    - 639مسأله 
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      بهتر             آيد  ترك آن               مصيبت يادشان مى                                            مد تى گذشته است كه به واسطه سر سالمتى دادن 

    ردن   خلو      غلذا                                                 است تا سه روز براى اهل خانه مي ت غذا بفرستند و      مستحب           است و نيز 

                                   نزد آنان و در منزلشان مكروه است.

         رگ فرزنلد                                 ً     است انسان در مرگ خويشان  مخصوصاً در مل       مستحب   - 641مسأله 

         راى مي لت           بگويد و بل    «                ل ي ه  راج عون  إ  ا    ن  إ      و   هلل    ن ا  إ »    كند                          د و هر وقت مي ت را ياد مى  كن     صبر

        سازد كله   ب            قبر را محكم                               مادر از خداوند حاجت بخواهد و              سر قبر پدر و   و             قرآن بخواند

               زود خراب نشود.

      بخلود        اشد و          بدن را بخر                              نيست انسان در مرگ كسى صورت و     جايز   - 641مسأله 

           لطمه بزند.

               بيرون آيد  يا     خون       اشد و                                   اگر زن در عزاى مي ت صورت خود را بخر  - 642مسأله 

          ا بپوشلاند        آنها ر                                                                      موى خود را بكند  بايد يك بنده آزاد كند  يا ده فقير را طعام دهد  و يا

                                                                   همچنين است اگر مرد در مرگ زن يا فرزند يقه يا لباس خود را پاره كند.   و

                   ا خيلى بلند نكنند.                                           احتياط واجب آن است كه در گريه بر مي ت صدا ر  - 643مسأله 

 

 ز وحشتنما

           بلراى مي لت                                         است در شب او ل قبر  دو ركعت نماز وحشلت       مستحب   - 644مسأله 

   و       لكرسلى  ا   ة ي                              كعت او ل بعد از حمد يك مرتبه آ                         دستور آن اين است كه: در ر           بخوانند و

           رتبه سوره م                                است و در ركعت دوم بعد از حمد ده    «     دون           فيها خال      ْ   م   ه  »               احوط خواندن تا 

     و              م ح م لد      آل      و          ح م د           ع لى م            ِّ لل ه م  ص لِّ   أ  »                          و بعد از سالم نماز بگويند:     نند     بخوا   «      لناه     نز    أ     ن ا    إ  »

       گويند. ب                               و به جاى كلمه فالن  اسم مي ت را    «              ٍ لى ق ب ر  ف النٍ إ         ث واب ها         ْ اب ع ثْ

      بهتر                شود خواند  ولى                                         نماز وحشت را در هر موقع از شب او ل قبر مى  - 645مسأله 

            خوانده شود.    اء  عش                            است در او ل شب بعد از نماز
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                                                            اگر بخواهند مي ت را به شهر دورى ببرند  يا به جهت ديگلر دفلن او    - 646مسأله 
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                                                                 تأخير بيفتد  بايد نماز وحشت را تا شب او ل قبر او تأخير بيندازند.

 

 نبش قبر

                 يا ديوانله باشلد                                                نبش قبر مسلمان يعنى شكافتن قبر او اگرچه طفل  - 647مسأله 

                          خاك شده باشد اشكال ندارد.                   دنش از بين رفته و                  حرام است ولى اگر ب

                   گرچه سالها بر آنهلا   ا   ء    صلحا   و   ء    علما   و   ء    شهدا      ها و                نبش قبر امامزاده  - 648مسأله 

                باشد  حرام است.       گذشته

             مي لت در زملين               او ل آن كله                                    شكافتن قبر در چند مورد حرام نيست:  - 649مسأله 

      فلن يلا              دوم آن كه ك             آنجا بماند.   ر                        مالك زمين راضى نشود كه د                     غصبى دفن شده باشد و

     مانلد                  نشود كه در قبر ب    راضى                                                 چيز ديگرى كه با مي ت دفن شده غصبى باشد وصاحب آن

           ده باشد و ش                رسيده با او دفن          ورثه او  ه                                           و همچنين است اگر چيزى از مال خود مي ت كه ب

  ت      وصي    كه                       وصي ت كرده در مواردى                                                 ورثه راضى نشوند كه آن چيز در قبر بماند  ولى اگر

     ينهلا         آوردن ا                      دفن كننلد  بلراى بيلرون                                                    او هم نافذ باشد دعا يا قرآن يا انگشترى را با او

   ند            يا بفهم                كفن دفن شده باشد         غسل يا بى  بى                سوم آن كه مي ت                        توانند قبر را بشكافند.   نمى

      اند.       نگذاشته                                                    بغير دستور شرع كفن شده  يا در قبر او را رو به قبله                   غسلش باطل بوده يا

     ا در       مي ت ر            پنجم آن كه                                                        م آن كه براى ثابت شدن حق ى بخواهند بدن مي ت را ببينند.    چهار

  ه  بل      خاكرو         كثافلت و                                               احترامى به اوست مثل قبرسلتان كف لار يلا جلايى كله               جايى كه بى

                                             ششم آن كه بلراى يلك مطللب شلرعى كله اهمي لت آن از                              ريزند  دفن كرده باشند.  مى

      كم زن    ً                         ملثالً بخواهنلد بچله زنلده را از شل               بشلكافند                                شكافتن قبر بيشتر است  قبلر را 

      پاره       ت را ل           اى بدن مي                        هفتم آن كه بترسند درنده                   اند  بيرون آورند.               اى كه دفنش كرده     حامله

   با           ي ت را كه م                        هشتم آن كه قسمتى از بدن              بيرون آورد.                                 كند  يا سيل او را ببرد  يا دشمن

       بدن را                   است كه آن قسمت از   آن       مستحب        احتياط                                    او دفن نشده بخواهند دفن كنند  ولى  

           ديده نشود.                                 طورى در قبر بگذارند كه بدن مي ت  
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 غسلهاى مستحب

     جملله         از آن                               در شرع مقد س اسالم بسيار است و      مستحب     هاى    غسل  - 651مسأله 

     است:

                                                       قت آن از اذان صبح است تا ظهر و بهتر است نزديك ظهلر بجلا             غسل جمعه  و  -   1

   ه       روب جمعل  غ       قضا تا                                 هد بهتر است كه بدون ني ت ادا و                               آورده شود و اگر تا ظهر انجام ند

   اى   قض                         است از صبح شنبه تا غروب      مستحب                                      بجا آورد  و اگر در روز جمعه غسل نكند 

  ه       پنجشنب           تواند روز                                 ترسد در روز جمعه آب پيدا نكند  مى                          آن را بجا آورد و كسى كه مى

             جمعله بگويلد:                         است انسان در موقع غسل      مستحب                                يا شب جمعه غسل را انجام دهد و

   للى     ِّ    ص للِّ ع                     س ول ه  الل ه م    ر             ب د ه  و    ع       ً ح م داً   َّ    أنَّ م                                       ال  الل ه  و ح د ه  ال ش ريك  ل ه  و  إ    له   إ   ْ        ْ   ا شْه د  أ نْ ال  »

  . «           ت ط ه رين           م ن  الم         ْ  اج ع لْنى     و         ْ           َّ       اج ع لْنى م ن  التَّوابين      و                آل  م ح م د      و            م ح م د 

      هفلتم         پلنجم و                            ام شبهاى طاق مثل شب سوم و  تم             ماه رمضان و             غسل شب او ل  -   2

   و   ل                براى غسل شب او                            است همه شبها را غسل كند و      مستحب     يكم               از شب بيست و     ولى

   و    ست  بي        پنجم و        بيست و       سوم و        بيست و       يكم و        بيست و          نوزدهم و         هفدهم و           پانزدهم و

   م                           وقت غسل شبهاى ملاه رمضلان تملا                               نهم بيشتر سفارش شده است  و        بيست و        هفتم و

   ر         يكم تا آخل                                                             ب است و بهتر است مقارن غروب بجا آورده شود ولى از شب بيست و ش

   ب        اسلت در شل        مسلتحب                 بجا آورد و نيز      عشاء                                    ماه بهتر است غسل را بين نماز مغرب و

                                                       سوم غير از غسل او ل شب  يك غسل هم در آخر شب انجام دهد.        بيست و

                    است تا غروب و بهتر                   وقت آن از اذان صبح          قربان و     عيد                   غسل روز عيد فطر و  -   3

                                    است آن را پيش از نماز عيد بجا آورد.

                                            از او ل مغرب است تا اذان صبح و بهتر است در        وقت آن                  غسل شب عيد فطر و  -   4

                       او ل شب بجا آورده شود.

                                      نهلللم ذيحجللله و در روز نهلللم بهتلللر اسلللت آن را                  غسلللل روز هشلللتم و  -   5
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      آورد.              نزديك ظهر بجا 

             آخر ماه رجب.        هفتم و      ست و  بي           پانزدهم و                غسل روز او ل و  -   6

                                                        سل روز عيد غدير و بهتر است پيش از ظهر آن را انجام دهند. غ  -   7

         م ذيحجه. ر   چها                غسل روز بيست و  -   8

   و          روز بيسلت                    هفدهم ربيلع االول و        نهم و        عبان و         پانزدهم ش                 غسل روز نوروز و  -   9

             پنجم ذيقعده.

          نيا آمده.               اى كه تازه به د            غسل دادن بچه  -    10

    ست. ا                                             ل زنى كه براى غير شوهرش بوى خوش استعمال كرده   غس  -    11

                                 سل كسى كه در حال مستى خوابيده. غ  -    12

            اند رسانده.                                                  سل كسى كه جايى از بدنش را به بدن مي تى كه غسل داده غ  -    13

                      ً            ماه نماز آيات را عمداً نخوانده  در                                  سل كسى كه در موقع گرفتن خورشيد و غ  -    14

              د گرفته باشد.     خورشي                     صورتى كه تمام ماه و

                                                     راى تماشاى دار آويخته رفته و آن را ديلده باشلد وللى اگلر      ب           غسل كسى كه   -    15

       د  غسلل                                  ً                         از روى ناچارى نگاهش بيفتد يلا ملثالً بلراى شلهادت دادن رفتله باشل               ً ات فاقاً

      نيست.      مستحب 

                            هر مك له  مسلجد الحلرام  خانله                                  پيش از داخل شدن در حرم مك ه  ش - 651مسأله 

     است     ستحب  م  :              )عليهم السالم(            حرم امامان                         شهر مدينه مسجد پيغمبر و                  كعبه  حرم مدينه 

                                                                غسل كند و اگر در يك روز چند مرتبه مشر ف شود  يك غسلل كلافى اسلت و          انسان

        اگلر                                                             خواهد در يك روز داخل حرم مك ه و مسجد الحرام و خانه كعبه شود  مى        كسى كه

      مدينه                     وز بخواهد داخل حرم                                          همه  يك غسل كند كافى است و نيز اگر در يك ر         به ني ت

      زيلارت              كند و بلراى                                                  مدينه و مسجد پيغمبر شود  يك غسل براى همه كفايت مى     شهر   و

    ن ل     همچني   و                        ت خواستن از خداوند عالم  ل            ك و براى حاج ل                       و امامان از دور يا نزدي        پيغمبر
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     ي د س                                              ً                توبه و نشاط به جهت عبادت و براى سفر رفتن خصوصاً سفر زيارت حضرت       براى

            مكانى وبعضى                                        است انسان غسل كند و اگر يكى از غسلهاى      مستحب        السالم       دا عليه ه   الش

           ً نمايد مثالً                                                                 غسلهاى فعلى كه گفته شد بجا آورد  و بعد كارى كند كه وضو را باطل مى    از

                            است دوباره غسل را بجا آورد.      مستحب        شود و                      بخوابد  غسل او باطل مى

                  مستحب ى  كارى كله                  تواند با غسلهاى ى                           بنابر احتياط واجب  انسان نم  - 652مسأله 

                                    مانند نماز  وضو الزم دارد انجام دهد.

            يك غسل بجلا                     باشد و به ني ت همه      مستحب                    اگر چند غسل بر كسى   - 653مسأله 

               آورد كافى است.

 

    ّ تيم م

  ا         در وضو ي                      او ل آن كه تهي ه آب بق                                             در هفت مورد به جاى وضو وغسل بايد تيم م كرد:

                غسل ممكن نباشد.

                 و وغسل  به قدرى                                              اگر انسان در آبادى باشد  بايد براى تهي ه آب وض  - 654له مسأ

       ملين آن   ز        چنلان چله                                                                جستجو كند كه از پيدا شدن آن نااميد شود و اگر در بيابان باشد  

        ى كه بلا                                                                  و بلند است  بايد در هريك از چهار طرف به اندازه پرتاب يك تير قديم     پست

        ايد در                                    برود و اگر زمين آن پست وبلند نيست  ب                    كردند در جستجوى آب        پرتاب مى      كمان

                                           هر طرف به اندازه پرتاب دو تير جستجو نمايد.

                لند باشد  بايد ب                                            اگر بعضى از چهار طرف هموار وبعض ديگر پست و  - 655مسأله 

   ه       ه انلداز  ب                                                                    در طرفى كه هموار است به اندازه پرتاب دو تير و در طرفى كه هموار نيست 

    ند.                    پرتاب يك تير جستجو ك

         سلتجو الزم                                             در هر طرفى كله يقلين دارد آب نيسلت  در آنطلرف ج      - 656مسأله 

      نيست.

                           براى تهي ه آب وقلت دارد  اگلر                                 كسى كه وقت نماز او تنگ نيست و  - 657مسأله 
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   ه        اى تهي ل                                                                     يقين دارد در محل ى دورتر از مقدارى كه بايد جستجو كند  آب هست بايلد بلر  

      ن بله                                    ته باشد و اگر گمان دارد آب هست  رفلت                                  آب برود مگر اين كه زحمت زيادى داش

     گمان     گر ا                         رفتن به آنجا الزم است ولى       مستحب                                    آن محل الزم نيست اگرچه بنابر احتياط 

                                                                  او قوى باشد  بنابر احتياط واجب بايد براى تهي ه آب به آن محل برود.

           تواند كسلى   مى                                            الزم نيست خود انسان در جستجوى آب برود  بلكه  - 658مسأله 

   ه چل                              شود جهت جستجوى آب بفرستد اگلر                                     ه به گفته او وثوق و اطمينان حاصل مى    را ك

                  هم نايب او نباشد.

                   نزل يا در قافلله آب                                             اگر احتمال دهد كه داخل بار سفر خود  يا در م  - 659مسأله 

     اميد         دن آن نا                                                               بايد به قدرى جستجو نمايد كه به نبودن آب يقين كند  يا از پيدا كر      هست 

     شود.

      نماز     وقت    تا                آب پيدا نكند و                                   اگر پيش از وقت نماز جستجو نمايد و  - 661مسأله 

       ره در                     كنلد  الزم نيسلت كله دوبلا                            احتمال دهد كه آب پيدا ملى         چنان چه               همانجا بماند  

                                   هاى قوى بر پيدا شدن آب بدست بيايد.                        جستجوى آب برود مگر نشانه

              دا نكنلد و تلا   ي پ   آب                                           اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو كند و  - 661مسأله 

          عتبر دهلد                                              جا بماند  الزم نيست جستجو كند ولى اگر احتمال م                     وقت نماز ديگر در همان

                                                     شود  احتياط واجب آن است كه دوباره در جستجوى آب برود.             كه آب پيدا مى

                  سد  يا جستجوى آب         درنده بتر                       تنگ باشد  يا از دزد و              اگر وقت نماز  - 662مسأله 

                           تحم ل كند  جستجو الزم نيست.                            به قدرى سخت باشد كه نتواند

           عصليت كلرده   م                                           اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شلود     - 663مسأله 

    اگر                            ً آن است كه قضا نمايد خصوصاً      مستحب                                      ولى نمازش با تيم م صحيح است و احتياط 

      نمود.               كرد  آب پيدا مى                            علم پيدا كند كه اگر جستجو مى

                                                    چنلللان چللله      كنلللد     نملللى                          كسلللى كللله يقلللين دارد آب پيلللدا  - 664مسأأأأله 

    رد  ل ك ى   و م ل   ستج ج  ر  ل       د كه اگ ل       از بفهم ل       د از نم ل      د و بع ل          نماز بخوان                          دنبال آب نرود و با تيم م
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          باطل است.    ازش  ل     د  نم ل ش     دا مى ل     آب پي

    از                     از بخواند و بعد از نم                                           اگر بعد از جستجو آب پيدا نكند و با تيم م نم  - 665مسأله 

      بايلد                                                      جستجو كرده آب بوده  اگر وقت باقى است به احتياط واجلب                  بفهمد در جايى كه 

                                              اعاده كند ولى اگر وقت تمام شده قضا واجب نيست.

                جستجو با تليم م                                              كسى كه يقين دارد وقت نماز تنگ است  اگر بدون  - 666مسأله 

  ت   اسل       ب آن                                                                    نماز بخواند  و بعد از نماز بفهمد كه براى جستجو وقت داشته  احتياط واج

                      باره نمازش را بخواند.     كه دو

              بداند كله اگلر       د و                                           اگر بعد از داخل شدن وقت نماز  وضو داشته باش  - 667مسأله 

      چنلان     د               تواند وضو بگير                                                      وضوى خود را باطل كند تهي ه آب براى او ممكن نيست  يانمى

       نمايد.                   د  نبايد آن را باطل       نگه دار                    بتواند وضوى خود را   چه 

                ه اگر وضوى خلود  ك                          از  وضو داشته باشد وبداند                  اگر پيش از وقت نم  - 668مسأله 

    د       گله دار  ن                    بتواند وضوى خود را        چنان چه                                          را باطل كند  تهي ه آب براى او ممكن نيست  

                                       احتياط واجب آن است كه آن را باطل نكند.

        داند كله    مي       ارد و د                                           كسى كه فقط به مقدار وضو يا به مقدار غسل آب   - 669مسأله 

           ن آن حرام                            وقت نماز داخل شده باشد  ريخت        چنان چه      كند     نمى                    آن را بريزد آب پيدا      اگر

                                                            است و احتياط واجب آن است كه پيش از وقت نماز هم آن را نريزد.

                 خل شدن وقلت نملاز                    كند  اگر بعد از دا                داند آب پيدا نمى         كسى كه مى  - 671مسأله 

      يم م                                                                    وضوى خود را باطل كند  يا آبى كه دارد بريزد معصليت كلرده وللى نملازش بلا تل      

                                 آن است كه قضاى آن نماز را بخواند      مستحب                        صحيح است  اگرچه احتياط 

 

                 ّ دوم از موارد تيم م

                       انند اينها  يا نداشتن م         جانور و                                    اگر به واسطه پيرى  يا ترس از دزد و  - 671مسأله 

     ين ل    همچن   و      م كند  ل                                                          اى كه آب از چاه بكشد  دسترسى به آب نداشته باشد  بايد تيم      وسيله
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   ا      ل آن ر                                                              ه كردن آب يا استعمال آن به قدرى مشق ت داشته باشلد كله ملردم تحم ل             اگر تهي 

                      نكنند بايد تيم م كند.

   و                   ند اينها الزم دارد   مان          ريسمان و                                 اگر براى كشيدن آب از چاه  دلو و  - 672مسأله 

    كند    ه         ايد تهي  ب                                                                    مجبور است بخرد  يا كرايه نمايد  اگرچه قيمت آن چند برابر معمول باشد  

    درى  قل        ها به                                                                چنين است اگر آب را به چندين برابر قيمتش بفروشند ولى اگر تهي ه آن    و هم

  .                                                              خواهد كه نسبت بحال او آن مقدار ضرر دارد  واجب نيست تهي ه نمايد      پول مى

             د قرض نمايد.                                           اگر ناچار شود كه براى تهي ه آب قرض كند  باي  - 673مسأله 

                          تواند قرض خود را بدهد  و     ه نمى ك  د                 داند يا گمان دار             اگر كسى كه مى - 674مسأله 

                                   قرض حرجى باشد  قرض كردن واجب نيست.       اين كه     يا

            ب چاه بكند.                                           اگر كندن چاه مشق ت ندارد  بايد براى تهي ه آ  - 675مسأله 

         بول كند.                       من ت به او ببخشد بايد ق                    اگر كسى مقدارى آب بى  - 676مسأله 

 

                 ّ سوم از موارد تيم م

               د كله بله واسلطه                                 ل آب بر جان خود بترسد  يلا بترسل               اگر از استعما  - 677مسأله 

        يلا                                                                     استعمال آن مرض يا عيبى در او پيدا شود  يا مرضش طول بكشد  يلا شلد ت كنلد   

            بايلد بلا آب                                                                        بسختى معالجه شود  بايد تيم م نمايد ولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد 

                          گرم وضو بگيرد يا غسل كند.

                لكله اگلر احتملال    ب                     آب براى او ضرر دارد                        الزم نيست يقين كند كه  - 678مسأله 

        راى او بل                                                   احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از آن احتمال تلرس          چنان چه           ضرر بدهد  

                          پيدا شود  بايد تيم م كند.

                   ر دارد  بايد تيم م              آب براى او ضر                              كسى كه مبتال به درد چشم است و  - 679مسأله 

         نمايد.

       د كه ل         نماز بفهم       يش از                     رس ضرر  تيم م كند و پ                      اگر به واسطه يقين يا ت  - 681مسأله 
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       و صلحيح   ا                                                                    آب برايش ضرر ندارد  تيم م او باطل است و اگر بعد از نملاز بفهملد  نملاز    

     است.

              ل كند يا وضو  غس        چنان چه                          داند آب برايش ضرر ندارد           كسى كه مى  - 681مسأله 

       بنابر           است  ولكن                                                             بگيرد و بعد بفهمد كه آب براى او ضرر داشته  وضو وغسل او صحيح

             اعاده نمايد.      مستحب        احيتاط 

 

                   ّ چهارم از موارد تيم م

               برساند  خود او                  مصرف وضو يا غسل  ه                           هرگاه بترسد كه اگر آب را ب  - 682مسأله 

   ى         ت از تشلنگ    كلفل                                                         اوالد او  يا رفيقش وكسانى كه با او مربوطند مانند نوكر و        عيال و    يا

      شلق ت  م                            ند كه تحم ل آن براى خود شخص                                         بميرند  يا مريض شوند  يا به قدرى تشنه شو

    ود خ       كه مال                                         غسل تيم م نمايد و نيز اگر بترسد حيوانى                               داشته باشد  بايد به جاى وضو و

  ر  ل      است اگ                       تيم م نمايد  و همچنين                                                اوست از تشنگى تلف شود  بايد آب را به آن بدهد و

     ندهد     او  ه  ب                                                            كه حفظ جان او واجب است به طورى تشنه باشد كه اگر انسان آب را      كسى

         تلف شود.

   ه بل            آب نجسى هم                                              اگر غير از آب پاكى كه براى وضو يا غسل دارد   - 683مسأله 

      بلراى    ا                                                كسانى كه با او مربوطند داشلته باشلد  بايلد آب پلاك ر                         مقدار آشاميدن خود و

   يد          خواهد  با ب                   آب را براى حيوانش        چنان چه                                           آشاميدن بگذارد و با تيم م نماز بخواند ولى 

                  غسل را انجام دهد.           پاك وضو و       با آب           آن بدهد و    ا به ر   نجس    آب

 

                  ّ پنجم از موارد تيم م

            ه اگلر بلا آن                كمى آب دارد كل                                كسى كه بدن يا لباسش نجس است و  - 684مسأله 

   را          يا لباس                ماند  بايد بدن                                                  بگيرد يا غسل كند  براى آب كشيدن بدن يا لباس او نمى     وضو

     بايلد            م م كنلد                                 گر چيزى نداشته باشد كه بر آن تي                                  بكشد و با تيم م نماز بخواند  ولى ا    آب

                                                               را به مصرف وضو يا غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.    آب
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                 ّ ششم از موارد تيم م

             ت آب يلا ظلرف                                             اگر غير از آب يا ظرفى كه استعمال آن حلرام اسل    - 685مسأله 

      ارد            رف ديگرى ند                ً                                        ديگرى ندارد  مثالً آب يا ظرفش غصبى است و غير از آن  آب و ظ

                                 بايد به جاى وضو و غسل تيم م كند.

 

                  ّ هفتم از موارد تيم م

               يلا غسلل كنلد                                               هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد  - 686مسأله 

                     شود  بايد تيم م كند.                                         نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى      تمام

               قلت وضلو يلا غسلل          د كه و        ً                             اگر عمداً نماز را به قدرى تأخير بينداز  - 687مسأله 

        كيلد آن  ا                                                                    نداشته باشد  معصيت كرده ولى نماز او با تيم م صحيح است  اگرچله احتيلاط   

                               است كه قضاى آن نماز را بخواند.

              وقت براى نملاز                                               كسى كه شك دارد كه اگر وضو بگيرد  يا غسل كند  - 688مسأله 

                           ماند يا نه  بايد تيمم كند.  مى    او

                بعد از نماز آبلى           چنان چه                       ه تنگى وقت تيم م كرده                كسى كه به واسط  - 689مسأله 

    اش    ظيفله                                                                  داشته از دستش برود  اگرچه تيم م خود را نشكسته باشد  در صورتى كه و    كه

       ن وضلو  آ      كه در                                                                       تيم م باشد  بايد دوباره تيم م نمايد مگر در صورتى كه بعد از نماز وقتى

     است.                                             بگيرد نداشته باشد در اين صورت همان تيم م كافى

                    م م مشغول نماز شود                                           كسى كه آب دارد  اگر به واسطه تنگى وقت با تي  - 691مسأله 

      بلراى                 اش تليم م باشلد        وظيفله         چنان چله                                           و در بين نماز آبى كه داشته از دستش برود  

       خواهد.                            نمازهاى بعدى تيم م ديگرى نمى

     د و                          تواند وضو بگيرد  يا غسل كن                                اگر انسان به قدرى وقت دارد كه مى  - 691مسأله 

   و          ضو بگيرد و                         قنوت بخواند  بايد غسل يا                                             نماز را بدون كارهاى مستحب ى آن مثل اقامه و

        ارد    ت ند ل ق و  م  ل                                                                  نماز را بدون كارهاى مستحب ى آن بجا آورد  بلكه اگر به اندازه سوره ه
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                                                       بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون  سوره بخواند.  
 

 ست              ّ                چيزهائى كه تيم م به آنها صحيح ا

          للى احتيلاط    و                                  خاك و ريگ و كلوخ و سنگ  صحيح است    ه        تيم م ب  - 692مسأله 

                                                     آن است كه اگر خاك ممكن باشد به چيز ديگرى تيم م نكند.      مستحب 

          م بله گلچ و                                               تيم م بر سنگ گچ و سنگ آهك صحيح است ولى تليم    - 693مسأله 

    اجب        حتياط و      دارد ا                                                           پخته  بنابر احتياط  اشكال دارد  و در صورتى كه غير از آنها ن     آهك

   نگ  سل         يم م بله   تل                                                                 است كه تيم م به آنها بنمايد و نماز بخواند و بعد هم قضا نمايلد  و       اين

      باشد.                    مثل سنگ عقيق باطل مى      معدن

              ه گرد و غبلارى   ب                                           اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ پيدا نشود  بايد   - 694مسأله 

   ل گ            بايد به             رد پيدا نشود گ        چنان چه                                             در فرش و لباس و مانند اينهاست تيم م نمايد و     كه

     ً علداً  ب       خوانلد                                                                       تيم م كند و اگر گل هم پيدا نشود  اقوى آن است كه نماز را بلدون تليم م ب  

                     قضاى آن را بجا آورد.

                     ه كند  تليم م بله گلرد                                                اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن خاك تهي   - 695مسأله 

        بله گ لل                   تيمم نمايد تيمم                                               باشد و همچنين اگر بتواند گ ل خشك كند و روى آن       باطل مى

      باشد.       باطل مى

     ممكلن        ان چله    چنل                                           كسى كه آب ندارد اگر برف يا يخ داشته باشلد     - 696مسأله 

      ه آن       تيم م ب                                                                 بايد آن را آب كند و با آن وضو بگيرد يا غسل نمايد  و اگر چيزى كه      است 

   ا ر           وضلو يلا غسلل        اء                                                 است ندارد  احتياط واجب آن است كه با برف يا يخ اعض      صحيح

       و صلورت                                                                كند  و اگر اين هم ممكن نيست به يخ يا برف تيم م نمايلد  وللى در د         نمناك

                                 نمازى را كه خوانده بايد قضا كند.      اخير

                                            ريگ  چيزى مانند كاه كله تليم م بله آن باطلل اسلت                    اگر با خاك و  - 697مسأله 

     ر خلاك  د                                                         تواند به آن تيم م كند ولى اگر آن چيز به قدرى كم باشد كه        شود  نمى      مخلوط



 طهارتاحكام                                                                                          144       

 

     است.                                                از بين رفته حساب شود  تيم م به آن خاك و ريگ صحيح         يا ريگ 

  ه                ممكن اسلت بايلد بل           چنان چه    ند  ك                              اگر چيزى ندارد كه بر آن تيم م  - 698مسأله 

                      مانند آن تهي ه نمايد.   و       خريدن

             ن اسلت كله بلا    آ      مستحب                                      تيم م به ديوار گلى صحيح است و احتياط   - 699مسأله 

                               زمين يا خاك نمناك  تيم م نكند.                  بودن زمين خشك  به 

                     گر چيز پاكى كه تيم م                      كند بايد پاك باشد و ا                      چيزى كه بر آن تيم م مى  - 711مسأله 

    اى        عد هم قض ب                                                                 آن صحيح است ندارد  بنابر احتياط واجب نماز را بدون تيم م بخواند و     به

                آن را بجا آورد.

                ت و بلا آن تليم م       ح اسل                                         اگر يقين داشته باشد كه تيم م به چيزى صحي  - 711مسأله 

          يلد دوبلاره           وانده با                                                             بعد بفهمد تيم م به آن باطل بوده  نمازهايى را كه با آن تيم م خ        نمايد 

        بخواند.

                   يد غصبى نباشد  پس               مكان آن چيز  با       كند و                      چيزى كه بر آن تيم م مى  - 712مسأله 

      يگرى د  ك            اجازه در مل                                                        اگر بر خاك غصبى تيم م كند  يا خاكى را كه مال خود اوست بى

      باشد.                                بر آن تيم م كند تيم م او باطل مى          بگذارد و

               ود دستها را به  خ                                           تيم م در فضاى غصبى باطل است  پس اگر در ملك   - 713مسأله 

     م او                                                         اجازه داخل ملك ديگرى شود ودستها را بله پيشلانى بكشلد  تليم              بزند و بى      زمين

      باشد.       باطل مى

             زى كله در مللك                  ى غصبى يا بر چيل                             تيم م به چيز غصبى  يا در فضا  - 714مسأله 

                                  ً عمللداً                                                  اسللت  در صللورتى باطللل اسللت كلله انسللان بدانللد غصللب اسللت و        غصللبى

                                                                             ندانللد  يللا فرامللوش كللرده باشللد  تلليم م او صللحيح اسللت           چنللان چلله             تلليم م كنللد و 

                                 بللر                           فرامللوش كنللد كلله غصللب كللرده و       كنللد و          خللودش غصللب    را              ولللى اگللر چيللزى

                                                   كنللد كلله غصللب كللرده و         فرامللوش                                     آن تلليم م كنللد يللا ملكللى را غصللب نمايللد و  

    د          م م نماي ل      ملك تي       اى آن ل                              كند در آن ملك بگذارد  يا در فض                    را كه بر آن تيم م مى      چيزى
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         گفته شد.  و  ل         در باب وض        چنان چه     ايد  ل      اده نم ل          اط واجب اع ل          بنابر احتي  

    صلبى   غ       خلاك او                     حبس اسلت  اگلر آب و                      كسى كه در جاى غصبى  - 715مسأله 

        اط است.                                                                بايد با تيم م نماز بخواند و اگر هم قضا كند با وضو  موافق با احتي     است

                            كند  گردى داشته باشد كه به                          است چيزى كه بر آن تيم م مى      مستحب   - 716مسأله 

      ريزد. ب                            است دست را بتكاند كه گرد آن       مستحب                                   دست بماند و بعد از زدن دست بر آن  

                  زار كله نملك آن را                                          تيم م به زمين گود و خاك جاده و زملين شلوره    - 717أله مس

                                                      نگرفته  مكروه است و اگر نمك روى آن را گرفته باطل است.
 

          ّ            دستور تيم م بدل از وضو

                  ني ت  دوم زدن كف                                             در تيم م بدل از وضو چهار چيز واجب است: او ل  - 718مسأله 

    دست    و                               حيح است  سوم كشيدن تمام كف هر د                                     دو دست با هم بر چيزى كه تيم م به آن ص

   و     بينلى     ى   باال                  رويد تا ابروها و                                                به تمام پيشانى و دو طرف آن  از جايى كه موى سر مى

      ام كلف    تم                                         ها روى ابروها هم كشيده شود  چهارم كشيدن                          بنابر احتياط واجب بايد دست

  م    تما         راست به                                                           دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن تمام كف دست

            پشت دست چپ.

          ّ            دستور تيم م بدل از غسل

                                                              در تيم م بدل از غسل  بعد از آن كه ني ت كرد و بله دسلتورى كله در     - 719مسأله 

            هلا كشليد  بله           پشت دست                                ها را به زمين زد و به پيشانى و                      مسأله پيش گفته شد  دست

          ا بكشد و ه                               ها را به زمين بزند و به پشت دست                           واجب بايد يك مرتبه ديگر دست        احتياط

                                                                   است كه تيم م را چه بدل از وضو باشد چه بدل از غسل  به اين ترتيب بجلا             احتياط آن

    يلك            هلا بكشلد و         پشت دست                                  ها را به زمين بزند و به پيشانى و         مرتبه دست          آورد: يك

                 ها را مسح نمايد.       پشت دست             زمين بزند و               مرتبه ديگر به
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          ّ احكام تيم م

            نكنلد  تليم م                 ها را هلم مسلح         پشت دست   و                      اگر مختصرى از پيشانى  - 711مسأله 

    ياد         ى دق ت ز           ً                                                   است چه عمداً مسح نكند يا مسأله را نداند يا فراموش كرده باشد  ول      باطل

     است.                    پشت دست مسح شده كافى                             قدر كه بگويند تمام پيشانى و      همين            الزم نيست و    هم

     ارى           ه  بايلد مقلد                                             براى آن كه يقين كند تمام پشت دست را مسح كرد  - 711مسأله 

                                                           باالتر از مچ را هم مسح نمايد  ولى مسح بين انگشتان الزم نيست.

                     ن مسح نمايد و كارهاى                          ها را بايد از باال به پايي       پشت دست          پيشانى و  - 712مسأله 

     م م        گويند تلي                                                                  را بايد پشت سر هم بجا آورد و اگر بين آنها به قدرى فاصله دهد  كه ن    آن

              كند باطل است.  مى

                   بدل از غسل است يلا                                       ع ني ت الزم نيست معي ن كند كه تيمم او      در موق  - 713مسأله 

       مر بله        ين كه ا                                                                    بدل از وضو  مگر در صورتى كه تيم م براى امور متعد ده داشته باشد مثل ا

         يلين الزم                                                  امر به تيم م بدل از غسل داشته باشد در ايلن صلورت تع                      تيم م بدل از وضو و

  «  5  39     مسلأله  »                اغسلال اسلت كله در              حكم تداخل                                 است و حكم تداخل چند تيم م مانند 

      گذشت.

               پاك باشلد و اگلر       ها       پشت دست            كف دستها و                        در تيم م بايد پيشانى و  - 714مسأله 

  ر                                                   نتواند آن را آب بكشد  اگلر نجاسلت او مسلرى نباشلد بنلاب                     دست نجس باشد و    كف

   گلر   ا                                                             واجب تيم م را با كف دست نجس و همچنين با پشت دست مسح نمايد  و         احتياط

                           تيم م به پشت دست كافى است.      باشد      مسرى

                 ن آورد و اگلر در                                            انسان بايد بلراى تليم م انگشلتر را از دسلت بيلرو       - 715مسأله 

             بيده باشد                 ً                ها مانعى باشد مثالً چيزى به آنها چس               ها يا در كف دست          يا پشت دست      پيشانى

                  بايد برطرف نمايد.

         ديگلرى را                پارچه يا چيلز               ها زخم است و                     اگر پيشانى يا پشت دست  - 716مسأله 

                                                           تواند باز كند  بايد دست را روى آن بكشد و نيز اگر كف دست زخم           آن بسته نمى       كه بر
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  ن         ا بلا هملا   ر                                                               و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نتواند باز كند  بايد دسلت        باشد

    شد.     ها بك                                                      چيزى كه تيم م به آن صحيح است بزند و به پيشانى وپشت دست          پارچه به

                            ه باشد اشكال نلدارد وللى اگلر             ها مو داشت       پشت دست          پيشانى و     اگر - 717مسأله 

                                              سر روى پيشانى آمده باشد  بايد آن را عقب بزند.     موى

    هلا       شلت دسلت               كلف دسلتها يلا پ                                  اگر احتمال دهد كه در پيشلانى و   - 718مسأله 

   و      يقلين                                            در نظر مردم بجا باشد  بايد جستجو نمايد تلا            احتمال او        چنان چه     هست      مانعى

                   كند كه مانعى نيست.        اطمينان 

  و                   بايلد نايلب بگيلرد                     تواند تيم م كنلد    نمى                          اگر وظيفه او تيم م است و  - 719مسأله 

         شلد بايلد                                                        شود  بايد او را با دست خود او تيم م دهد و اگلر ممكلن نبا                كسى كه نايب مى

    شلت  پ                                                                     نايب  دست خود را به چيزى كه تيم م به آن صحيح است بزنلد و بله پيشلانى و   

    شد.            دستهاى او بك

                    راموش كرده يا نله و                                            اگر در بين تيم م شك كند كه قسمتى از آن را ف  - 721مسأله 

         د و اگلر                      بعد از آن است بجا آور      آن چه                                           تجاوز محل هم نشده است بايد آن قسمت را با

   ى                                                                    بعد از تجاوز محل شك كند مثل اين كه در وقت مسح دست چپ شك كند كه پيشان

                              اعتنا بكند بنابر احتياط واجب.                                را مسح كرده است يا نه به اين شك 

                                ه درست تيم م كرده يا نه  تيم م                              اگر بعد از مسح دست چپ شك كند ك - 721مسأله 

             او صحيح است.

                 ت نماز براى نماز                تواند پيش از وق                اش تيم م است نمى            كسى كه وظيفه  - 722مسأله 

   ا  ل ت   و         م م كند  تي                                                              احتياط واجب تيم م كند  ولى اگر براى كار واجب ديگر يا مستحب ى       بنابر

  م                    تواند بلا هملان تليم                                                     عذر باقى باشد  اگر مأيوس از پيدا كردن آب باشد  مى          وقت نماز

             نماز بخواند.

                قت علذر او بلاقى   و                               اش تيم م است  اگر بداند تا آخر             كسى كه وظيفه  - 723مسأله 

    ز ا ل م   م ن ل              تواند با تيم         ت وقت مى ل              ذر باشد در وسع ل        رف شدن ع ل                    ماند يا مأيوس از برط  مى
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    ضلو       و با و                   شود  بايد صبر كند                                                   بخواند  ولى اگر بداند كه تا آخر وقت عذر او برطرف مى

     سلتحب   م                                                                    يا غسل نماز بخواند و نيز اگر اميد دارد كه عذرش برطرف شود  به احتيلاط  

         جا آورد.       از را ب                                                                    بايد صبر كند و با وضو يا غسل نماز بخواند  يا در تنگى وقت با تيم م نم

               حتملال ندهلد كله    ا                                 تواند وضو بگيرد  يا غسل كند  اگر           كسى كه نمى  - 724مسأله 

        لى اگلر                                             تواند نمازهاى قضاى خود را با تيم م بخواند  و                        عذرش بزودى برطرف شود  مى

     ارد. د                                   شود  خواندن نماز قضا براى او اشكال                                  احتمال دهد  بزودى عذر او برطرف مى

            سلت نمازهلاى   ا     جلايز        كنلد                         تواند وضو بگيرد يا غسل           كسى كه نمى  - 725مسأله 

  ل  ا    احتم         ولى اگر                                               هاى شبانه روز وقت معي ن دارد با تيم م بخواند                        مستحب ى را كه مثل نافله

     بجلا      شلان                               شلود  نبايلد آنهلا را در او ل وقت                                         دهد كه تا آخر وقت آنها عذر او برطرف مى

      آورد.

           جراحتلى در          ً يد  مثالً         تيم م نما      اى و              ً               كسى كه احتياطاً بايد غسل جبيره  - 726مسأله 

  ر  س         ى از او                                        تيم م نماز بخواند و بعد از نماز حدث اصغر                             پشت او است اگر بعد از غسل و

        است كله    ن آ      مستحب        ً                                                     زند مثالً بول كند  براى نمازهاى بعد  بايد وضو بگيرد  و احتياط 

                            تيم م بدل از غسل هم بنمايد.

             علد از برطلرف       ند  ب                                           اگر به واسطه نداشتن آب يا عذر ديگرى تيم م ك  - 727مسأله 

     شود.                        شدن عذر تيم م او باطل مى

                                  كند  تيم م بدل از وضلو را هلم باطلل                            چيزهائى كه وضو را باطل مى - 728مسأله 

       نمايد. ى م                                   نمايد  تيم م بدل از غسل را هم باطل                          چيزهائى كه غسل را باطل مى       كند و  مى

      همان     شد                     ند غسل بر او واجب با                    تواند غسل كند  اگر چ          كسى كه نمى - 729مسأله 

     چنلان     ت                                       كند  يك تيم م نمايد به ني ت همه كافى اس                             طور كه يك غسل از همه كفايت مى

         گفته شد.  «    395      مسأله  »   در    چه 

    غسل              ا كه براى آن                                تواند غسل كند  اگر بخواهد عملى ر          كسى كه نمى  - 731مسأله  

     د و  ر ل   بگي   و ل       واند وض ل                                                         واجب است انجام دهد  بايد بدل از غسل تيم م نمايد  و اگر نت
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   د.      م نماي     تيم                                                                    بخواهد عملى را كه براى آن وضو واجب است انجام دهد  بايد بدل از وضو

                    راى نماز وضو بگيرد                                          اگر بدل از غسل جنابت تيم م كند  الزم نيست ب  - 731مسأله 

      بايلد         بگيرد                                                                       ولى اگر بدل از غسلهاى ديگر تيم م كند بايد وضو بگيرد و اگر نتواند وضو

                   بدل از وضو بنمايد.                تيم م ديگرى هم

          كند براى         ا باطل مى ر                                           اگر بدل از غسل تيم م كند و بعد كارى كه وضو   - 732مسأله 

         و بنلابر                                                   براى نمازهاى بعد نتواند غسل كند  بايلد وضلو بگيلرد            چنان چه             او پيش آيد  

    ند:  ك         و تيم م د                      تواند وضو بگيرد  بايد                                  بدل از غسل تيم م نمايد  و اگر نمى      مستحب        احتياط 

   از     دل بل                                      و ديگرى بدل از وضو  ولى اگر تليم م او        مستحب                         كى بدل از غسل به احتياط  ي

                                                       غسل جنابت باشد  يك تيمم به قصد ما فى الذم ه انجام دهد.

                     دن نماز  بدل از وضلو                                ً          كسى كه بايد براى انجام عملى مثالً براى خوان  - 733مسأله 

        ا ني ت ي       از وضو                   م او ل  ني ت بدل                     كند  ولى اگر در تيم                               بدل از غسل تيم م كند  كفايت مى   و

    جلا  ب        ه باشلد                                                    تيم م دوم را به قصد اين كه وظيفه خود را انجلام داد                     بدل از غسل نمايد و

                                            آورد مطابق احتياط است و تيم م سوم الزم نيست.

                   م كنلد  تلا تليم م و                                   اش تيم م است اگر براى كارى تيم             كسى كه وظيفه  - 734مسأله 

     رد             توانلد بجلا آو                                        را كه بايد با وضو يا غسل انجام داد  ملى                           عذر او باقى است  كارهائى

     كرده            تيم م                                                                    ولى اگر عذرش تنگى وقت بوده  يا با داشتن آب براى نماز مي ت يا خوابيدن

                 تواند انجام دهد.                                      فقط كارى را كه براى آن تيم م نموده  مى

        خوانلده        تليم م    ا بل                          است نمازهايى را كه انسان       مستحب             در چند مورد   - 735مسأله 

   ا بل        كلرده و        ً           عمداً خود را جنب                                                     دوباره بخواند: او ل آن كه از استعمال آب ترس داشته و

           ً كند وعملداً   مى                                 دانسته يا گمان داشته كه آب پيدا ن                                   تيم م نماز خوانده است  دوم آن كه مى

    ً   داً در                                                                    خود را جنب كرده و با تيم م نماز خوانده است  سوم آن كله تلا آخلر وقلت  عمل     

   دا   پيل          كرد  آب                                                      رود و با تيم م نماز بخواند و بعد بفهمد كه اگر جستجو مى           جستجوى آب ن

    ده  ل  ان  خو    از ل م ن                    ً                                             شد  چهارم آن كه عمداً نماز را تأخير انداخته و در آخر وقت با تيم م   مى
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      داشلته                   شلود و آبلى را كله                                      دانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمى                  است  پنجم آن كه مى

       و نملاز                                          س مزاحمت جمعي ت و نرسيدن به نماز جماعلت                           ريخته است  ششم آن كه از تر

           صورت اعاده                                                                       جمعه آنها را با تيم م خوانده است اگرچه بعيد نيست به عنوان ظهر در اين

                نماز واجب باشد.
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 احكام نماز

     ديگر     تهاى    عباد                                                                نماز مهمترين اعمال دينى است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود 

   كله            همان طلور    و     شود                                        اگر پذيرفته نشود  اعمال ديگر هم قبول نمى        شود  و          هم قبول مى

      مانلد           بلدنش نملى                                                              اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو كند  چرك در

  ا       نملاز ر        انسلان                      كند و سزاوار است كه                                            نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مى

     نملاز          است كه                     بك شمارد  مانند كسى                                           در او ل وقت بخواند و كسى كه نماز را پست و س

      ن را       دهلد و آ  ن                             فرمود: كسى كه به نماز اهمي لت     (                صلي اهلل عليه وآله )                    خواند  پيغمبر اكرم   نمى

                                روزى حضرت در مسلجد تشلريف داشلتند                                       سبك بشمارد سزاوار عذاب آخرت است.

               ً                  و سلجودش را كلامالً بجلا نيلاورد  حضلرت                            مشغول نماز شلد و ركلوع               مردى وارد و

    نيلا   د         ين من از                           طور است از دنيا برود  به د   اين                                  ند: اگر اين مرد در حالى كه نمازش     فرمود

       د و در                    شلتابزدگى نملاز نخوانل           عجلله و   ه     كه ب                                     نرفته است  پس انسان بايد مواظب باشد

      ه كسلى                            باشد و متوج ه باشد كه بلا چل               خشوع و وقار                               حال نماز بياد خدا و با خضوع و

   يز    نلاچ                          خداوند عالم بسيار پسلت و               عظمت و بزرگى                       گويد و خود را در مقابل       سخن مى

     شلود         خبر مى ى ب            كند  از خود                                      ً                  ببيند و اگر انسان در موقع نماز كامالً به اين مطلب توج ه

    د و            بيلرون كشليدن        السالم     عليه                                 ر را از پاى مبارك امير المؤمنين              در حال نماز تي        چنان كه 

   ع  ل  ان م  ه  ل     انى ك      و گناه               استغفار نمايد                                                 آن حضرت متوج ه نشدند  و نيز بايد نمازگزار توبه و 
 

 



 

 

   و               آشلاميدن مسلكرات                                حسد  كبر  غيبت  خلوردن حلرام                            قبول شدن نماز است  مانند 

      ئى كه                 سزاوار است كارها                                    بلكه هر معصيتى را ترك كند و همچنين    ات              ندادن خمس و زك

  ه  بل    ول     از ب                  آلودگى و خوددارى                     ً            كند بجا نياورد  مثالً در حال خواب                  ثواب نماز را كم مى

    يلاد          ملاز را ز  ن                كارهائى كه ثواب                                                      نماز نايستد و در موقع نماز به آسمان نگاه نكند و نيز

      انه و  شل                     لبلاس پلاكيزه بپوشلد و       و                   ً                        كند بجا آورد  مثالً انگشترى عقيق به دست كنلد   مى

                                مسواك كند و خود را خوشبو نمايد.

 نمازهاى واجب

          ت  چهلارم                    آيات  سوم نماز مي                                                 نمازهاى واجب شش است: او ل نماز يومي ه  دوم نماز 

      واجلب                        مادر كه بر پسلر بزرگتلر                                                  نماز طواف واجب خانه كعبه  پنجم نماز قضاى پدر و

     شود.           عهد واجب مى       قسم و       نذر و                                    است  ششم نمازى كه به واسطه اجاره و

 

                  ّ نمازهاى واجب يومي ه

                                                                   نمازهاى واجب يومي ه پنج است: ظهر وعصر  هر كلدام چهلار ركعلت  مغلرب سله     

                        چهار ركعت  صبح دو ركعت.   اء       عش    ركعت

        شود دو         ه گفته مى ك   طى  ي                                        در سفر بايد نمازهاى چهار ركعتى را با شرا  - 736مسأله 

            ركعت خواند.
 

 وقت نماز ظهر و عصر

                                                           اگر چوب يا چيزى مانند آن را  راست در زمين هملوار فلرو برنلد      - 737مسأله 

                       فتلد و هلر چله آفتلاب بلاال      ا                        آيد سايه آن بطرف مغرب مى                      صبح كه خورشيد بيرون مى

                                                    شود و در شهرهاى ما  در او ل ظهر شلرعى بله آخلرين درجله                       آيد  اين سايه كم مى  مى

   رو                      گردد و هر چه خورشيد                                         رسد و ظهر كه گذشت  سايه آن بطرف مشرق برمى      كمى مى

     رسليد                                             شود  بنابراين وقتى سايه به آخرين درجه كمى                   رود  سايه زيادتر مى          به مغرب مى

                        شلود ظهلر شلرعى شلده اسلت وللى                                    ه رو بزياد شدن گذاشلت  معللوم ملى            و دو مرتب
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                 رود بعلد از آن كله                                                      شهرها مثل مكه كه گاهى موقع ظهر سايه بكل ى از بين مى     بعضى     در

                 شود ظهر شده است.                        دوباره پيدا شد  معلوم مى      سايه

                          ي ن كلردن ظهلر بله زملين فلرو                                   چوب يا چيز ديگرى را كه براى معل  - 738مسأله 

            شاخص گويند.     برند   مى

    وقلت       نلد.           مشلتركى دار                                    نماز ظهر وعصر هر كدام وقت مخصوص و  - 739مسأله 

      ز ظهلر     نملا                                  وقتى كه از ظهر به اندازه خوانلدن                                    مخصوص نماز ظهر از او ل ظهر است تا

      ح اسلت     صحي                        ً                                          بگذرد  كه اگر كسى سهواً تمام نماز عصر را در اين وقت بخواند  نمازش

       عصلر را     و    ظهلر       قصد          بخواند و   ة                     ى به قصد ما فى الذم            ً                  ولى احتياطاً يك نماز چهار ركعت

   از                 اندازه خوانلدن نمل                                      وقت مخصوص نماز عصر موقعى است كه به                  بالخصوص ننمايد و

    ظهر          د  نماز            ظهر را نخوان                                                          عصر  وقت به مغرب مانده باشد  كه اگر كسى تا اين موقع نماز

     وقلت            ملاز ظهلر و         مخصلوص ن            مابين وقلت                                         او قضا شده و بايد نماز عصر رابخواند  و

                            عصر است  كه اگر كسلى در ايلن        نماز                                      مخصوص نماز عصر  وقت مشترك نماز ظهر و

     بايلد     و                      بخواند نمازش صلحيح اسلت                ً                                 وقت اشتباهاً تمام نماز عصر را پيش از نماز ظهر

                                نماز ظهر را بعد از آن بجا آورد.

    بين     در             ز عصر شود و                                ً          اگر پيش از خواندن نماز ظهر  سهواً مشغول نما  - 741مسأله 

  ر   ظهل         ه نماز                                در وقت مشترك باشد بايد ني ت را ب        چنان چه                             نماز بفهمد اشتباه كرده است  

     بعد       آن چه   و           را مشغولم      آن چه       ام و                 كه تا بحال خوانده      آن چه                            برگرداند يعنى ني ت كند كه

     د  و      بخوانل    ا ر                                                                  خوانم همه نماز ظهر باشد و بعد از آن كه نماز را تمام كرد  نماز عصر   مى

      صلحيح                                  التفات هم در وقت مخلتص بلوده نملاز                               در وقت مخصوص به ظهر باشد و    اگر 

     شلترك   م                                          در مسأله قبل گفته شد و اگر التفات در وقلت       آن چه                       است و بعد عمل كند به

                                                                  بوده  اگرچه شروع در نماز در وقت مختص  به ظهر باشد عدول صحيح است.

                   انسان در روز جمعله           واجب است       السالم(      )عليه                   در زمان حضور امام  - 741مسأله 

                                                                نماز ظهر  دو ركعت نماز جمعه بخواند  وللى در ايلن زملان اگلر كسلى نملاز              به جاى
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                                                    مطلوبي ت بخواند  واجب است كه نماز ظهر را هم بخواند.    اء  رج ب         جمعه را

                   يه شاخص به اندازه                                           وقت نماز جمعه از او ل ظهر است تا وقتى كه سا  - 742مسأله 

              خود شاخص شود.

 

 ءغرب و عشاوقت نماز م

              ق  كله بعلد از                                             مغرب موقعى است بنابر احتياط كه سرخى طرف مشر  - 743مسأله 

                             شود  از باالى سر انسان بگذرد.                  غروب آفتاب پيدا مى

          رنلد: وقلت           مشتركى دا                    هركدام وقت مخصوص و   ء              نماز مغرب وعشا  - 744مسأله 

   ه سل       وانلدن                                                                 مخصوص نماز مغرب از او ل مغرب است تا وقتى كه از مغرب بله انلدازه خ  

    قت و       در اين          ً را سهواً     عشاء          تمام نماز                                 ً             ركعت نماز بگذرد  كه اگر كسى مثالً مسافر باشد و

   ت         را بله صلور       عشلاء                                                         بخواند  نمازش صحيح است ولى احتياط نماز مغرب را بخواند و

                              ملوقعى اسلت كله بله انلدازه خوانلدن            عشاء                                 شكسته بجا آورد  و وقت مخصوص نماز

     ايد        خواند  ب                                        د  كه اگر كسى تا اين موقع نماز مغرب را ن                   به نصف شب مانده باش     عشاء     نماز

   و     غلرب                     بين وقت مخصلوص نملاز م                                     و بعد از آن نماز مغرب را بخواند و     عشاء          او ل نماز

    ايلن                      است  كه اگر كسى در     عشاء                                          وقت مخصوص نماز عشا  وقت مشترك نماز مغرب و

   زش    نما     ود  ش        ز ملتفت                                        را پيش از نماز مغرب بخواند و بعد از نما     عشاء            ً     وقت اشتباهاً نماز

                                                 صحيح است و بايد نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد.

         فتله شلد    گ                               مشترك كه معناى آن در مسأله پليش               وقت مخصوص و  - 745مسأله 

       گذرد   ب       ل ظهر        ً                                          كند  مثالً اگر به اندازه خواندن دو ركعت نماز از او                  براى اشخاص فرق مى

    شود   مى                داخل وقت مشترك       شده و                                         وقت مخصوص نماز ظهر كسى كه مسافر است تمام 

  .                                                                    و براى كسى كه مسافر نيست  بايد به اندازه خواندن چهار ركعت نماز بگذرد

          شلود و در      عشلاء                                  ً           اگر پيش از خواندن نماز مغرب سهواً مشغول نماز  - 746مسأله 

                    دارى از آن را  در ل               را خوانده يا مق      آن چه       تمام        چنان چه                                بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده  
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        ز مغلرب                                                                    قت مشترك خوانده و به ركوع ركعت چهارم نرفته است  بايد ني ت را بله نملا   و

      رفته           كعت چهارم                         را بخواند و اگر به ركوع ر     عشاء                            نماز را تمام كند و بعد نماز            برگرداند و

        در وقلت         خوانده    را      آن چه                                                               بايد نماز را تمام كند  بعد نمازمغرب را بخواند وام ا اگر تمام

                                                   خوانده باشد و پيش از دخول در ركلوع ركعلت چهلارم يلادش                     مخصوص نماز مغرب

       وانلدن                                             ني ت را به نماز مغرب برگردانلد  گرچله دوبلاره خ                            بيايد  نمازش صحيح است و

                     موافق با احتياط است.

             ز او ل غلروب  ا                                           آخر وقت نماز عشا  نصف شب است  و شب را بايد   - 747مسأله 

                                        تا اذان صبح حساب كرد  نه تا او ل آفتاب.

   را      عشلاء        ا نماز ي                                             اگر از روى معصيت  يا به واسطه عذرى نماز مغرب   - 748أله مس

     ادا         كه ني لت                                                                    نصف شب نخواند  بنابر احتياط واجب بايد تا قبل از اذان صبح بدون اين    تا

                  قضا كند بجا آورد.   و

 

 وقت نماز صبح

     كند                    اى رو به باال حركت مى                                 نزديك اذان صبح از طرف مشرق  سفيده  - 749مسأله 

    بح      نماز ص          او ل وقت                                                              كه آن را فجر او ل گويند  موقعى كه آن سفيده پهن شد  فجر دوم و

     آيد.                                            آخر وقت نماز صبح موقعى است كه آفتاب بيرون مى       است و

 

 احكام وقت نماز

    شده              ند وقت داخل ك                             تواند مشغول نماز شود كه يقين               موقعى انسان مى  - 751مسأله 

              وقت خبر دهند.                                 است  يا دو مرد عادل به داخل شدن

  ر  د                     ودن در زنلدان  نتوانلد                                              اگر به واسطه ابر يا غبار يا نابينايى و يا بل   - 751مسأله 

         قت داخل و                   گمان داشته باشد كه         چنان چه                                     وقت نماز  به داخل شدن وقت يقين كند        او ل

    ين       د تلا يقل                                                               تواند مشغول نماز شود  ولى اقوى آن است كه نماز را تأخير بينداز       شده  مى

                       ً                                ت داخل شده است  مخصوصاً اگر خودش موجب اين وضع شده باشد.      كند وق
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                 ا انسان يقين كنلد                                             اگر دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند  ي  - 752مسأله 

         ل نشلده                                                    مشغول نماز شود و در بين نماز بفهمد كه هنوز وقت داخ                وقت نماز شده و    كه

    قلت        يش از و پ                كه تمام نماز را                                                      نماز او باطل است و همچنين است اگر بعد از نماز بفهمد

     نماز    ن       ه در بي ك                          شده  يا بعد از نماز بفهمد                                           خوانده  ولى اگر در بين نماز بفهمد وقت داخل

                                وقت داخل شده  نماز او صحيح است.

                  خل شدن وقلت مشلغول                                             اگر انسان ملتفت نباشد كه بايد با يقين به دا  - 753مسأله 

   ح         از او صلحي                             مام نماز را در وقت خوانده نمل                       بعد از نماز بفهمد كه ت        چنان چه           نماز شود  

   ا       وانلده يل                                                                      است و اگر بفهمد تمام نماز را پيش از وقت خوانده  يا نفهمد كله در وقلت خ  

   خل   دا     وقت                                                                      پيش از وقت  نمازش باطل است بلكه اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز

                                   شده است  دوباره آن نماز را بخواند.

            در بلين نملاز      و               مشغول نملاز شلود                 ت داخل شده و               اگر يقين كند وق  - 754مسأله 

  ه         قين داشلت                                                                  كند كه وقت داخل شده يا نه  نماز او باطل است ولى اگر در بين نماز ي    شك

     ملازش   ن                                 از نماز خوانده در وقت بوده يلا نله         آن چه            شك كند كه               كه وقت شده  و      باشد

          صحيح است.

               آوردن بعضى از     بجا                                          اگر وقت نماز به قدرى تنگ است كه به واسطه  - 755مسأله 

    را  ب     مسلتح              شود  بايلد آن                                         نماز  مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى      مستحب        كارهاى 

        خوانلده                  ً                                                   بجا نياورد  مثالً اگر به واسطه خواندن قنلوت مقلدارى از نملاز بعلد از وقلت     

                       شود  بايد قنوت نخواند.  مى

                ايد نماز را به     رد  ب                                           كسى كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دا  - 756مسأله 

                               ً                                  ني ت ادا بخواند ولى نبايد عمداً نماز را تا اين وقت تأخير بيندازد.

                                                              كسى كه مسافر نيست اگر تا مغرب به اندازه خواندن پنج ركعت نماز  - 757مسأله 

                                                        عصر هر دو را بخواند و اگر كمتر وقت دارد  بايد فقط نملاز                           وقت دارد بايد نماز ظهر و

                                                    نماز ظهر را قضا كند و همچنين اگلر تلا نصلف شلب بله انلدازه                          ً عصر را بخواند و بعداً 
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   ت       كمتر وقل                  را بخواند و اگر   ء   عشا                                                 خواندن پنج ركعت نماز وقت دارد  بايد نماز مغرب و

    قصد     به   و     نكند       وقضا   ا                ً                           را بخواند و بعداً مغرب را انجام دهد وني ت اد   ء                 دارد بايد فقط عشا

        بخواند.   ة            ما فى الذم 

                 دن سه ركعت نملاز                    مغرب به اندازه خوان                  مسافر است اگر تا       كسى كه   - 758مسأله 

        عصلر را                                                                       وقت دارد  بايد نماز ظهر وعصر را بخواند و اگر كمتر وقلت دارد  بايلد فقلط   

   ت       هلار ركعل   چ             ً                                                      بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا كند و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن 

   ء  شا        يد فقط ع                  ر كمتر وقت دارد با              را بخواند و اگ   ء   عشا                                نمازوقت دارد  بايد نماز مغرب و

         زخوانلدن      بعلد ا         چنلان چله                   ً                                       را بخواند و بعداً مغرب را به تفصيلى كه گفته شد بخواند و 

     ايلد  ب                                                               معلوم شود كه به مقدار يك ركعت يا بيشتر وقت به نصف شب مانده اسلت     ء   عشا

     ً                                   فوراً نماز مغرب را به ني ت ادا بجا آورد.

            راجلع بله آن        ند و                   در او ل وقت آن بخوا                   است انسان نماز را      مستحب   - 759مسأله 

   ه كل                                                                     خيلى سفارش شده است و هرچه به او ل وقت نزديكتر باشد بهتلر اسلت  مگلر آن    

                               ً                                    تأخير آن از جهتى بهتر باشد مثالً صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند.

                  وقت نملاز بخوانلد                                                هرگاه انسان عذرى دارد كه اگر بخواهد در او ل  - 761مسأله 

    خلر  آ        ر او تلا          بداند عذ        چنان چه       ً                                      ست مثالً با تيم م يا با لباس نجس نماز بخواند         ناچار ا

    از        علذر او                                                        تواند در او ل وقت  نماز بخواند  ولى اگر احتمال دهد كه               وقت باقى است مى

                                       رود الزم است صبر كند تا عذرش برطرف شود.      بين مى

        احتملال         دانلد و               سلهوي ات را نملى            شكي ات و                     كسى كه مسائل نماز و  - 761مسأله 

          او ل وقت         ز را از                                                                  دهد كه يكى از اينها در نماز پيش آيد  بايد براى ياد گرفتن اينها نما  مى

          توانلد در       كند ملى                                                                 تأخير بيندازد  ولى اگر اطمينان دارد كه نماز را بطور صحيح تمام مى

          دانلد پليش                     اى كه حكم آن را نملى                                              او ل وقت مشغول نماز شود  پس اگر در نماز مسأله

   ت  اس    ايز  ج               داند پيش آيد                    اى كه حكم آن را نمى                                   نيايد  نماز او صحيح است و اگر مسأله

     از ل ل        عد از نم                      نماز را تمام كند ولى ب                 دهد عمل نمايد و                              به يكى از دو طرفى كه احتمال مى
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   بله    ا  ف       وده اكت ب                      اره بخواند و اگر صحيح                                               بايد مسأله را بپرسد كه اگر نمازش باطل بوده دوب

        بنمايد.          همان نماز 

         ا مطالبله   ر           هلم طللب خلود            طلب كلار                            اگر وقت نماز وسعت دارد و  - 762مسأله 

     نلد و                                                               در صورتى كه ممكن است  بايد او ل قرض خود را بدهلد بعلد نملاز بخوا         كند   مى

        ً نلد ملثالً                                     ً                         است اگر كار واجب ديگرى كه بايد فوراً آن را بجا آورد پيش آملد ك         همچنين

       نلان چله    چ                                    مسجد را تطهير كند بعد نماز بخواند و                       نجس است كه بايد او ل            ببيند مسجد

                                         بخواند  معصيت كرده ولى نماز او صحيح است.           او ل نماز

 

 نمازهايى كه بايد به ترتيب خوانده شود

   ز             را بعد از نما   ء      از عشا  نم                                           انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر  و  - 763مسأله 

   ز        ش از نملا      را پي   ء        نماز عشا            نماز ظهر و                      ً                    مغرب بخواند و اگر عمداً نماز عصر را پيش از 

                      مغرب بخواند باطل است.

                       ين نماز يادش بيايد كه                                           اگر به ني ت نماز ظهر  مشغول نماز شود و در ب  - 764مسأله 

      ز را       ايلد نملا   ب                                         تواند ني ت را به نماز عصر برگرداند  بلكله                             نماز ظهر را خوانده است  نمى

  . ء                   ت در نماز مغرب وعشا      طور اس                        نماز عصر را بخواند وهمين         بشكند و

     ني لت                 نخوانده است و                                             اگر در بين نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را  - 765مسأله 

       حتياط          د  بنابر ا                                   يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده بو        چنان چه                       به نماز ظهر برگرداند      را

   ا ر       از عصلر                                                                ني ت را به نماز عصر برگرداند و بعد ازتمام كردن نماز  دوبلاره نمل        مستحب 

      انجلام     ملى ع       زني ت                                                                    بخواند  اگر بعد از برگرداندن ني ت عملى انجام نداده باشد  و اگر بعد ا

     شود.                   داده احتياط واجب مى

                                                               اگر در بين نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه  به شك  - 766مسأله 

         بله قلدرى                                                             نكند و بنا بگذارد كه ظهر را بجا آورده است و همچنين اگر وقت      تنا      خود اع

                          به آن شك نكند و بنلا بگلذارد     ا        شود اعتن                                       كم است كه بعد از تمام شدن نماز  مغرب مى
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             ود ننمايلد  خل     شلك       به  ا                                ماز عصر  نماز را تمام كند واعتن                            ظهر را بجا آورده و به ني ت ن

   ت.                               يا قضا بجا آورد بسيار شايسته اس   ا                  عد از عصر بصورت اد                 گرچه اگر ظهر را ب

            نلد كله نملاز    ك                          پيش از ركوع ركعت چهارم شلك      اء       نماز عش       اگر در   - 767مسأله 

         ماز نصف ن                                      وقت به قدرى كم است كه بعد از تمام شدن         چنان چه                       مغرب را خوانده يا نه  

     ني ت          ارد  به د                                        نماز را تمام كند و همچنين اگر بيشتر وقت    ء                     شود  بايد به ني ت عشا     شب مى

        ام دهلد      ه انج   م                  به ني ت ما فى الذ   ء ا                                           نماز را تمام كند گرچه اگر مغرب را بعد از عش   ء   عشا

                  بسيار شايسته است.

                 هارم  شك كند كه چ                          بعد از رسيدن به ركوع ركعت    ء               اگر در نماز عشا  - 768مسأله 

       احتياط       نابر       خواند ب                                                                    نماز مغرب را خوانده يا نه  بايد نماز را تمام كند  بعد نماز مغرب را ب

     دهد.        ه انجام    م                              نماز مغرب را به قصد ما فى الذ      مستحب 

   ز                     ه بخواند و در بين نملا                                     ً      اگر انسان نمازى را كه خوانده احتياطاً دوبار  - 769مسأله 

         ا بله آن             تواند ني ت ر                                                              يادش بيايد  نمازى را كه بايد پيش از آن بخواند نخوانده است  نمى

        از ظهلر        يايد نم                خواند اگر يادش ب                 ً                             ً   نماز برگرداند مثالً موقعى كه نماز عصر را احتياطاً مى

                                    تواند ني ت را به نماز ظهر برگرداند.            نده است  نمى       را نخوا

              به نملاز واجلب        مستحب                                              برگرداندن ني ت از نماز قضا به نماز ادا و از  - 771مسأله 

      نيست.     جايز 

     ني ت                    تواند در بين نماز                                          اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد  انسان مى  - 771مسأله 

    اگلر          ً شلد ملثالً                          ني ت به نماز قضا ممكلن با                                              را به نماز قضا برگرداند  ولى بايد برگرداندن

     داخلل                                         تواند ني ت را به قضاى صبح برگرداند كله                                مشغول نماز ظهر است  در صورتى مى

                         ركوع ركعت سوم نشده باشد.

 

 نمازهاى مستحب

        ازهاى ل      بين نم     د و ل  ين                                           نمازهاى مستحب ى زياد است و آنها را نافله گو  - 772مسأله 
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     جمعله      وز ر                                            هاى شبانه روز بيشتر سفارش شده و آنها در غير             خواندن نافله  ه      ب       مستحب ى

      چهلار    و                    هشت ركعت نافلله عصلر                                          چهار ركعتند كه هشت ركعت آن نافله ظهر و      سى و

      نافلله                                 يازده ركعت نافله شب و دو ركعلت    و   ء                 دو ركعت نافله عشا                   ركعت نافله مغرب و

     حسلاب           يلك ركعلت       شود                    كه نشسته خوانده مى   ء                 دو ركعت نافله عشا        باشد و      صبح مى

       اضلافه                 عصلر  چهلار ركعلت                                                   شود ولى در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهلر و   مى

     شود.  مى

   و               ني ت نافله شلب                                              از يازده ركعت نافله شب  هشت ركعت آن بايد به  - 773مسأله 

  ر     دسلتو    و                                          يك ركعت آن به ني ت نماز وتر خوانده شود                               دو ركعت آن به ني ت نماز شفع و

                             در كتابهاى دعا گفته شده است.              كامل نافله شب 

               ر اسلت دو ركعلت                          شود نشسته خواند  ولى بهتل                    نمازهاى نافله را مى  - 774مسأله 

       را كله                  خواهد نافلله ظهلر                                           ً          نماز نافله نشسته را يك ركعت حساب كند  مثالً كسى كه مى

     نماز        خواهد                                                               هشت ركعت است نشسته بخواند  بهتر است شانزده ركعت بخواند و اگر مى

                                             نشسته بخواند  دو نماز يك ركعتى نشسته بخواند.        وتر را

       تواند     را مى     عشاء                    د خواند ولى نافله                  عصر را در سفر نباي             نافله ظهر و - 775مسأله 

                 مطلوبي ت بخواند.    اء   برج
 

         ّ هاى يومي هوقت نافله

                     شلود ووقلت آن از او ل                                          نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مى  - 776مسأله 

   دو    ه            شود به انداز                         شاخص كه بعد از ظهر پيدامى    يه                   ى كه آن مقدار از سا               ظهر است تا موقع

        كه بعد    اى                ً                                                هفتم آن شود  مثالً اگر درازاى شاخص هفت وجب باشد  هر وقت مقدار سايه

                                           شود به دو وجب رسيد  آخر وقت نافله ظهر است.              از ظهر پيدا مى

     است          ت آن موقعى  وق       شود و                                   نافله عصر پيش از نماز عصر خوانده مى  - 777مسأله 

                           شود  بله چهلار هفلتم آن برسلد و                                                  كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مى
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       هلر را  ظ        د نافله                                                             بخواهد نافله ظهر يا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند  باي        چنان چه 

  ا   اد     ي ت       واجب  ن                                                    نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنابر احتياط                   بعد از نماز ظهر و

          قضا نكند.   و

              ت تلا وقتلى كله                                              وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغلرب اسل    - 778مسأله 

     رود.            شود از بين ب                                                        سرخى طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتاب در آسمان پيدا مى

            صف شلب اسلت و    ن   تا    ء                        بعد از تمام شدن نماز عشا   ء             وقت نافله عشا  - 779مسأله 

                 اصله خوانده شود.    بال ف   ء                   است بعد از نماز عشا      بهتر

                        شود ووقت آن بعد از فجلر                                    نافله صبح پيش از نماز صبح خوانده مى  - 781مسأله 

    صبح      ماز                       نشانه فجر او ل در وقت ن                                              او ل است تا وقتى كه سرخى طرف مشرق پيدا شود و

                                                       ممكن است نافله صبح را بعد از نافله شب بال فاصله بخواند.            گفته شد  و

              تر است نزديك                              از نصف شب است تا اذان صبح و به             وقت نافله شب   - 781مسأله 

                     اذان صبح خوانده شود.

            بعلد از نصلف                                               مسافر و كسى كه براى او سخت است  نافله شلب را   - 782مسأله 

                                 تواند آن را در او ل شب بجا آورد.             شب بخواند  مى

 

 نماز غفيله

   و             ن نملاز مغلرب                                             يكى از نمازهاى مستحب ى نماز غفيله است كله بلي    - 783مسأله 

    غرب                                                       شود  و وقت آن بنابر احتياط پيش از آن است كه سرخى طرف م         خوانده مى   ء   عشا

                       خواننلد:                                                                  بين برود  و در ركعت او ل بعد از حمد بايلد بله جلاى سلوره ايلن آيله را ب          از

      ْ   ال أنْلت   إ    لله    إ    ال        ْ مات  أنْ         ُّ   ى ف ى الظُّل    ناد      ه  ف    ي  ْ                 ً      َّ   ْ    ْ    ْ          ذْ ذ ه ب  م غاض ب اً ف ظ نَّ أنْ ل نْ ن قْد ر  ع ل  إ     ُّ    ذ النُّون       و  »

   و  «             الم لؤم نين        ْ   ك  ن نْج ى          و ك ذل       لغ م  ا        ه  م ن                              ف اس ت ج ب نا ل ه  و ن جي نا       ْ                    ى ك نْت  م ن  الظ الم ين     إن            س ب حان ك  

          لغ ي لب  ال          فلات ح  ا    ْ        ع نْد ه  م      و  »                               ه جاى سوره اين آيه را بخوانند:                      ركعت دوم بعد از حمد ب    در

   ى  ل ف   ٍ ةٍ            ها و ال ح ب  ل         ي ع ل م      ال    إ    ٍ ةٍ     ر ق         ْ    ق ط  م نْ و      ت س    ا ل م          ح ر  و      الب          ِّ    ى الب رِّ و  ل ف      ما         ي ع ل م          ه و و    ا   ل  إ            ي ع ل م ها
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     ه لم        الل  »         ن بگويند:        ر قنوت آ د      و  «     ٍ م بينٍ              ٍ ال  ف ى ك تابٍ إ           ٍ و ال ياب سٍ         ْ ٍ و ال ر طْبٍ       ر ض              ظ ل مات  ان 

  ْ أنْ        و            ً آل  م ح م لدً        و           ً لى م ح م دً   ع        ص ل ى       ْ    ت  أنْ ت     ْ ا أنْ   ل  إ                     ب  التى ال ي ع ل م ها        الغ ي                          ن ى أس ئ ل ك  ب م فات ح إ

        بگوينلد:             يند و بعد             اى خود را بگو                          به جاى كلمه كذا وكذا حاجته       و «    ك ذا     ْ                ت فْع ل  بى ك ذا و 

    آل       و      ِّ          ح لقِّ م ح م لد        ب            ا س لئ ل ك            حلاج تى ف                                    القاد ر  ع لى ط ل ب تى ت ع ل م      و             ن ع م تى           ْ        ُّ الل ه م  أنْت  و ل ىُّ »

  . «              ق ض ي ت ها ل ى                         ع ل ي ه م  الس الم ل م ا              ع ل ي ه  و            م ح م د 
 

 احكام قبله

                      و بايد روبلروى آن              باشد قبله است                              خانه كعبه كه در مك ه معظ مه مى  - 784مسأله 

     ملاز                                                                     نماز خواند ولى كسى كه دور است اگر طورى بايسلتد كله بگوينلد رو بله قبلله ن     

     بايد     ت                                      كارهاى ديگرى كه مانند سر بريدن حيوانا                 ست  و همچنين است  ا            خواند كافي  مى

                       رو به قبله انجام گيرد.

        سلينه و        ورت و             خوانلد  بايلد صل                                 كسى كه نماز واجب را ايستاده مى  - 785مسأله 

           و به قبله ر                                                             جلوى پاهاى او رو به قبله باشد والزم نيست كه انگشتان پاى او هم    و     شكم

     است.      مستحب     ولى       باشد

  و                          تواند بطور معمول بنشيند                              ايد نشسته نماز بخواند  اگر نمى        كسى كه ب  - 786مسأله 

   و     ينه سل                                  گذارد  بايد در موقع نملاز صلورت و                                      در موقع نشستن  كف پاها را به زمين مى

                        شكم او رو به قبله باشد.

                  ال نماز بله پهللوى   ح                                 تواند نشسته نماز بخواند  بايد در           كسى كه نمى  - 787مسأله 

    بله                                              بدن او رو به قبله باشد و اگلر ممكلن نيسلت بايلد                             راست طورى بخوابد كه جلوى 

    ايد  ب       تواند ن                                                                    پهلوى چپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد و اگر اين را هم 

                                                      به پشت بخوابد به طورى كه كف پاهاى او رو به قبله باشد.

                                         تشه د فراموش شده را بايد رو به قبلله بجلا          سجده و               نماز احتياط و  - 788مسأله 

      آورد.                                                        رد  و بنابر احتياط وجوبى سجده سهو را هم رو به قبله بجا  آو
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               ى خوانلد و اگلر      سلوار                        شود در حال راه رفتن و                  نماز مستحب ى را مى  - 789مسأله 

                                                                   انسان در اين دو حال نماز مستحب ى بخواند  الزم نيست رو به قبله باشد.

               ردن قبلله كوشلش     ا كل                                 خواهد نماز بخواند  بايد براى پيد         كسى كه مى  - 791مسأله 

    ان        د مسلمان         محراب مسج             گمانى كه از  ه                                               نمايد  تا يقين كند كه قبله كدام طرف است و يا ب

      ق يلا        فته فاسل                             شود عمل نمايد  حت ى اگر از گ                هاى ديگر پيدا مى                        يا قبرهاى آنان يا از راه

  .       افى است                             شناسد گمان به قبله پيدا كند ك                                       كافرى كه به واسطه قواعد علمى قبله را مى

                ويترى پيلدا كنلد                                             كسى كه گمان به قبلله دارد  اگلر بتوانلد گملان قل       - 791مسأله 

     بلله  ق       مان به                                 ً                               تواند به گمان خود عمل نمايد  مثالً اگر ميهمان از گفته صاحب خانه گ   نمى

      مايد.       و عمل ن ا                                                                    پيدا كند  ولى بتواند از راه ديگر گمان قويترى پيدا كند  نبايد به حرف 

                     ا اين كه كوشلش كلرده                 اى ندارد  يا ب                   يدا كردن قبله وسيله          اگر براى پ  - 792مسأله 

     هلار  چ                                      وقت نماز وسعت دارد  بنابر احتياط واجب         چنان چه      رود                   گمانش به طرفى نمى

       اى كله       انلدازه                                                                       نماز به چهار طرف بخواند و اگر به اندازه چهار نماز وقت ندارد  بايد بله 

       هر بله  ظ       ك نماز                       ك نماز وقت دارد بايد ي                        ً                    وقت دارد نماز بخواند مثالً اگر فقط به اندازه ي

     نهلا        كى از آ                                                       خواهد بخواند و بايد نمازها را طورى بخواند كه يقين كند ي             هر طرفى كه مى

    ست.       رسيده ا                                                                    رو به قبله بوده  يا اگر از قبله كج بوده  به طرف دست راست و چپ قبله ن

             ه هر دو طرف     ايد ب ب            دو طرف است                                  اگر يقين كند كه قبله در يكى از  - 793مسأله 

       ر يكلى       قبله د       اين كه                            آن است كه در صورت گمان به      مستحب                         نماز بخواند  ولى احتياط 

                                       از دو طرف است به چهار طرف نماز بخواند.

                    اهد دو نماز بخوانلد                                            كسى كه بايد به چند طرف نماز بخواند  اگر بخو  - 794مسأله 

  ن  آ      مسلتحب         احتيلاط                                        عصر بايد يكى بعد از ديگرى خوانلده شلود                       كه مثل نماز ظهر و

       ا شلروع                                                               نماز او ل را به هر چند طرف كه واجب است بخواند  بعلد نملاز دوم ر          است كه

     كند.

  د                     زنماز كارى كند كه باي                                           كسى كه يقين به قبله ندارد  اگر بخواهد غير ا  - 795مسأله 
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    گلر    و ا          مل نمايلد  ع                         ً                                        رو به قبله انجام داد  مثالً بخواهد حيوانى را سر ببرد  بايد به گمان   

     اشلد  ب                                                                    گمان ممكن نيست و اضطرار به كشتن حيوان داشته باشد اگر چه خوف مردن او 

                                  به هر طرف كه انجام دهد  صحيح است.

 

 پوشانيدن بدن در نماز

                     بيند  علورتين خلود را                                          مرد بايد در حال نماز اگرچه كسى او را نمى  - 796مسأله 

                                                 بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند.

   ؛             ود را بپوشلاند                                              زن بايد در موقع نماز تمام بدن حت ى سر و ملوى خل    - 797أله مس

                ها تلا ملچ و پشلت      دست       شود و                                        پوشاندن صورت به مقدارى كه در وضو شسته مى     ولى

   كله           براى آن                                                             مچ پا الزم نيست و احتياط واجب آنست كه كف پا را بپوشاند  ام ا         پاها تا

   رى   قلد                                 ت  بايد مقلدارى از اطلراف صلورت و                              كه مقدار واجب را پوشانده اس          يقين كند

                  مچ را هم بپوشاند.             پايين تر از

       شده را           د فراموش                                            موقعى كه انسان قضاى سجده فراموش شده يا تشه   - 798مسأله 

       ع نملاز     موقل                                                              آورد  بلكه بنابر احتياط در موقع سجده سهو هم بايد خود را مثلل       بجا مى

         بپوشاند.

                ملاز باطلل اسلت و                         از علورتش را نپوشلاند  ن                ً      اگر انسان عمداً در نم  - 799مسأله 

                                                             همچنين اگر از روى ندانستن مسأله بوده باشد  نماز او باطل است.

                              پيداسلت  بايلد آن را بپوشلاند و                                   اگر در بين نماز بفهمد كه عورتش - 811مسأله 

         از نملاز                                                          آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند  وللى اگلر بعلد         مستحب        احتياط 

                                           در نماز عورت او پيدا بوده  نمازش صحيح است.         بفهمد كه 

                     پوشاند ولى ممكن است                                      اگر در حال ايستاده لباسش عورت او را مى  - 811مسأله 

                       موقعى كه عورت او پيلدا         چنان چه               سجود نپوشاند                   ً              در حال ديگر مثالً در حال ركوع و

      احتيلاط                                                     اى غير از دست آن را بپوشاند  نماز او صلحيح اسلت  وللى               شود به وسيله  مى
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                                  آن است كه با آن لباس نماز نخواند.      مستحب 

                   ختان بپوشاند  ولى      برگ در       علف و  ه                       تواند در نماز خود را ب        انسان مى  - 812مسأله 

             نداشته باشد.                                                   آن است موقعى خود را با اينها بپوشاند كه چيز ديگرى      مستحب        احتياط 

               توانلد در نملاز   ى                                           بنابر احتياط واجب انسان در حال ناچارى هم نمل   - 813مسأله 

   و       پوشلاند                                                                      خود را با گ ل بپوشاند پس احتياط واجب آنست كه يك نماز با گ ل خود را ب

                                        يك نماز ديگر هم با حاالت برهنه بجا آورد.

        احتمال        چنان چه      اند                                             اگر چيزى ندارد كه در نماز خود را با آن بپوش  - 814مسأله 

   ت        ر آخلر وقل                        و اگر چيزى پيدا نكلرد د                                 كند  بايد نماز را تأخير بيندازد               دهد كه پيدا مى

     ملاز        شد  ن              عذر او مستمر                                                اش نماز بخواند و اگر نماز در او ل وقت خواند و           مطابق وظيفه

               قضا نمودن است.      مستحب                        او صحيح است ولى احتياط 

                ن خود حت ى بلرگ                                   خواهد نماز بخواند  اگر براى پوشاند         كسى كه مى  - 815مسأله 

       ال هلم     احتمل          نكنلد  و                             اى هم كه در آن بايستد پيدا  له                     علف نداشته باشد يا چا        درخت و

   ل       ه احتملا                                                                     ندهد كه تا آخر وقت چيزى پيدا كند كه خود را با آن بپوشاند  در صورتى ك

    جلا  ب        ا اشاره  ب        سجود را         ركوع و                                بيند  بايد نشسته نماز بخواند و                       بدهد كه نامحرم او را مى

    ود        اشلاره سلج                پيدا نباشد و                             سجود به قدرى خم شود كه عورتش              براى ركوع و        آورد و

     د و       بيلاور                                                               تر از اشاره ركوع باشد و در صورت تمك ن الزم آن است كه مهر را باال     پايين

        اجلب آن               بيند  احتياط و                                                            پيشانى را بر آن بگذارد و اگر اطمينان دارد كه نامحرم او رانمى

         ب ل خلود    ق                                     موقعى كه ايستاده است احوط آن است كه                                  است كه دو نماز ايستاده بخواند و

   ه ب      ديگرى                                                                       را با دست بپوشاند و در يكى از آن دو نماز ركوع وسجود را بجا آورد و در

                        سجود با سر اشاره نمايد.            جاى ركوع و

 

 لباس نمازگزار

   ه  ل             اشد. دوم آن ك       ه پاك ب ل                                    لباس نمازگزار شش شرط دارد: او ل آن ك  - 816مسأله 
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   د.        وشت نباش گ                        ارم آن كه از حيوان حرام                مردار نباشد. چه   ا                      باشد. سوم آن كه از اجز      مبا 

   و      باشلد                                                                    پنجم و ششم آن كه اگر نمازگزار مرد است  لباس او ابريشم خالص وطالباف ن

     شود.                                  تفصيل اينها در مسائل آينده گفته مى

       ّ  شرط او ل:

                    با بدن يا لباس نجس                                            ً لباس نمازگزار بايد پاك باشد و اگر كسى عمداً  - 817مسأله 

         اطل است.                    نماز بخواند  نمازش ب

                   ست  اگر با بدن يا ا                   لباس نجس نماز باطل                داند با بدن و          كسى كه نمى  - 818مسأله 

      باشد.                                   لباس نجس نماز بخواند  نمازش باطل مى

                 ً ند نجس است  ملثالً                                            اگر به واسطه ندانستن مسأله  چيز نجسى را ندا  - 819مسأله 

     است.    باطل                                                         نداند عرق جنب از حرام نجس است و با آن نماز بخواند  نمازش 

               ملاز بفهملد نجلس    ن                                           اگر نداند كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از   - 811مسأله 

       ره آن                            آن است كه اگر وقلت دارد  دوبلا        مستحب                                   بوده نماز او صحيح است  ولى احتياط 

                نماز را بخواند.

                بين نماز يا بعلد                             بدن يا لباسش نجس است و در        كند كه            اگر فراموش  - 811مسأله 

  .     نمايد           گذشته قضا                                          يايد  بايد نماز را دوباره بخواند و اگر وقت      يادش ب       از آن

                                                            كسى كه در وسعت وقت مشغول نماز است  اگر در بين نماز  بدن يلا   - 812مسأله 

                                                                              لباس او نجس شود و پيش از آن كه چيزى از نماز را با نجاست بخواند  ملتفت شود كه

                وقت نجس شده يا         كه همان        شك كند                                           نجس شده يا بفهمد بدن يا لباس او نجس است و

         لبلاس يلا                                                                 از پيش نجس بوده  در صورتى كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كلردن 

                                                 زند  بايد در بين نماز بدن يا لباس را آب بكشد يلا                                  بيرون آوردن آن  نماز را به هم نمى

            بيلرون آورد                                                                  لباس را عوض نمايد  يا اگر چيز ديگرى عورت او را پوشلانده  لبلاس را  

  د  ل            اس را عوض كنل  ل       د يا لب ل      آب بكش                                 طورى باشد كه اگر بدن يا لباس را       نان چه  چ    ولى 

      د ل       باي   د ل  ان ل م       رهنه مى ل                               خورد و اگر لباس را بيرون آورد ب                         بيرون آورد  نماز به هم مى    يا
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                      لباس پاك نماز بخواند.                  بشكند و با بدن و         نماز را

                 ن نماز  لباس او    ر بي                                        كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است  اگر د  - 813مسأله 

        شده يا                                                                      نجس شود و پيش از آن كه چيزى از نماز را با نجاست بخواند  بفهمد كه نجس

                           وقت نجس شده يلا از پليش نجلس                                             بفهمد كه لباس او نجس است وشك كند كه همان

      ه هلم  بل                                                                     بوده  در صورتى كه آب كشيدن يا عوض كردن يا بيرون آوردن لباس  نملاز را  

            يلا اگلر                                                     لباس را بيرون آورد  بايد لباس را آب بكشد يا عوض كند      تواند         زند و مى   نمى

     چيلز          م ا اگلر                                                                     چيز ديگرى عورت او را پوشانده  لباس را بيرون آورد نماز را تمام كند  ا

     ايلد                           تواند آب بكشد يلا علوض كنلد ب                 لباس را هم نمى                             ديگرى عورت او را نپوشانده و

           ست كه اگر ا     طورى         چنان چه              را قضا كند و                                     ً      برهنه شود اگر نامحرم نباشد و احتياطاً نماز 

   ن       ماننلد آ                       خلورد بله واسلطه سلرما و                                             لباس را آب بكشد يا عوض كند  نماز به هم مى

        ش صلحيح     نملاز                                                                تواند لباس را بيرون آورد  بايد با همان حال نماز را تملام كنلد و     نمى

                 قضا هم الزم نيست.       است و

               ن نملاز بلدن او           اگر در بي                                    كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است   - 814مسأله 

    جلس  ن                                                                    نجس شود و پيش از آن كه چيزى از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود كله  

   جس  ن                                      شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش                                شده  يا بفهمد بدن او نجس است و

   از       اگر نمل                      زند  بايد آب بكشد و                                                 بوده  در صورتى كه آب كشيدن بدن  نماز را به هم نمى

     رهنله      از ب      ن كه آ                     ً             نماز بخواند و احتياطاً قضا كند مگر                        زند  بايد برهنه شود و  مى         را به هم 

                                                       شدن معذور باشد كه با همان حال نماز بخواند  و صحيح است.

      نملاز         چنان چه                                              كسى كه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد   - 815مسأله 

             او صحيح است.                                                         بخواند و بعد از نماز بفهمد كه بدن يا لباسش نجس بوده نماز 

                 ست و بلا آن نملاز                                             اگر لباس را آب بكشد و يقين كند كه پاك شده ا  - 816مسأله 

   ه كل     اسلت        مستحب                                                            بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده  نمازش صحيح است اگر چه 

           اعاده كند.
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0  

               د كله از خونهلاى                                              اگر خونى در بدن يا لباس خود ببيند و يقلين كنل    - 817مسأله 

     ه از                    بعلد از نملاز بفهملد كل            چنلان چله                           قين كند كه خون پشه است           ً  نيست  مثالً ي     نجس

                                        شود با آن نماز خواند  نماز او صحيح است.           بوده كه نمى      هايى   خون

                           لباس اوست خون نجسى است كله                                 اگر يقين كند خونى كه در بدن يا - 818مسأله 

     ملاز  ن       بعلد از          چنان چله                          ً                            نماز با آن صحيح است  مثالً يقين كند خون زخم ودمل است  

                  نماز او صحيح است.           باطل است             نماز با آن    كه      بوده            بفهمد خونى

                سش با رطوبت به          بدن يا لبا                                   اگر نجس بودن چيزى را فراموش كند و  - 819مسأله 

        و صلحيح  ا                                                                     آن برسد و در حال فراموشى نماز بخواند و بعد از نماز يلادش بيايلد  نملاز   

   و                           دن آن را فراملوش كلرده برسلد                                              است ولى اگر بدنش با رطوبت به چيزى كه نجس بو

  و     ست            نمازش باطل ا                    نماز بخواند  غسل و                                       بدون اين كه خود را آب بكشد  غسل كند و

     رده كل                                               وضو با رطوبت به چيزى كه نجس بودن آن را فراملوش     ء ا                   نيز اگر جايى از اعض

      ملازش                                                                     برسد و پيش از آن كه آنجا را آب بكشد وضو بگيرد و نماز بخوانلد  وضلو و ن  

      باشد.       باطل مى

              د و بله انلدازه               لباسش نجس شو                                كسى كه يك لباس دارد  اگر بدن و  - 821مسأله 

          ستورى كه د           نماز را به                                                         كشيدن يكى از آنها آب داشته باشد  بايد بدن را آب بكشد و    آب

            ند لباس را                                                     گفته شد بجا آورد و اگر به واسطه سرما يا عذر ديگر نتوا  «    813      مسأله  »    در

   هد        گر بخوا                   ً                       آب بكشد ولى اگر مثالً نجاست يكى بول است كه ا                         بيرون آورد  بدن را بايد

        ون است  ل    رى خ ل   ديگ                                                  آب قليل آب بكشد  بايد دو مرتبه آب روى آن بريزد و    با

  ب                                                               مرتبه ريختن آب روى آن كافى است  بايد آن را كه بله بلول نجلس شلده آ           كه يك

      بكشد.

                 د نماز را برهنله  ي                                           كسى كه غير از لباس نجس لباس ديگرى ندارد  با  - 821مسأله 

    ش ل          تواند لباس  مى          مانند آن ن                  ً                                         بخواند و احتياطاً اعاده يا قضا نمايد و اگر به واسطه سرما و
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   ه    اعلاد                     نملاز او صلحيح اسلت و                                                  را بيرون آورد  بايد بلا لبلاس نجلس نملاز بخوانلد و     

       خواهد.   نمى

       ندانلد           جلس اسلت و   ن                                           كسى كه دو لباس دارد  اگر بداند يكى از آنها   - 822مسأله 

    ً    ثالً اگلر  مل                                           وقت دارد  بايد با هر دو لباس نملاز بخوانلد            چنان چه                   كداميك از آنهاست  

   ر          يلك نملاز عصل                                            عصر بخواند بايد با هركدام يك نملاز ظهلر و                    خواهد نماز ظهر و  مى

     ستحب  م       حتياط                                                                    بخواند ولى اگر وقت تنگ است  نماز را برهنه بخواند و بعد از آن بنابر ا

       نمايد.                         نماز را با لباس ديگر قضا 

 

 شرط دوم:

                  دانلد پوشليدن لبلاس                                           لباس نمازگزار بايد مبا  باشد و كسى كه ملى   - 823مسأله 

        ز ديگلر          كمه يا چيل  د                       ً                                   غصبى حرام است  اگر عمداً در لباس غصبى يا در لباسى كه نخ يا 

                                   آن غصبى است نماز بخواند  باطل است.

           داند نماز   نمى  ى                                   داند پوشيدن لباس غصبى حرام است  ول         كسى كه مى  - 824مسأله 

     است.             ً                                     كند  اگر عمداً با لباس غصبى نماز بخواند  نمازش باطل          را باطل مى

             و بلا آن نملاز                                                اگر نداند يا فراموش كند كه لبلاس او غصلبى اسلت     - 825مسأله 

  د          فراموش كن                                                     نمازش صحيح است ولى اگر كسى خودش لباس را غصب نمايد و         بخواند 

   و        ه نمايلد                                    د  بنابر احتياط واجب  نملاز را اعلاد                             كرده است و با آن نماز بخوان        كه غصب

           كنلد  بنلابر                                                    مباالتى باشد به طورى كه اگر يادش بيايد اعتنلايى نملى      بى              هرگاه از روى

                     اقوى نمازش باطل است.

               و در بلين نملاز                                               اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصلبى اسلت    - 826مسأله 

  ه  ك         دون اين          ً     تواند فوراً يا ب          ه است و مى                           چيز ديگرى عورت او را پوشاند        چنان چه        بفهمد  

  ا  ر        ايد آن ب                                                                   مواالت يعنى پى در پى بودن نماز به هم بخورد  لباس غصبى را بيرون آورد 

                                                                                                      ا ل     ي    انده ل  وش ل                رى عورت او را نپ ل     ز ديگ ل              ح است و اگر چي ل       ازش صحي ل  نم              بيرون آورد و
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   هم     به                درپى بودن نماز                ً                                 باس غصبى را فوراً بيرون آورد  يا اگر بيرون آورد پى       تواند ل   نمى

   و      بشكند                                                                     خورد  در صورتى كه به مقدار يك ركعت هم وقت داشته باشد  بايد نماز را  مى

     لباس       نماز    ال                                                                    با لباس غير غصبى نماز بخواند و اگر به اين مقدار وقت ندارد  بايد در ح

                                ماز برهنگان نماز را تمام نمايد.                         را بيرون آورد  به دستور ن

      براى             ً اند  يا مثالً                                           اگر كسى براى حفظ جانش با لباس غصبى نماز بخو  - 827مسأله 

                                                                اين كه دزد لباس غصبى را نبرد با آن نماز بخواند  نمازش صحيح است.

              رعى هلم نكلرده         ضمانت ش                                      اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده و  - 828مسأله 

     ملاز  ن          بعيد نيسلت     ت ا                             در آن لباس باطل است ولى در زك            نمازخواندن                باشد لباس بخرد  

                                                  صحيح باشد ولى در ندادنش مرتكب گناه بزرگى شده است.

 

 شرط سوم:

                       اى كله خلون جهنلده دارد              حيوان مرده   ء ا                         لباس نمازگزار بايد از اجز  - 829مسأله 

   ن      ز حيوا ا    اگر                  كند  نباشد بلكه                                                 يعنى حيوانى كه اگر رگش را ببرند خون از آن جستن مى

   ت        جب آن اس                                             مار خون جهنده ندارد لباس تهي ه كند  احتياط وا                    اى كه مانند ماهى و    مرده

                       كه با آن  نماز نخواند.

         و  داشلته   ر           پوسلت آن كله                                     هرگاه چيزى از مردار ماننلد گوشلت و    - 831مسأله 

  .      طل است                                                              نمازگزار باشد  اگرچه لباس او نباشد بنابر احتياط واجب  نمازش با       همراه

            ه رو  نلدارد       پشلم كل                                         اگر چيزى از مردار حالل گوشت مانند ملو و   - 831مسأله 

     صلحيح            نلد نملازش                اند  نماز بخوا                                                نمازگزار باشد  يا با لباسى كه از آنها تهي ه كرده       همراه

     است.

 

 شرط چهارم:

                     و اگر مويى از آن                                           لباس نمازگزار بايد از حيوان حرام گوشت نباشد  - 832مسأله 
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                                مازگزار باشد  نماز او باطل است.       همراه ن  

                 حرام گوشت مانند                                             اگر آب دهان يا بينى يا رطوبت ديگرى از حيوان  - 833مسأله 

         شلك شلد و                           تر باشد نماز باطل و اگر خ        چنان چه                                    گربه بر بدن يا لباس نمازگزار باشد  

                                  آن برطرف شده باشد  نماز صحيح است.     عين

             ملازگزار باشلد                   بر بدن يلا لبلاس ن               آب دهان كسى       عرق و          اگر مو و  - 834مسأله 

                                                          ندارد و همچنين است اگر مرواريد و موم و عسل همراه او باشد.       اشكال

          شلت اسلت يلا                                              اگر شك داشته باشد كه لباسش از حيوان حلالل گو   - 835مسأله 

                     نماز با آن صحيح است.                                            گوشت چه در داخله تهيه شده باشد چه در خارجه      حرام

  و          حيح است ص           نماز با آن                   حرام گوشت نيست و        حيوانات    ء      صدف جز  - 836مسأله 

   و   ه                   مثل زنبلور و كلك و پشل                   ابريشم مخلوط و       عسل و                             همچنين خواندن نماز با شمع و

                                          جميع حيواناتى كه گوشت ندارند اشكال ندارد.

           وسلت سلنجاب   پ                                           پوشيدن خز خالص در نماز اشكال ندارد  وللى در    - 837مسأله 

           اشكال است.

                 م گوشت است نملاز                              ه فراموش كرده كه از حيوان حرا              اگر با لباسى ك  - 838مسأله 

      نمايد          شته قضا                                                                    بخواند  بنابر احتياط واجب بايد آن نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذ

                                                           ام ا اگر نداند كه اين پوست حرام گوشت است نماز او صحيح است.   و

 

 شرط پنجم:

     وللى            باطل است    ن آ                                          پوشيدن لباس طال باف براى مرد حرام ونماز با   - 839مسأله 

                      غير نماز اشكال ندارد.                   براى زن در نماز و

              انگشتر طال به                                               زينت كردن به طال مثل آويختن زنجير طال به سينه و  - 841مسأله 

                                                                        دست كردن و بستن ساعت مچى طال به دست براى مرد حرام و نماز خوانلدن بلا آنهلا   

   ى ل                 م خوددارى كند  ول                                                     باطل است و احتياط واجب آن است كه از استعمال عينك طال ه
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                      غير نماز اشكال ندارد.                                    زينت كردن به طال  براى زن در نماز و

                  باس از طال است يا ل                                           اگر مردى نداند يا فراموش كند كه انگشترى يا   - 841مسأله 

                                                     شك داشته باشد و با آن نماز بخواند  نماز او صحيح است.

 

 شرط ششم:

               ر غيلر نملاز هلم    د                شم خالص نباشلد و                             لباس مرد نمازگزار بايد ابري  - 842مسأله 

      ار و       بنلد شللو         چين و                                                       پوشيدن آن براى مرد حرام است و همچنين است بنابر اقوى عرق

            توان خواند.                              هر چيزى كه تنها با آن نماز نمى

             چله تلا نصلف آن                                               اگر آستر تمام لباس يلا آسلتر مقلدارى از آن اگر     - 843مسأله 

                     نماز در آن باطل است.      ام و                                 خالص باشد  پوشيدن آن براى مرد  حر        ابريشم

                    يز ديگر  در نماز و                            داند از ابريشم خالص است يا چ               لباسى را كه نمى  - 844مسأله 

                                   در غير نماز پوشيدن آن اشكال ندارد.

   و                شد اشكال نلدارد                           مانند آن اگر در جيب مرد با                  دستمال ابريشمى و  - 845مسأله 

     كند.                نماز را باطل نمى

                 ماز اشكال ندارد.                             ريشمى براى زن در نماز و غير ن              پوشيدن لباس اب  - 846مسأله 

 

 احكام لباس نمازگزار

            باسلى كله از   ل          طال باف و                ابريشمى خالص و                    پوشيدن لباس غصبى و  - 847مسأله 

   و         س بپوشلد                                                                     مردار تهي ه شده در حال ناچارى مانعى ندارد و نيز كسى كه ناچار است لبا

          ز بخواند.      ها نما                 تواند با اين لباس  مى          ها ندارد                                  تا آخر وقت لباس ديگرى غير از اين

                     ي ه شده  لباس ديگرى                    لباسى كه از مردار ته                        اگر غير از لباس غصبى و  - 848مسأله 

   د.        از بخوان                                                            ناچار نيست لباس بپوشد  به دستورى كه براى برهنگان گفته شد  نم         ندارد و

   رى ل     س ديگ          ه شده  لبا                                            اگر غير از لباسى كه از حيوان حرام گوشت تهي   - 849مسأله 
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    گر ا         بخواند و                          تواند با همان لباس نماز                             در پوشيدن لباس ناچار باشد  مى        چنان كه        ندارد    

   ر      و بنلاب                                                                       ناچار نباشد  بايد به دستورى كه براى برهنگلان گفتله شلد نملاز را بجلا آورد     

                                                 احتياط واجب يك نماز ديگر هم با همان لباس بخواند.

                لبلاس ديگلرى                      ريشمى خالص يا طلال بلاف                        اگر مرد غير از لباس اب  - 851مسأله 

        رهنگلان                                                در پوشيدن لباس ناچار نباشد  به دستورى كله بلراى ب          چنان چه              نداشته باشد  

                      گفته شد  نماز بخواند.

                            خود را بلا آن بپوشلاند  واجلب                                   اگر چيزى ندارد كه در نماز عورت - 851مسأله 

       ل الزم       قدرى پو               ر تهي ه آن به                                          كرايه يا خريدارى باشد  تهي ه نمايد  ولى اگ  ه            است اگرچه ب

        ف لبلاس                        ست كه اگر پول را به مصلر  ا                                             دارد كه نسبت به دارايى او زياد است  يا طوري

      اند.       ماز بخو                                                                    برساند  به حال او ضرر دارد  بايد به دستورى كه براى برهنگان گفته شد ن

     چنلان            اريه دهلد    ع            او ببخشد يا   ه                              كسى كه لباس ندارد اگر ديگرى ب  - 852مسأله 

     ن يلا          اريه كرد                                                                 قبول كردن آن براى او مشق ت نداشته باشد  بايد قبول كند  بلكه اگر ع  ه  چ

  ه                                                                 بخشش براى او سخت نيست بايد از كسى كه لباس دارد  طلب بخشش يا عاريل      طلب

       نمايد.

          ى كسلى كله                                             پوشيدن لباسى كه پارچه يا رنلگ يلا دوخلت آن بلرا      - 853مسأله 

     رام حل                                   ل آن كه اهل علم لباس نظلامى بپوشلد                                    خواهد آن را بپوشد معمول نيست  مث  مى

          شته باشد                                       خارج از زى  او است ولى اگر جهت عقاليى دا                             است اگر به قصد تشب ه باشد و

        ك نملاز   تلر       مسلتحب                                                               مانعى ندارد  و اگر با آن لباس نماز بخواند اشكال ندارد اگر چله  

                  خواندن با آن است.

                 اس مردانه نپوشد          نه و زن لب                                  احتياط واجب آن است كه مرد لباس زنا  - 854مسأله 

     ياط   احت    چه                                                                      اگر قصد تشب ه داشته باشد ولى اگر با آن لباس نماز بخواند صحيح است اگر

            ترك آن است.      مستحب 
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           لحاف يا تشلك                                                    كسى كه بايد خوابيده نماز بخواند  اگر برهنه باشد و  - 855مسأله 
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   ن           تيلاط واجلب آ                          حيوان حرام گوشلت باشلد  اح      اء                               او نجس يا ابريشم خالص يا از اجز

     كنلد  ى مل                                                                     است كه در نماز  خود را با آنها نپوشاند ولى اگر طورى است كه صدق لبلاس  

                             بايد خود را با آنها نپوشاند.

 

 مواردى كه الزم نيست بدن ولباس نمازگزار پاك باشد

                      شود  اگر بلدن يلا لبلاس                                ً        در سه صورت كه تفصيل آنها بعداً گفته مى  - 856مسأله 

     ت يلا                                 او ل آن كه به واسطه زخلم يلا جراحل                      نماز او صحيح است:                    نمازگزار نجس باشد 

                    خون آلوده شده باشد.                                      دملى كه در بدن اوست  لباس يا بدنش به

   ف كل         زه گلودى           ً        كه تقريباً به انلدا  )                                               دوم آن كه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم 

    ملاز   ن                                         سوم آن كه ناچار باشد با بدن يلا لبلاس نجلس                       به خون آلوده باشد.   (       دست است

     او ل    :                                        لباس نمازگزار نجس باشد  نماز او صحيح اسلت                              بخواند و در دو صورت اگر فقط

    زنى                 دوم آن كه لباس               چين نجس باشد.   عرق                           هاى كوچك او مانند جوراب و          آن كه لباس

    ائل           ً      صورت مفص لالً در مسل                                                     كه پرستار پسر بچه است نجس شده باشد واحكام اين پنج

     شود.           بعد گفته مى

                 حت يا دملل باشلد                                              اگر در بدن يا لباس نمازگزار  خون زخم يا جرا  - 857مسأله 

                                                              طورى است كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لبلاس بلراى بيشلتر           چنان چه 

                                                                    مردم سخت است و حتى اگر براى خود شخص هم سخت باشد  تا وقتى كله زخلم يلا   

    اگر    ت         همچنين اس                               تواند با آن خون نماز بخواند  و                              جراحت يا دمل خوب نشده است  مى

  ا      بدن ي   ر                اند و نجس شده  د                                                    چركى كه با خون بيرون آمده يا دوايى كه روى زخم گذاشته

              لباس او باشد.

         شسلتن آن        شلود و                                      اگر خون بريدگى و زخمى كه بزودى خوب ملى   - 858مسأله 

    بلاس   ل                                                                    آسان است  در بدن يا لباس نمازگزار باشد  بايلد پلاك شلود و بلا آن بلدن يلا       

                                          از بخواند و اگر نماز خواند نماز باطل است.  نم       تواند   نمى
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                د  به رطوبلت زخلم                                              اگر جايى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دار  - 859مسأله 

         ً ه معملوالً  ك                                                      نيست با آن نماز بخواند  ولى اگر مقدارى از بدن يا لباس      جايز       شود      نجس

  ى           بلا آن ملانع                                        شود  به رطوبت آن نجس شود  نملاز خوانلدن               زخم آلوده مى      طوبت ر  ه  ب

       ندارد.

                   ا است  خونى به بدن  ه         مانند اين        بينى و                           اگر از زخمى كه توى دهان و  - 861مسأله 

    ون          چنلين اسلت خل                                                          لباس برسد  احتياط واجب آن است كه با آن نماز نخواند و هلم     يا

        هلاى آن                                             هايش بيرون نباشد  ولى با خون بواسليرى كله دانله                          بواسير در صورتى كه دانه

                شود نماز خواند.             بيرون است  مى

   و            خلونى ببينلد                                               كسى كه بدنش زخم است  اگر در بدن يا لباس خود  - 861مسأله 

   د.                                                       است يا خون ديگر  احتياط واجب آن است كه با آن نماز نخوان              نداند از زخم

           اشلند كله يلك     ب                                           اگر چند زخم در بدن باشد و به طورى نزديك هم   - 862مسأله 

      دارد   نل                                    اند  نماز خواندن با خون آنها اشكال                              حساب شود تا وقتى همه خوب نشده     زخم

   كله                                                                    اگر به قدرى از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم حساب شلوند  هلر كلدام        ولى

     كشد. ب                                                                شد بنابر احتياط واجب بايد براى نماز  بدن و لباس را از خون آن آب      خوب

   ا           ا خون سگ  ي ي                                           اگر سر سوزنى خون حيض  يا نفاس  يا استحاضه    - 863مسأله 

       از او       اشد  نم ب                                                                    خوك  يا كافر  يا مردار  يا حيوان حرام گوشت در بدن  يا لباس نمازگزار 

                                                  هاى ديگر مثل خون بدن انسان يلا خلون حيلوان حلالل گوشلت                     باطل است ولى خون

    كله  )  د                              تى كه روى هم كمتر از درهم باش                لباس باشد در صور                        اگرچه در چند جاى بدن و

                               نماز خواندن با آن اشكال ندارد.   (   شود ى      ً                        تقريباً به اندازه گودى كف دست م

            سلد  يلك خلون                            آستر بريزد و به پشلت آن بر                   خونى كه به لباس بى  - 864مسأله 

                                                                 شود ولى اگر پشت آن جدا خونى شود  بايد هركدام را جدا حسلاب نملود         حساب مى

      ا آن ب                                            روى لباس است روى هم كمتر از درهم باشد  نماز                          پس اگر خونى كه در پشت و

                                     اگر بيشتر باشد  نماز با آن باطل است.        صحيح و



     177                                   دنيست بدن ولباس نمازگزار پاك باشمواردى كه الزم  
 

                     ستر آن برسد و يا به آ                                           اگر خون  روى لباسى كه آستر دارد بريزد و به   - 865مسأله 

    خلون                                                           روى لباس خونى شود  بايد هركدام را جدا حساب نمود  پس اگر              آستر بريزد و

           نماز بلا آن                                                                    لباس وآستر  كمتر از درهم باشد  نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد      روى

          باطل است.

                    بتى به آن برسد  در   رطو                                          اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد  و  - 866مسأله 

       راف را   اطل                                                      رطوبتى كه به آن رسيده به اندازه درهم يا بيشتر شلود و                 صورتى كه خون و

    اف    اطر       شود و                    خون به اندازه درهم ن                                           كند  نماز با آن باطل است بلكه اگر رطوبت و       آلوده

       علين او                                                            نكند  نماز خواندن با آن اشكال دارد مگر آن كه رطوبت خشك و          هم آلوده    را

          زايل شود.

              ن به خلون نجلس                                             اگر بدن يا لباس خونى نشود ولى به واسطه رسيد  - 867مسأله 

     اند.                 شود با آن نماز خو                                                   شود  اگرچه مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم باشد  نمى

       نجاسلت                      كمتر از درهلم باشلد و               يا لباس است                    اگر خونى كه در بدن - 868مسأله 

    ست.  ني    ايز  ج                       ً                                            ديگرى به آن برسد  مثالً يك قطره بول روى آن بريزد  نماز خواندن با آن

    شلود          ب كه نمى    جورا       چين و                                 اگر لباسهاى كوچك نمازگزار مثل عرق  - 869مسأله 

     درسلت                   حيوان حرام گوشت            از مردار و        چنان چه                                آنها عورت را پوشانيد  نجس باشد     با

      ند و                                                               باشد  نماز با آنها صحيح است در صورتى كه در جاى خود بكلار بلرده شلو         نشده

          اشلكال                                                             محمول متنج س را دارند  و نيز اگر با انگشترى نجس نماز بخوانلد           گرنه حكم

       ندارد.

               چاقو صحيح است.   و                                           نمازخواندن با چيز نجسى مانند دستمال و كليد   - 871مسأله 

        چنان چه          س ندارد                 بيشتر از يك لبا                  ار پسر بچه است و           زنى كه پرست  - 871مسأله 

      رتبله  م       وزى يك                                                                     نتواند لباس ديگرى بخرد  يا كرايه كند و يا عاريه نمايد  هرگاه شبانه ر

    با       تواند                                                                   لباس خود را آب بكشد  اگرچه تا روز ديگر لباسش به بول بچه نجس شود  مى

    ر ل    ز ظه                   را طرف عصر براى نما                                                 آن لباس نماز بخواند  ولى بهتر آن است كه لباس خود 
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        نهلا را                                                                   عصر آب بكشد و نيز اگر بيشتر از يك لباس دارد ولى ناچار است كله همله آ     و

     است.                                             شبانه روزى يك مرتبه همه آنها را آب بكشد  كافى        چنان چه        بپوشد  

              گرچه روزى يك ا                                           هرگاه لباس پرستار به بول دختر بچه نجس شود    - 872مسأله 

     ه بلا                                         بعد از آن نجس شود  احتياط واجب آن است كل         چنان چه    د                    مرتبه آن را آب بكش

             نماز نخواند.    آن

 استمستحب چيزهائى كه در لباس نمازگزار 

           جملله اسلت:                اسلت كله از آن        مستحب                          چند چيز در لباس نمازگزار   - 873مسأله 

          عمال بلوى    اسلت                ترين لباسها و      پاكيزه             لباس سفيد و                     الحنك  پوشيدن عبا و              عم امه با تحت 

                       دست كردن انگشترى عقيق.      وش و خ

 

 چيزهائى كه در لباس نمازگزار مكروه است

         ملله اسلت:    ج                                           چند چيز در لبلاس نملازگزار مكلروه اسلت و از آن       - 874مسأله 

                            خوار و لباس كسلى كله از نجاسلت                   تنگ و لباس شراب                   لباس سياه و چرك و        پوشيدن

    دسلت              هلاى لبلاس و     كمه د                                      لباسى كه نقش صورت دارد و نيز باز بودن        كند و         پرهيز نمى

      باشد.                  صورت دارد مكروه مى                     كردن انگشترى كه نقش
 

 مكان نمازگزار

                             مكان نمازگزار ده شرط دارد:

                 آن كه مبا  باشد.        ّ   شرط او ل :

   و          رش و پتلو  ف                 خواند  اگرچه روى                           كسى كه در ملك غصبى نماز مى  - 875مسأله 

   و     صلبى                دن در زير سلقف غ                                                      تخت و مانند اينها باشد  نمازش باطل است  ولى نماز خوان

                        خيمه غصبى  مانعى ندارد.

                                                           نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است  بدون اجلازه  - 876مسأله 

      اى اگلر                   ً              باشلد باطلل اسلت  ملثالً در خانله اجلاره                                 كسى كه منفعت ملك  ملال او ملى  
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          نملاز   ند                                                               خانه يا ديگرى بدون اجازه كسى كه آن خانه را اجاره كرده نماز بخوا      صاحب

         ً ند  مثالً                                                               است و همچنين است اگر در ملكى كه ديگرى در آن حق ى دارد نماز بخوا      باطل

   ا        لث را جلد  ث                                                                مي ت وصي ت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفى برسانند  تا وقتى      اگر

                          شود در ملك او نماز خواند.          نكنند  نمى

            صلب كنلد و در                                              كسى كه در مسجد نشسته  اگر ديگرى جاى او را غ  - 877مسأله 

                             نماز بخواند  نمازش باطل است.      آنجا

               و بعلد از نملاز                             داند غصبى است نملاز بخوانلد                    اگر در جايى كه نمى  - 878مسأله 

    ادش  ي        ز نماز                                                                    بفهمد يا در جايى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده  نماز بخواند و بعد ا

   ند  ك       فراموش     گر                                                           بيايد  نماز او صحيح است ولى كسى كه خودش جايى را غصب كرده  ا

                                                      و در آنجا نماز بخواند  بنابر احتياط واجب اعاده نمايد.

                غصبى نماز باطل                                             اگر بداند جايى غصبى است ولى نداند كه در جاى  - 879مسأله 

        ر باشد.                           باشد در صورتى كه جاهل مقص                                           است و در آنجا نماز بخواند  نماز او باطل مى

       حيلوان        نان چله   چ               ا سواره بخواند                             كسى كه ناچار است نماز واجب ر  - 881مسأله 

      ر آن بل                     چنين است اگر بخواهلد                                                 سوارى يا زين آن غصبى باشد نماز او باطل است و هم

                             حيوان نماز مستحب ى بخواند.

           جلدا نباشلد                                               كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است اگر سلهم او   - 881مسأله 

  .                                      تواند در آن ملك تصر ف كند ونماز بخواند                    بدون اجازه شريكش نمى

                   د  تصر ف او در آن                                           اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده ملكى بخر  - 882مسأله 

    كم                                                         نمازش هم در آن باطل است در صورتى كه با امكان و دسترسلى بحلا              ملك حرام و

   در     لى                       خمس را هم نداشته باشد و    اي                                          شرع جهت كسب اذن  اجازه نگرفته باشد وقصد اد

    وللى     ت                               اندن نماز در آن ملك بال اشكال اس                               بعيد نيست معامله صحيح باشد و خو   ت   زكا

                          گناه بزرگى مرتكب شده است.

               انسان بداند كه     د و                                           اگر صاحب ملك به زبان  اجازه نماز خواندن بده  - 883مسأله 



 نمازاحكام                                                                                              180       

 

     قين       انسان ي      ً                                                              قلباً راضى نيست  نماز خواندن در ملك او باطل است  و اگر اجازه ندهد و  

            ً                         كند كه قلباً راضى است  نماز صحيح است.

     نملاز          حرام و            بدهكار است   ت                               صر ف در ملك مي تى كه خمس يا زكا ت  - 884مسأله 

    ماز  ن        صر ف و                                                                 آن باطل است ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند ت    در

                    ملك او اشكال ندارد.    در

                  رام و نملاز در آن                                            تصر ف در ملك مي تى كه به مردم بدهكار است  ح  - 885مسأله 

     نملاز     و                                        وصى مي ت يا حاكم شرع اجازه بدهند  تصر ف    و        طلب كار         لى اگر           باطل است  و

                    ملك او مانعى ندارد.    در

                     و صغير يا ديوانه يلا                                            اگر مي ت قرض نداشته باشد ولى بعضى از ورثه ا  - 886مسأله 

                                                       غائب باشند  تصر ف در ملك او حرام ونماز در آن باطل است.

                   ها كله بلراى وارديلن            مانند اين         حم ام و                            نماز خواندن در مسافرخانه و  - 887مسأله 

            ولى در غيلر                                                                       آماده است  اگر قرائنى بر اجازه مالك به نماز خواندن باشد اشكال ندارد 

   د       رفى بزن                                          شود نماز خواند كه مالك آن اجازه بدهد  يا ح                          اين قبيل جاها  در صورتى مى

      هلد در        جلازه د                                                                كه معلوم شود براى نماز خواندن اذن داده است  مثل اين كه بله كسلى ا  

          اذن داده                         شود بلراى نملاز خوانلدن هلم                                 بخوابد  كه از اينها فهميده مى          بنشيند و        ملك او

     است.

                است  موقع نملاز                                              در زمين بسيار وسيعى كه براى بيشتر مردم مشكل  - 888مسأله 

                شود نماز خواند.             اجازه مالك مى                             از آنجا به جاى ديگر بروند  بى

 

 شرط دوم:

                 سطه تنگى وقلت يلا                        حركت باشد  و اگر به وا              ازگزار بايد بى       مكان نم  - 889مسأله 

     ملاز  ن    تلرن                                                                    جهت ديگر ناچار باشد در جايى كه حركت دارد  مانند اتومبيل و كشلتى و 

   ه  ب        ز قبله ا                  نخواند و اگر آنها                                                    بخواند  به قدرى كه ممكن است بايد در حال حركت چيزى
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                                        طرف ديگر حركت كنند  به طرف قبله برگردد.

      انلد         ايسلتاده                    ماننلد اينهلا  وقتلى          تلرن و                           نماز خواندن در اتومبيل و  - 891 مسأله

       ندارد.     مانعى

      نماز            حركت ماند       شود بى                  مانند اينها كه نمى      جو و                 روى خرمن گندم و  - 891مسأله 

          باطل است.

 

 شرط سوم:

                      ه كه نماز را در آنجا                                           شروع نكردن به نماز در جايى كه اطمينان نداشت  - 892مسأله 

   م    اتملا     اء جل  ر  ه                                                      نماز خواندن در باد و يا باران وزيادى جمعي ت ولى اگر بل             م كند مثل    تما

                     است و نماز صحيح است.     جايز                  نمودن  تمام كند

 

  شرط چهارم:

    سلت                                          ً                       آن كه در جايى كه ماندن در آن حرام است مثالً در زير سلقفى كله نزديلك ا   

                         خراب شود  نماز نخواند.

 

   شرط پنجم:
                                        نشستن روى آن حرام است  مثل فرشلى كله اسلم             يستادن و                   آن كه روى چيزى كه ا

                                  خدا بر آن نوشته شده  نماز نخواند.

   

  شرط ششم:
ا بله  يل تواند در آنجا راست بايسلتد   نمى آن كه در جايى كه سقف آن كوتاه است و

ود كله  شسجود ندارد  نماز نخواند و اگر ناچار  كوچك است كه جاى ركوع و اىاندازه

را بجلا   سجود ركوع و نماز بخواند  بايد به قدرى كه ممكن است قيام وجايى  در چنين

  آورد.
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 شرط هفتم:

     نملاز    (      السالم     عليهم )      امام   و                                           بنابر احتياط واجب بايد جلوتر از قبر پيغمبر   - 893مسأله 

        نخواند.

         احترامى              ه ر باشد كه بى      قبر مط                                       اگر در نماز چيزى مانند ديوار بين او و  - 894مسأله 

              اى كله روى آن                                                     اشكال ندارد  ولى فاصله شدن صندوق شريف و ضريح و پارچله       نشود

                     افتاده  كافى نيست.
 

 شرط هشتم:

      دن يلا                                                                   آن كه مكان نمازگزار اگر نجس است به طورى تر نباشد كه رطوبت آن به ب  

        ورتى كه                         گذارد اگر نجس باشد  در ص                                    برسد  ولى جايى كه پيشانى را بر آن مى         لباس او

 ً الً                           آن است كه مكان نملازگزار اصل        مستحب                            شد  نماز باطل است و احتياط   با        خشك هم

             نجس نباشد.
 

 شرط نهم:

         جاى سلجده          يستد و            تر از مرد با             بايد زن عقب      مستحب              بنابر احتياط   - 895مسأله 

         تر باشد.                            از جاى ايستادن مرد كمى عقب    او

    ان               ز شوند  نماز آن      رد نما                                           اگر زن برابر مرد يا جلوتر بايستد و با هم وا  - 896مسأله 

   و                                             باشد  در صورتى كه فاصله كمتر از يك وجلب نباشلد                          صحيح است اگرچه مكروه مى

                                    اگر كمتر باشد  بطالن نماز بعيد نيست.

 اگر بين مرد و زن  ديوار يا پرده يا چيز ديگرى باشد كه يكلديگر را  - 897مسأله 

زن چنلان چله   شود  فاصله باشلد  ى                                          ً          نبينند  يا بين آنان اقال  ده ذراع كه تقريبا  پنج ذرع م

از شود و همچنين است اگر مكلان يكلى  مرد يا جلوتر از او باشد كراهت مرتفع مى برابر

  به قدرى بلند باشد كه نگويند زن جلوتر از مرد يا برابر او ايستاده است. آنان
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  شرط دهم:

        ز چهلار  ا       و  بليش                  سر انگشتان پاى ا                                           آن كه جاى پيشانى نمازگزار از جاى زانوها و        

   تله                                  تفصليل ايلن مسلأله در احكلام سلجده گف                            تر يا بلندتر نباشد  و        بسته پست       انگشت

     شود.  مى

               نيست و كسى هم                                             بودن مرد و زن نامحرم در جايى كه كسى در آنجا  - 898مسأله 

     وللى      يست ن                                                                 تواند وارد شود  حرام است و نيز در آنجا نماز خواندن خالى از اشكال    نمى

    او      نملاز                                     ديگرى كه با او نامحرم اسلت وارد شلود                        ها مشغول نماز باشد و             اگر يكى از آن

             اشكال ندارد.

                          كنند ماندنش حلرام و بنلابر                     مانند آن استعمال مى                  در جايى كه تار و  - 899مسأله 

                               احتياط  نماز در آنجا باطل است.

             ن نملاز واجلب   آ       بلر بلام                                         احتياط واجب آن است كه در خانه كعبه و  - 911مسأله 

                                   ند  ولى در حال ناچارى اشكال ندارد.     نخوان

                  شكال نلدارد  بلكله             بر بام آن ا                در خانه كعبه و      مستحب             خواندن نماز   - 911مسأله 

                                                    است در داخل خانه مقابل هر ركنى دو ركعت نماز بخواند.      مستحب 

 

 استمستحب جاهايى كه نماز خواندن در آنها 

                ماز را در مسجد       ت  كه ن                                    در شرع مقد س اسالم بسيار سفارش شده اس  - 912مسأله 

         ر و بعلد                                                                     بخوانند و بهتر از همه مسجدها  مسجد الحرام است و بعد از آن مسلجد پيغمبل  

      محل ه                                                           مسجد بيت المقد س و بعد مسجد جامع هر شهر و بعد از آن مسجد             مسجد كوفه و

                                     و بعد از مسجد محل ه  مسجد بازار است.

          اطاق عقلب         خانه و          ه در صندوق                                  براى زنها نماز خواندن در خانه  بلك  - 913مسأله 

                               ً                                              بهتر است  ولى اگر بتواند كامالً خود را از نامحرم حفظ كند  بهتلر آن اسلت در مسلجد   

             نماز بخواند.
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         نملاز در        اسلت و                    بلكه بهتر از مسلجد       مستحب                     نماز در حرم امامان:   - 914مسأله 

    ست. ا  ز                        برابر با دويست هزار نما   (     السالم    عليه )                              حرم مطه ر حضرت امير المؤمنين

      مسلتحب           ر ندارد                                             زياد رفتن به مسجد ورفتن در مسجدى كه نمازگزا  - 915مسأله 

       خواند.                                                                    است و همسايه مسجد اگر عذرى نداشته باشد  مكروه است در غير مسجد نماز ب

        شلود غلذا                                       است انسان با كسى كه در مسلجد حاضلر نملى         مستحب   - 916مسأله 

          بله او زن    و                           ه او نشود و از او زن نگيرد      همساي                             در كارها با او مشورت نكند و         نخورد و

      ندهد.

 

 جاهايى كه نماز خواندن در آنها مكروه است

               ه اسلت: حم لام                                              نماز خواندن در چند جا مكروه است و از آن جملل   - 917مسأله 

            ى كسانى كه            كوچه اگر برا          خيابان و                                       زار  مقابل درى كه باز است  در جاد ه و        زمين نمك

     ابلل                  نماز باطل اسلت  مق                   زحمت باشد حرام و        چنان چه       و                كنند زحمت نباشد       عبور مى

           اى كه محل    چاله       چاه و                                 و هر جا كه كوره آتش باشد  مقابل                  چراغ  در آشپزخانه        آتش و

                                               مجسمه چيزى كله رو  دارد  مگلر آن كله روى آن پلرده                            بول باشد  روبروى عكس و

        روبلروى                                                               بكشند  در اطاقى كه جنب در آن باشد  در جايى كله عكلس باشلد اگرچله    

                                                            نمازگزار نباشد  مقابل قبر  روى قبر  بين دو قبر  در قبرستان.

              روبروى اوست               خواند يا كسى                 عبور مردم نماز مى               كسى كه در محل  - 918مسأله 

  .                                                              است جلوى خود چيزى بگذارد و اگر چوب يا ريسمانى هم باشد كافى است      مستحب 

 

 احكام مسجد

           سلجد  حلرام   م               طرف داخل ديوار      م و  با       سقف و                 نجس كردن زمين و  - 919مسأله 

   و                                            ً                       است و هر كس بفهمد كه نجس شده است بايلد فلوراً نجاسلت آن را برطلرف كنلد      

    شود   س ل                س نكنند و اگر نج ل              ابر احتياط  نج ل                                    همچنين طرف بيرون ديوار مسجد را هم بن
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                        نجاستش را برطرف نمايند.

      پيلدا               داشلته باشلد و                  يا كمك الزم                              اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد - 911مسأله 

       تطهير   ه                    دهد كه ديگرى مشغول ب                                                نكند  تطهير مسجد بر او واجب نيست و اگر احتمال مى

                        شود  واجب است اطالع دهد.  مى

               ندن مختصرى از                                           اگر جايى از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون ك  - 911مسأله 

   ر پل       نلد و       ب نماي                                                               آن يا خراب كردن جزئى از آن ممكن نيست  بايد آنجا را بكنند يا خرا

     چيزى                         اند  واجب نيست ولى اگر                       ساختن جايى كه خراب كرده       اند و                 كردن جايى كه كنده

      عد از  ب     بايد                                                                  مانند آجر مسجد نجس شود  در صورتى كه ممكن باشد بنابر احتياط واجب

                                آب كشيدن  به جاى او لش بگذارند.

              آن بسازند  يا     ند   مان                                          اگر مسجدى را غصب كنند و به جاى آن خانه و  - 912مسأله 

      حرام                                                                   طورى خراب شود كه نماز خواندن در آن ممكن نباشد  باز هم نجس كردن آن    به

                       ولى تطهير آن الزم نيست.

     شلود            نها نجس آ                                           نجس كردن حرم امامان: حرام است و اگر يكى از   - 913مسأله 

    تحب   مس                                             احترامى باشد  تطهير آن واجب است بلكه احتياط               نجس ماندن آن بى        چنان چه 

                                     احترامى هم نباشد آن را تطهير كنند.                آن است كه اگر بى

        چنان چله      ولى                                              اگر حصير مسجد نجس شود  بايد آن را آب بكشند   - 914مسأله 

       برند.                                    بريدن جاى نجس بهتر است  بايد آن را ب       شود و                       واسطه آب كشيدن  خراب مى    به

        ه مسلجد          احتراملى بل                                       بردن عين نجس مانند خون در مسجد اگر بلى   - 915مسأله 

        احتراملى    بى                                                             باشد  حرام است همچنين چيزى كه نجس شده  در صورتى حرام است كه

              به مسجد باشد.

       سلياهى    و          فرش كنند                                          اگر مسجد را براى روضه خوانى چادر بزنند و  - 916مسأله 

          نرسلاند و                                                          اسباب چاى در آن ببرند در صورتى كه اين كارها به مسجد ضلرر    و        بكوبند

                 ود  اشكال ندارد.                   مانع نماز خواندن نش
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                  م و همچنين بنلابر                                           بنابر احتياط واجب زينت كردن مسجد به طال حرا  - 917مسأله 

    جد                     حيلوان رو  دارد  در مسل                                                  احتياط واجب  نبايد صورت چيزهايى كه مثل انسلان و 

                بوته مكروه است.                                     نقاشى چيزهائى كه رو  ندارد مثل گل و            نقش كنند و

                د  يا داخل مللك                    توانند آن را بفروشن     د نمى                   اگر مسجد خراب هم شو  - 918مسأله 

              جاد ه نمايند.   و

               ست و اگر مسجد                       چيزهاى ديگر مسجد حرام ا         پنجره و             فروختن در و  - 919مسأله 

    جد          بلدرد آن مسل          چنان چله                                                     خراب شود  بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد كنند و 

        نخلورد                                                             نخورد  در مسجد ديگر مصرف شود  ولى اگلر بلدرد مسلجدهاى ديگلر هلم      

      گرنله  و                                           پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد                         توانند آن را بفروشند و  مى

                            صرف تعمير مسجد ديگر نمايند.

       باشلد   ى مل                               تعمير مسجدى كه نزديلك بله خرابلى                  ساختن مسجد و  - 921مسأله 

   آن         توانند                                                          است و اگر مسجد به قدرى خراب شود كه تعمير آن ممكن نباشد  مى      مستحب 

  ج      احتيا    اى                                توانند مسجدى را كه خراب نشده  بر                     دوباره بسازند بلكه مى        كنند و         را خراب

               بزرگتر بسازند.                  مردم خراب كنند و

          و كسى كه     است      مستحب                   روشن كردن چراغ آن                   تميز كردن مسجد و  - 921مسأله 

     پوشد  ب       قيمتى               لباس پاكيزه و                        است خود را خوشبو كند و      مستحب                  خواهد مسجد برود    مى

    جد    مسل                   موقع داخل شدن بله                                       را وارسى كند كه نجاستى به آن نباشد و   د         ته كفش خو   و

    اسلت         مستحب                                                 موقع بيرون آمدن  او ل پاى چپ را بگذارد و همچنين                 او ل پاى راست و

                                                           از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر از مسجد بيرون رود.

      از بله      ت نمل           است دو ركعل       مستحب      شود                         وقتى انسان وارد مسجد مى  - 922مسأله 

    انلد                                                          احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب يا مستحب ديگلرى هلم بخو           تحي ت و     قصد

           كافى ا ست.

 ه          ردن راجع ب ل   ت ك   صحب                                          خوابيدن در مسجد  اگر انسان ناچار نباشد و  - 923مسأله 
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                ماننلد آن نباشلد                          خواندن شعرى كله نصليحت و                    مشغول صنعت شدن و               كارهاى دنيا و

        دازد و                        اخالط سينه را در مسجد بينل         بينى و           آب دهان و                           مكروه است و نيز مكروه است

         ان ملانعى                                                صداى خود را بلند كند ولى بلند كردن صدا براى اذ   و                اى را طلب كند      گمشده

       ندارد.

   و                 سى كه پياز وسير                            ديوانه به مسجد مكروه است و ك                راه دادن بچه و  - 924مسأله 

  .       جد برود                    كند  مكروه است به مس                                                مانند اينها خورده كه بوى دهانش  مردم را اذي ت مى
 

 اذان و اقامه

   و             يومي له اذان                          است پيش از نمازهاى واجب      مستحب               براى مرد و زن   - 925مسأله 

   سه     ست ا      مستحب                                                                اقامه بگويند ولى پيش از نمازهاى واجب غير يومي ه مثل نماز آيات  

  . « ة ال    لص    ا  »             مرتبه بگويند 

                     آيد  يا پيش از آن كله              ه به دنيا مى                      است در روز او لى كه بچ      مستحب   - 926مسأله 

                                                             نافش بيفتد  در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بگويند.     بند

    لله      إ    ال     ْ   ن ْ        شْله د  أ     أ  »     تبه         چهار مر   «        ْ     لل ه  أكْب ر    ا  »                     اذان هيجده جمله است:   - 927أله مس

   ر                          الف ال    ح ى  ع للى خ ي ل                 ح ى  ع لى   ة  ال   ص     ى ال              ح ى  ع ل            ول  الل ه  ْ       َّ         ً      شْه د  أنَّ م ح م داً ر س            الل ه   أ      ال    إ 

       مرتبه             است يعنى دو              مه هفده جمله   اقا   و                هريك دو مرتبه.   «          ال  الل ه    إ     له   إ      ال         ْ     لل ه  اكْب ر    ا              الع م ل 

             شلود و بعلد از           آن كم ملى         از آخر   «       الل ه      ال  إ    له   إ  ال  »                       از او ل اذان ويك مرتبه    «             لل ه  أكب ر    ا    »

      نمود.       اضافه   «   ة             قام ت  الص ال      ق د  »                  بايد دو مرتبه  «                خ ي ر  الع م ل             ح ى  ع ل ى »     گفتن 

        وب اسلت  خل                       ذان و اقامه نيست  وللى   ا   جز    « َّ        ً               نَّ ع ل ي اً و ل ى  الل ه  ْ        شْه د  أ    أ  »  - 928مسأله 

          گفته شود.           مات مستحب                     به قصد امتثال عمو   «   هلل  َّ         ً          نَّ م ح م داً ر س ول  ا ْ        شْه د  أ    أ  »       بعد از 

 اقامهترجمه اذان و 

      لله   إ  ال      ْ   ن ْ        شْه د  أ    أ  »                                               خداى تعالى بزرگتر از آن است كه او را وصف كنند     «        ْ     لل ه  أكْب ر    ا  »

     ديگلرى                   بى همتا اسلت خلداى                              دهم كه غير خدايى كه يكتا و             يعنى شهادت مى   «       الل ه    ا   ل    إ 
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    ضلرت   ح        دهم كه     دت مى        يعنى شها   «   هلل            ً          ن  م ح م داً ر س ول  ا        ه د  أ  ْ شْ   أ  »                   سزاوار پرستش نيست    

     يعنى    «   هلل    ا     ُّ و ل ىُّ       ً ل ي اً          م نين  ع           مير  الم ؤ َّ    نَّ أ  ْ        شْه د  أ    أ  »               فرستاده خداست            پيغمبر و   هلل      ن عبدا       محم د ب

   مله   ه             ولى  خلدا بلر          والسالم   ة                              ير المؤمنين حضرت على عليه الصال         دهم كه ام        شهادت مى

          عنى بشتاب  ي   «    ال      لف  ا            ح ى  ع ل ى »                      يعنى بشتاب براى نماز     «   ة                 ح ى  ع ل ى الص ال »         خلق است  

        از اسلت            رها كه نم         بهترين كا                 يعنى بشتاب براى   «                           ح ى  ع ل ى خ ي ر  الع م ل  »              براى رستگارى  

           ايى سلزاوار         يعنى خلد    «   هلل  ا   ا   ل  إ    له     إ   ال  »                     تحقيق نماز بر پا شد    ه  ب      يعنى   «   ة                  ق د  قام ت  الص ال »

             بى همتا است.                                پرستش نيست مگر خدايى كه يكتا و

                   ود و اگلر بلين آنهلا                           اقامه بايد خيلى فاصله نش            هاى اذان و    جمله     بين  - 929مسأله 

                                                            بيشتر از معمول فاصله بيندازد بايد دوباره آن را از سر بگيرد.

         غنلا شلود          ان چله    چنل                             اقامه صدا را در گللو بينلدازد                  اگر در اذان و  - 931مسأله 

   را        اقامله                            بلازيگرى معملول اسلت  اذان و                            خوانى كه در مجالس لهلو و      آوازه      بطور    يعنى

      باشد.                           است و اگر غنا نشود مكروه مى             بگويد  حرام

                   روز جمعه دوم نماز                    شود: او ل نماز عصر                         در پنج نماز  اذان ساقط مى  - 931مسأله 

   كه    ى  كس                    شب عيد قربان  براى    اء               است سوم نماز عش   ه                            عصر روز عرفه كه روز نهم ذيحج

    اء شل  ع       عصر و             ه پنجم نماز         زن مستحاض    اء  عش                                      در مشعر الحرام باشد چهارم نماز عصر و

      از در       پلنج نمل                                                        تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كنلد  و در ايلن            كسى كه نمى

       ن آنهلا        كمى بلي                                               شود كه با نماز قبلى هيچ فاصله نشود  يا فاصله                  صورتى اذان ساقط مى

   وط        بكشلد سلق                             تعقيب اگر اين دو زياد طلول                                      باشد  ولى در صورت فاصله شدن نافله و

         ال دارد.        اذان اشك

                د  كسلى كله بلا آن                   اقامه گفتله باشلن                               اگر براى نماز جماعتى اذان و  - 932مسأله 

                                                خواند  نبايد براى نماز خود  اذان و اقامه بگويد.       نماز مى       جماعت

                   ه مسجد رود و ببيند ب                                           اگر براى خواندن نماز جماعت يا نماز انفرادى   - 933مسأله 

  ه ل   ى ك ل           اند  تا وقت        امه گفته ل  اق        اذان و                                        جماعت تمام شده  اگر براى آن نماز جماعت  
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   د.         قامه نگوي ا                                                            هم نخورده و جمعي ت متفر ق نشده  بايد براى نماز خود  اذان و       ها به  صف

                   ماز آنان تازه تملام          ند  يا ن ا                   اى مشغول نماز جماعت               در جايى كه عد ه  - 934مسأله 

      كه بلر             اعت ديگرى                                                        و صفها به هم نخورده است  اگر انسان بخواهد فرادى يا با جم     شده

    از                  شود: او ل آن كه نمل                    اقامه از او ساقط مى                                   شود  نماز بخواند با شش شرط اذان و  مى    پا

  ه  بل                                                                      جماعت در مسجد باشد  و اگرچه در مسجد هم نباشد ساقط است گرچه بهتر است

          ه باشند        امه گفت  اق                                                               مطلوبي ت اذان واقامه را بگويد  دوم آن كه براى آن نماز  اذان و    اء  رج

    يلك                نملاز جماعلت در                                                      آن كه نماز جماعت باطل نباشد  چهارم آن كه نملاز او و      سوم

      نملاز                                                                       مكان باشد  پس اگر نماز جماعت  داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد

    اگلر            از جماعلت                                                     مطلوبي ت اذان و اقامه بگويد  پنجم آن كه نماز او و نم    اء  رج  ه          بخواند  ب

     اعت       نماز جم   و                                   اقامه بگويد  ششم آن كه وقت نماز او                               نباشد به رجأ مطلوبي ت اذان و     ادا

      كله بله                   ً                                                   مشترك باشد  مثالً هر دو نماز ظهر يا هر دو نملاز عصلر بخواننلد  يلا نملازى     

     ند و     بخوا    هر                                                     شود  نماز ظهر باشد و او نماز عصر بخواند  يا او نماز ظ               جماعت خوانده مى

         و اقامله                مطلوبي لت اذان     اء جل  ر  ه                                                 نماز جماعت نماز عصر باشد و اگر وقت مت حد نباشد ب

       بگويد.

                فته شد شك كند                                            اگر در شرط سوم از شرطهايى كه در مسأله پيش گ  - 935مسأله 

       سلت وللى                                                                       يعنى شك كند كه نماز جماعت صحيح بوده يا نه  اذان و اقامه از او سلاقط ا 

    اء جل  ر  ه                                                         يكى از پنج شرط ديگر شك كنلد احلوط آن اسلت اذان و اقامله را بل             اگر در

        بياورد.          مطلوبي ت

             ست هر قسلمتى  ا      مستحب       شنود                   اقامه ديگرى را مى               كسى كه اذان و  - 936مسأله 

             شنود  بگويد.     كه مى    را

              اشلد يلا نله  در                                               كسى كه اذان ديگرى را شلنيده  چله بلا او گفتله ب      - 937مسأله 

        ه باشلد                               خواهد بخواند  زياد فاصلله نشلد             نمازى كه مى                      بين آن اذان واقامه و    كه     صورتى

             اقامه نگويد.                      براى نماز خود اذان و       تواند  مى
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    شلود               ز او سلاقط نملى   ا                                           اگر مرد اذان زن را با قصد لذ ت بشنود  اذان   - 938مسأله 

     شود.                                         اگر اذان زن بصورت حرام نباشد اذان ساقط مى     ولى

                   لى در جماعت زنلان                                      اقامه نماز جماعت را بايد مرد بگويد و        اذان و  - 939مسأله 

              ويد كافى است.        اقامه بگ               اگر زن اذان و

                   ز اذان بگوينلد صلحيح    ا                                           اقامه بايد بعد از اذان گفته شود  و اگر قبلل    - 941مسأله 

      نيست.

      ع ل لى         ح لى   »   ً ملثالً                            امه را بدون ترتيلب بگويلد                      اگر كلمات اذان و اق  - 941مسأله 

       خلورده               رتيب بله هلم                          بگويد  بايد از جايى كه ت   «   ة                 ح ى  ع ل ى الص ال »          را پيش از   «         الف ال  

              دوباره بگويد.

                       نها به قدرى فاصله دهد آ                           اقامه فاصله ندهد و اگر بين                  بايد بين اذان و  - 942مسأله 

         قامله را  ا                   اسلت دوبلاره اذان و        مسلتحب                   اقامه حساب نشود                              كه اذانى را كه گفته اذان و

     ملاز          قامله آن ن  ا                                  نماز به قدرى فاصله دهد كه اذان و         اقامه و                            بگويد و نيز اگر بين اذان و

             اقامه بگويد.                                 است دوباره براى آن نماز  اذان و      مستحب       نشود       حساب 

                 اگر به عربى غللط                                       اقامه بايد به عربى صحيح گفته شود  پس        اذان و  - 943مسأله 

        بگويلد    سلى                                              ً                     بگويد  يا به جاى حرفى حرف ديگرى بگويد  يا مثالً ترجمه آنها را به فار

           صحيح نيست.

               ً      ود و اگر عمداً يلا از  ش                 اخل شدن وقت گفته                    اقامه بايد بعد از د        اذان و  - 944مسأله 

                                        روى فراموشى پيش از وقت بگويد  باطل است.

                   ا نله  بايلد اذان را                                              اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفتله يل    - 945مسأله 

    ست.        ن الزم ني                                   شك كند كه اذان گفته يا نه  گفتن اذا                           ولى اگر مشغول اقامه شود و        بگويد 

                                                     اذان يا اقامه پيش از آن كه قسمتى را بگويد شك كند كه            اگر در بين  - 946مسأله 

                                                                                پيش از آن را گفته يا نه  بايد قسمتى را كه در گفتن آن شك كرده بگويد  ولى اگلر در 
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   تن         ا نه  گف                    پيش از آن است گفته ي      آن چه                                            حال گفتن قسمتى از اذان يا اقامه شك كند كه

          الزم نيست.    آن

                    له بايستد و با وضو                          ر موقع گفتن اذان  رو به قب           است انسان د      مستحب   - 947مسأله 

   ين                             صلدا را بلنلد نمايلد و بكشلد و بل                   گلوش بگلذارد و    ه        ها را ب   دست               يا غسل باشد و

                   بين آنها حرف نزند.                      اذان كمى فاصله دهد و     هاى    جمله

                 باشلد و آن را از                                        است بدن انسان در موقع گفتن اقامله آرام       مستحب   - 948مسأله 

           اى كله بلين                                       هاى آن را بله هلم نچسلباند وللى بله انلدازه          جمله   و          تر بگويد          اذان آهسته

                      هاى اقامه فاصله ندهد.             دهد  بين جمله                 هاى اذان فاصله مى    جمله

                  ا قدرى بنشليند يلا                        اقامه يك قدم بردارد  ي                است بين اذان و      مستحب   - 949مسأله 

    علت      دو رك   ا                                                                    سجده كند يا ذكر بگويد يا دعا بخواند يا قدرى ساكت باشد يا حرفى بزند ي

                           اقامه نماز صبح مستحب نيست.                                    نماز خواند  ولى حرف زدن بين اذان و

   و            كننلد  علادل                                       است كسى را كه براى گفتن اذان معلي ن ملى        مستحب   - 951مسأله 

                           اذان را در جاى بلند بگويد.                   صدايش بلند باشد و            وقت شناس و
 

 واجبات نماز

  ة     كبيلر  ت  سأوم   .  (       ايستادن )     يعنى      قيام   دوم      ني ت.     ّ او ل                           واجبات نماز يازده چيز است: 

      رائلت.   ق  ششأم       سلجود.    پنجم      ركوع.   چهارم                                يعنى گفتن اهلل اكبر در او ل نماز.        الحرام ا

                 ملواالت يعنلى پلى در      يأازدهم        ترتيلب.    دهم     سالم.   نهم       تشه د.   هشتم      ذكر.  هفتم

      نماز.   ا        بودن اجز  پى

            جا نياورد                                                      بعضى از واجبات نماز ركن است  يعنى اگر انسان آنها را ب  - 951مسأله 

                        شلود البتله بطلالن نملاز در                              ً                ً              يا در نماز اضافه كند  عمداً باشد يا اشتباهاً  نماز باطل مى

                              بعضى ديگر ركن نيسلت  يعنلى اگلر                                              صورت زيادى سهوي ه بنابر احتياط واجب است و

       ً                      اشتباهاً كم يلا زيلاد گلردد  نملاز            چنان چه       شود و        باطل مى      ً                     عمداً كم يا زياد شود  نماز
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      رود      ن نمى آ                                                           ود وركن نماز پنج چيز است: او ل ني ت  اگرچه تصو ر زيادتى در  ش   نمى      باطل

      ركلوع     ه  بل           قيلام متصلل             االحرام و  ة                               م  سوم قيام در موقع گفتن تكبير     االحرا  ة          دوم تكبير

                                               ايستادن پيش از ركوع  چهارم ركوع  پنجم دو سجده.      يعنى

 

   ّ ني ت

  م    عال                   نجام فرمان خداوند        ى براى ا                                    انسان بايد نماز را به ني ت قربت  يعن  - 952مسأله 

   ار   چهل        يلد كله                                            ً            الزم نيست ني ت را از قلب خود بگذراند يا مثالً به زبلان بگو             بجا آورد و

   نلد      بخوا    دا خل                                     بلكه همين كه قصد داشته باشد كه براى    هلل     الى ا    بة        خوانم قر            ركعت نماز مى

     كند.        كفايت مى

               هلار ركعلت نملاز       كله چ                                         اگر در نماز ظهر يا در نماز عصر ني ت كنلد    - 953مسأله 

  ى    قضا    ً ثالً م                                                          معي ن نكند  ظهر است يا عصر  نماز او باطل است و نيز كسى كه          خوانم و  مى

   را      ظهلر      ماز                                                                    نماز ظهر بر او واجب است  اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا يا ن

                          خواند  در ني ت معي ن كند.                           بخواند  بايد نمازى را كه مى

                    اقى باشد  پلس اگلر در    ب                             او ل تا آخر نماز به ني ت خود                انسان بايد از  - 954مسأله 

          ازش باطل                       كنى؟ نداند چه بگويد  نم                                         نماز به طورى غافل شود كه اگر بپرسند چه مى     بين

     است.

                ملاز بخوانلد  پلس                                              انسان بايد فقط براى انجام املر خداونلد علالم ن     - 955مسأله 

         ت  خلواه                  ند  نمازش باطل اسل                                                 كه ريا كند يعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخوا   كسى

                                                         فقط براى مردم باشد  يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد.

                                 ير خدا بجا آورد  نماز باطل اسلت                                اگر قسمتى از نماز را هم براى غ - 956مسأله 

            باشلد ماننلد        مسلتحب              سوره  و اگلر                                           در صورتى كه آن قسمت واجب باشد مثل حمد و

     ً   عداً هلم                                      گرچه اگر خواست  قنوت را تدارك كند و ب                              قنوت بطالن آن بنابر احتياط است 

           شان دادن ن       ى براى                                                                     بايد نماز را اعاده نمايد  بلكه اگر تمام نماز را براى خدا بجا آورد ول
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  ه  بل                                                                    به مردم در جاى مخصوصى مثل مسجد  يا در وقت مخصوصى مثل او ل وقلت  يلا  

  .              ً                                     طرز مخصوصى مثالً با جماعت نماز بخواند  نمازش باطل است

 

 االحرام ةتكبير

   (  اهلل )               ست و بايد حروف      ركن ا                              اكبر در او ل هر نماز  واجب و   هلل      گفتن ا  - 957مسأله 

   ه ب           ين دو كلمه  ا                              را پشت سر هم بگويد و نيز بايد    (      و اكبر   هلل ا )        دو كلمه    و   (    اكبر )     حروف    و

                                                    ً               عربى صحيح گفتله شلود و اگلر بله عربلى غللط بگويلد  يلا ملثاًل ترجمله آن را بله           

                ويد  صحيح نيست.  بگ     فارسى

                          االحرام نماز را بله چيلزى كله      ة                آن است كه تكبير      مستحب        احتياط  - 958مسأله 

     ند و             خواند  نچسلبا           ً                                        خواند  مثالً به اقامه يا به دعايى كه پيش از تكبير مى        از آن مى     پيش

    ند.     بچسبا   «             الرحمن الرحيم   هلل     بسم ا »      را به    «    اكبر   هلل ا »                  احتياط واجب نبايد     به

            ً خواند  مثالً           عد از آن مى ب              را به چيزى كه    «    اكبر   هلل ا »               ر انسان بخواهد   اگ  - 959مسأله 

    پيش        بر را  اك   ( ر )                                  بچسباند گرچه خالف احتياط است  بايد    «             الرحمن الرحيم  هلل      بسم ا »   به 

     دهد.

      حالى               ً   شد و اگر عمداً در           آرام با                 االحرام بايد بدن  ة                موقع گفتن تكبير  - 961مسأله 

    دهلد                                        ً     االحرام را بگويد  باطل است و اگلر سلهواً حركلت     ة                        كه بدنش حركت دارد تكبير

              اعاده آن است.                        احتياط در اتمام نماز و

                بخواند كه خلودش                   دعا را بايد طورى       ذكر و        سوره و       حمد و         تكبير و  - 961مسأله 

      صلداى                                               كند و اگر به واسطه سنگينى يا كرى گوش يا سلر و  ب              صدق كالم بر او          بشنود و

                                بگويد كه اگر مانعى نباشد بشنود.                 شنود  بايد طورى   نمى      زياد

         اكبلر را    هلل       توانلد ا                                          كسى كه الل است يا زبان او مرضى دارد كه نملى   - 962مسأله   

    در                  تواند بگويد بايلد                          تواند بگويد و اگر هيچ نمى                                 درست بگويد  بايد به هر طورى كه مى

        كت دهد.        تواند حر                  زبانش را هم اگر مى                        براى تكبير اشاره كند و                   قلب خود بگذراند و
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                ن  ق لد  أتلاك             يلا م ح س ل   »             الحرام بگويد:  ا  ة  ر               است بعد از تكبي      مستحب   - 963 مسأله

      ِّ  ب ح لقِّ      يء          ا الم س ل     أن ل             ح س ن  و         ت  الم   ْ أنْ      يء        ْ                        س ن  أنْ ي ت جاو ز  ع ن  الم س          ْ          ق د  أم رْت  الم ح        و     يء        الم س 

          يعنلى  «              ت ع ل م  م ن لى    ْ          نْ ق بيح  ما     ز ع      جاو    ت      و        م د          آل  م ح      و      د    ِّ              ص لِّ ع ل ى م ح م                آل  م ح م د      و            م ح م د 

      و املر   تل                    در خانله تلو آملده و     ه      كار بل  ه ا           كنى بنده گن                     كه به بندگان احسان مى          اى خدايى

         حم لد وآل   م          كلار  بحلق                                    كار بگذرد  تو نيكوكارى و من گنلاه        از گناه               اى كه نيكوكار    كرده

              دانى از ملن سلر                   از بديهايى كه مى                               را بر محم د وآل محم د بفرست و                محم د رحمت خود

          زده بگذر.

                   اى نماز  دستها را      تكبيره                                 است موقع گفتن تكبير او ل نماز و      مستحب   - 964مسأله 

                         تا مقابل گوشها باال ببرد.

      مشلغول         نلان چله    چ                      االحرام را گفته يا نله     ة                    اگر شك كند كه تكبير  - 965سأله م

            ر را بگويد                         ر چيزى نخوانده  بايد تكبي                   خود اعتنا نكند و اگ    شك                چيزى شده  به        خواندن

        ً احتياطاً.

                  صحيح گفته يا نه                         االحرام شك كند كه آن را  ة                      اگر بعد از گفتن تكبير  - 966له مسأ

     شغول  م              باشد ولى اگر                                                             اگر وارد خواندن قرائت نشده احتياط در اتمام نماز و اعاده آن مى

                                   خواندن قرائت شده نماز او صحيح است.

 

 (ايستادن)قيام 

                   كوع كه آن را قيام             قيام پيش از ر          االحرام و  ة                        قيام در موقع گفتن تكبير  - 967 سألهم

       ام بعد   قي        سوره و                                            يند ركن است  ولى قيام در موقع خواندن حمد و  گو               متصل به ركوع مى

    ست. ا                                                                 ركوع ركن نيست و اگر كسى آن را از روى فراموشى ترك كند  نمازش صحيح     از

                   رى بايستد تا يقين                           گفتن تكبير و بعد از آن مقدا                واجب است پيش از   - 968مسأله 

                                      كند كه در حال ايستادن تكبير گفته است.

    ادش ل ي              وره بنشيند و ل س     د و ل    ز حم   د ا ل                           اگر ركوع را فراموش كند و بع - 969مسأله 
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    حلال            ايستد بله                                              بايد بايستد و به ركوع رود و اگر بدون اين كه ب                   كه ركوع نكرده       بيايد  

    ت.         و باطل اس                           ركوع را بجا نياورده  نماز ا  ه                        رگردد  چون قيام متص ل ب         به ركوع ب        خميدگى

            بله طرفلى خلم      و                                           موقعى كه ايستاده است بايد بدن را حركت ندهلد    - 971مسأله 

      بلراى    ن                                                                    نشود و به جايى تكيه نكند  ولى اگر از روى ناچارى باشد يا در حال خم شلد 

                                     ركوع  پاها را حركت دهد  اشكال ندارد.

      ا بله  يل                                                       اگر موقعى كه ايستاده  از روى فراموشى بدن را حركت دهد    - 971مسأله 

   ة     تكبيلر                                                                       طرفى خم شود  يا به جايى تكيه كند  اشكال ندارد  ولى در قيلام موقلع گفلتن   

         اط واجلب                                         اگر از روى فراموشى هم باشد  بنلابر احتيل                        قيام متصل به ركوع           االحرام و

               دوباره بخواند.                    نماز را تمام كند و      بايد

            ا روى زملين  پل                                             احتياط واجب آن است كه در موقع ايستادن هلر دو    - 972سأله م

    يك    وى ر                                                                   باشد  ولى الزم نيست سنگينى بدن روى هر دو پا باشد و احتياط آن است كه 

                  پا ايستاده نباشد.

                 ى گشاد بگذارد كله                                    تواند درست بايستد  اگر پاها را خيل         كسى كه مى  - 973مسأله 

                       نباشد  نمازش باطل است.                   حال ايستادن معمولى     به

             ت حت لى موقلع                                             موقعى كه انسان در نماز مشغول خواندن چيزى اسل   - 974مسأله 

     جلو           خواهد كمى                                                              گفتن ذكرهاى مستحب ى نماز  بايد بدنش آرام باشد و در موقعى كه مى

     ولى       نگويد                                                                 يا عقب رود  يا كمى بدن را به طرف راست يا چپ حركت دهد  بايد چيزى

  .                            را بايد در حال برخاستن بگويد   «   د     قع    أ  و       قوم    أ      ه       قو ت  و     هلل  ا       حول    ب  »

                     فتن به ركوع يا رفتن                                  ً       اگر در حال حركت بدن ذكر بگويد  مثالً موقع ر  - 975مسأله 

            اند بگويد    اده د                                   آن را به قصد ذكرى كه در نماز دستور         چنان چه                          به سجده  تكبير بگويد 

        ى گفتله        اهد ذكلر                          ه اين قصد نگويد  بلكه بخو            ً                              بايد احتياطاً نماز را دوباره بخواند و اگر ب

                باشد  صحيح است.

                                       انگشتان در موقع خواندن حمد اشلكال نلدارد                    حركت دادن دست و  - 976مسأله 
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                                آن است كه آنها را هم حركت ندهد.      مستحب              اگرچه احتياط 

           اختيار به        بيحات بى                  سوره  يا خواندن تس                          اگر در موقع خواندن حمد و  - 977مسأله 

    بعد    ه                                                             كت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود  احتياط واجب آن است ك       قدرى حر

                                      را در حال حركت خوانده  دوباره بخواند.      آن چه                    از آرام گرفتن بدن

                      نشيند و اگر از نشسلتن                                            اگر در بين نماز از ايستادن عاجز شود  بايد ب  - 978مسأله 

        نخواند.          ايد چيزى                                                   هم عاجز شود  بايد بخوابد  ولى تا بدنش آرام نگرفته ب

   ر          ً         نشيند  مثالً كسى كله د  ب                                تواند ايستاده نماز بخواند نبايد            تا انسان مى  - 979مسأله 

   كج     را                                            كند يا مجبور است به چيزى تكيه دهد  يا بدنش                          موقع ايستادن  بدنش حركت مى

      توانلد    ملى       ر كه                                                                    كند  يا خم شود  يا پاها را بيشتر از معمول گشاد بگذارد  بايد به هر طو

         بايلد        بايستد                                                ولى اگر به هيچ قسم حت ى مثل حال ركوع هم نتواند                         ايستاده نماز بخواند

                           راست بنشيند و نماز بخواند.

                     خوانلد  و اگلر نتوانلد    ب                                تواند بنشيند نبايد خوابيده نملاز             تا انسان مى  - 981مسأله 

     يند       انلد بنشل    تو                                  تواند بنشيند  و اگر به هيچ قسم نمى                                راست بنشيند بايد به هر طور كه مى

         توانلد بله                                                                       بايد به طورى كه در احكام قبله گفته شد  به پهلوى راست بخوابد  اگلر نملى  

   رو                                                                 چپ و اگر آن هم ممكن نيست به پشت بخوابد  به طورى كه كف پاهلاى او        پهلوى

              به قبله باشد.

      سلوره          ن حملد و                        خواند  اگر بعلد از خوانلد                      كسى كه نشسته نماز مى  - 981مسأله 

         كلوع رود  ر       اده به                                                         د  و ركوع را ايستاده بجا آورد  بايد بايستد و از حال ايست            بتواند بايست

                                              و اگر نتواند  بايد ركوع را هم نشسته بجا آورد.

                      ز بتواند بنشليند بايلد                       خواند  اگر در بين نما                      كسى كه خوابيده نماز مى  - 982مسأله 

    دنش  بل        لى تا و          ه بخواند              تواند ايستاد                                تواند  نشسته بخواند و نيز اگر مى               مقدارى را كه مى

                              آرام نگرفته بايد چيزى نخواند.

                                         خواند  اگر در بين نماز بتواند بايسلتد بايلد                      كسى كه نشسته نماز مى  - 983مسأله 
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    ند.       زى نخوا                                                     تواند ايستاده بخواند  ولى تا بدنش آرام نگرفته بايد چي               مقدارى را كه مى

    شود              يستادن مريض ا         به واسطه                           تواند بايستد اگر بترسد كه          كسى كه مى  - 984مسأله 

      توانلد    مى    د                                               تواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترس                      يا ضررى به او برسد  مى

                     خوابيده نماز بخواند.

                     يستاده نماز بخوانلد   ا                                           اگر انسان احتمال بدهد كه تا آخر وقت بتواند   - 985مسأله 

    اش     وظيفله                   در آخر وقلت مطلابق                         پس اگر نتوانست بايستد                                  بايد نماز را تأخير بيندازد

                  نماز را بجا آورد.

       هلا را        د  شلانه        نگه دار                                است در حال ايستادن بدن را راست      مستحب   - 986مسأله 

  ه            جاى سجد                   ها را به هم بچسباند                ها بگذارد  انگشت             ها را روى ران                  پايين بيندازد  دست

         ع باشلد         وع وخشو                                                           نگاه كند  سنگينى بدن را بطور مساوى روى دو پا بيندازد  با خض    را

   ه       جب فاصل                                                                    پاها را پس و پيش نگذارد  اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا يك و

                                         دهد  و اگر زن است پاها را به هم بچسباند.

 

 قرائت

                     ان بايد  او ل حملد و                                            در ركعت او ل و دوم نمازهاى واجب يومي ه  انس  - 987مسأله 

                               بعد از آن يك سوره تمام بخواند.

       خوانلد                                                       اگر وقت نماز تنگ باشد  يا انسان ناچار شود كله سلوره را ن    - 988مسأله 

       نبايد              دمه بزند    او ص  ه                            يا درنده يا چيز ديگرى ب     ً                                مثالً بترسد كه اگر سوره را بخواند دزد

                سوره را بخواند.

               اطلل اسلت و اگلر           ً                                  اگر عمداً سوره را پيش از حمد بخواند نمازش ب  - 989مسأله 

       كند و        را رها                                              حمد بخواند و در بين آن يادش بيايد  بايد سوره         ً               اشتباهاً سوره را پيش از

                                            بعد از خواندن حمد  سوره را از او ل بخواند.

  ه ل    دن ب ل          بعد از رسي   و                                           اگر حمد وسوره يا يكى از آنها را فراموش كند   - 991مسأله 
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                            ركوع بفهمد  نمازش صحيح است.

         سلوره را       ملد و  ح         بفهمد كه                                    اگر پيش از آن كه براى ركوع خم شود    - 991مسأله 

     اگلر     للى        خواند و                                                                    نخوانده  بايد بخواند و اگر بفهمد سوره را نخوانده  بايد فقط سوره را ب

    اگلر       نيز         خواند و ب                                                                    بفهمد حمد تنها را نخوانده  بايد او ل حمد و بعد از آن دوباره سوره را 

    نها  ت       ا حمد    ا  ي                 سوره  يا سوره تنه                                                 خم شود و پيش از آن كه به ركوع برسد  بفهمد حمد و

                                                   را نخوانده  بايد بايستد و به همين دستور عمل نمايد.

                                 رد و در                       يى كلله آيلله سللجده واجبلله دا  هللا                  خوانللدن يكللى از سللوره  - 992مسأأأله 

     كند.                   نماز را باطل مى      ً عمداً         ايم                  آنها را بيان نموده    اء   اسم  «      361       مسأله   »

             ه واجلب دارد              اى شلود كله سلجد     ره           ً                اگر اشتباهاً مشغول خواندن سو  - 993مسأله 

        ه ديگلر                                                             پيش از رسيدن به آيه سجده بفهمد  بايد آن سوره را رها كنلد وسلور          چنان چه 

   ا ر      نملازش                                                                        بخواند و اگر بعد از خواندن آيه سجده بفهمد وسجده آن را به اشلاره آورده 

   ه كل                                                                     تمام كند كه در اين صورت  نمازش صحيح است و اگر ملتفت بشلود قبلل از ايلن    

     ورد مل                              نمازش صحيح است گرچه در هلر دو                                     را نمايد بايد به اشاره سجده كند و      سجده

      تيلاط   اح       رد                    ً                                                بعد از نماز احتياطاً سجده هم بنمايد  و اگر از روى عصيان سجده را نيلاو 

                                                   واجب آن است كه نماز را تمام كند و بعد اعاده نمايد.

               مازش صحيح است ن                                           اگر در نماز آيه سجده را بشنود  يا گوش دهد    - 994مسأله 

   د.   آور                                                                   و بايد درحال نماز با اشاره سجده كند و بعد از نماز  سجده آن را بجا

      واسطه               ه آن نماز به چ                                         در نماز مستحب ى خواندن سوره الزم نيست  اگر  - 995مسأله 

  ه  كل      وحشلت                                                                   نذر كردن واجب شده باشد  ولى در بعضى از نمازهاى مستحب ى مثل نماز

  ه        مان سور      بايد ه                                         خواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشد                        سوره مخصوصى دارد  اگر ب

            را بخواند.

                ركعت او ل بعد        است در      مستحب                                 در نماز جمعه ونماز ظهر روز جمعه   - 996مسأله 

   ر  ل    و اگ       واند  ل           افقين را بخ ل                                                 از حمد سوره جمعه و در ركعت دوم بعد از حمد سوره من
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        ره ديگلر                         تواند آن را رها كنلد وسلو       ب نمى                                  يكى از اينها شود  بنابر احتياط واج       مشغول

        بخواند.

            يلا سلوره      « ٌ دٌ   ح    أ      هلل  ا     و    ه    ل   ق    »                        ز حمد مشغول خواندن سوره          اگر بعد ا  - 997مسأله 

          ى در نماز           بخواند  ول                                تواند آن را رها كند وسوره ديگر        شود  نمى   «    ون    ر           ها الكاف  ُّ يُّ   أ     يا   ل   ق    »

        ين  يكى                            شى به جاى سوره جمعه و منافق                                  نماز ظهر روز جمعه اگر از روى فرامو   و      جمعه

   و    نلد                  تواند آن را رهلا ك                                                        اين دو سوره را بخواند  مادامى كه تجاوز از نصف نكرده  مى    از

                   منافقين را بخواند.             سوره جمعه و

     هلل  ا     و      ل ه ل    ق ل  »    وره  سل                                             ً اگر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه عمداً  - 998مسأله 

      نلابر             سليده باشلد  ب                         بخواند  اگرچله بله نصلف نر      «    ون    ر        الكاف    ها  ُّ يُّ   أ    يا    ل   ق  »        يا سوره    « ٌ دٌ   ح    أ 

                                             تواند رها كند وسوره جمعه ومنافقين را بخواند.               احتياط واجب نمى

     «     رون       كاف       ها ال ُّ يُّ   أ    يا    ل   ق    و   ٌ دٌ   ح    أ      هلل  ا     و    ه    ل   ق    »                       ر در نماز  غير از سوره   اگ  - 999مسأله 

       خواند.                   ها كند وسوره ديگر ب       تواند ر                                          سوره ديگر بخواند  تا تجاوز از نصف نكرده مى

                ً   وى ناچارى  ملثالً بله                                           اگر مقدارى از سوره را فراموش كند  يا از ر  - 1111مسأله 

   ند  ك       ا رها               تواند آن سوره ر                                                     واسطه تنگى وقت يا جهت ديگرى نشود آن را تمام نمايد  مى

     و    ه    ل   ق    »        خوانده           اى را كه مى                                                   وسوره ديگر بخواند  اگرچه از نصف گذشته باشد  يا سوره

      باشد.   «    ون    ر           ها الكاف  ُّ يُّ   أ    يا    ل   ق    »   يا    « ٌ دٌ   ح    أ      هلل  ا

             عشلا را بلنلد   و                                         بر مرد واجب است حمد وسوره نماز صبح ومغرب   - 1111مسأله 

        اننلد و                                سوره نماز ظهر وعصر را آهسته بخو                            بر مرد و زن واجب است حمد و           بخواند  و

     وسلت            كسى نزديلك ا                                    صدا جوهر داشته باشد بصورتى كه اگر      آن كه                   بلند خواندن يعنى

      د بله                         صدا بلدون جلوهر باشلد و بايل           اين كه                                       صداى او را بشنود و آهسته خواندن يعنى

                                                         صورتى بخواند كه اگر سر و صدايى نباشد خود صدايش را بشنود.

            شلد كله تملام           مواظلب با      عشلاء                               مرد بايد در نماز صبح و مغرب و  - 1112مسأله 

   د.                                      حمد و سوره حت ى آخر آنها را بلند بخوان       كلمات
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           را بلنلد يلا      ء  شلا                                     تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و ع     زن مى  - 1113مسأله 

     هسلته                                                                بخواند ولى اگر نامحرم صدايش را بشنود  بنلابر احتيلاط واجلب بايلد آ           آهسته

        بخواند.

   ر د   ً                  مداً آهسته بخواند  يا  ع                                         اگر در جايى كه بايد نماز را بلند بخواند    - 1114مسأله 

       ز روى ا          ً                                    واند  عمداً بلند بخواند نمازش باطلل اسلت وللى اگلر                          جايى كه بايد آهسته بخ

       ره هلم                                      صحيح است و اگر در بين خواندن حمد و سو                                 فراموشى يا ندانستن مسأله باشد

                                                               بفهمد اشتباه كرده  الزم نيست مقدارى را كه خوانده دوباره بخواند.

        ا بلند          ول صدايش ر                                         اگر كسى در خواندن حمد و سوره بيشتر از معم  - 1115مسأله 

                                 با فرياد بخواند  نمازش باطل است.          ً        كند  مثالً آنها را

                       د و كسى كه به هيچ قسم                                         انسان بايد نماز را ياد بگيرد كه غلط نخوان  - 1116مسأله 

  ن  آ      مستحب                        تواند بخواند و احتياط                                            تواند صحيح آن را ياد بگيرد بايد هر طور كه مى   نمى

                                  است كه نماز را به جماعت بجا آورد.

        دانلد و  ى                                                كسى كه حمد و سوره و چيزهاى ديگر نماز را بخوبى نمل   - 1117مسأله 

        قلت تنلگ   و                                         وقت نماز وسعت دارد  بايد ياد بگيرد و اگلر          چنان چه                  تواند ياد بگيرد    مى

       خواند.                                                                    است بنابر احتياط واجب در صورتى كه ممكن باشد بايد نمازش را به جماعت ب

             سلت وللى بلراى    ا             ات نملاز حلرام                               مزد گرفتن براى ياد دادن واجب  - 1118مسأله 

                         مستحب ات آن اشكال ندارد.

     ً                  مداً آن را نگويد يا به ع                                         اگر يكى از كلمات حمد يا سوره را نداند يا   - 1119مسأله 

      بلدون                         بگويد  يا جايى كه بايد   ( ظ )   ( ض )   ً        مثالً به جاى                      فى حرف ديگر بگويد      جاى حر

     است.              نماز او باطل     د                         زبر بدهد يا تشديد را نگوي                             زير و زبر خوانده شود  زير و

         بخوانلد و           مان طلور  ه                           اى را صحيح بداند و در نماز               اگر انسان كلمه  - 1111مسأله 

        گلر وقلت   ا                                             حتياط واجب آن است كه دوباره نماز را بخوانلد و   ا                    بفهمد غلط خوانده     بعد

                    موجب عسر و حرج شود.      آن كه      مگر             قضا نمايد         گذشته
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        است يا   ( س )      اى به       كلمه   ً مثالً               نداند يا نداند        اى را    كلمه           زير و زبر    اگر   - 1111مسأله 

    نا   د    ه ل    ا  »                                      دو جور يا بيشلتر بخوانلد  مثلل آن كله در            چنان چه                  بايد ياد بگيرد و    ( ص )   به 

         بخوانلد     (  اد صل  )            يلك مرتبله بلا       و   (   سين )             يك مرتبه با   «        المستقيم »     «   قيم   ت    س      الم        راط      الص 

                نمازش باطل است.

               در آن كلمه پليش     (   واو )           حرف قبل از       شد و  با   (   واو )   اى            اگر در كلمه  - 1112مسأله 

     تيلاط              بنلابر اح  (  وء سل  )              باشلد مثلل كلمله       (    همزه )                           باشد وحرف بعد از واو در آن        داشته

      باشلد    (   الف )   اى                                     يعنى آن را بكشد و همچنين اگر در كلمه               را مد  بدهد   (  او و )   آن       مستحب 

     كلمله      آن    در   (   اللف  )           حلرف بعلد از                                در آن كلمه زبر داشته باشد و   (   الف )       قبل از      حرف   و

  ف   حر        باشد و   ( ى )   اى                  و نيز اگر در كلمه           آن را بكشد    (   الف )         بايد  (  اء ج )          باشد مثل   (    همزه )

     باشلد     ( ه   همز )           در آن كلمه    ( ى )           حرف بعد از                        كلمه زير داشته باشد و       در آن   ( ى )       پيش از 

   ( ه   هملز  )      ه جلاى   ب   (  يا )  و    (   الف )   و   (   واو )                   ولى اگر بعد از اين    .      بخواند          را با مد  (  ى )     (  يء ج )

         ا بلا ملد                                  و پيش ندارد  بايد اين سه حرف ر           زير و زبر     يعنى                   شد كه ساكن است       حرفى با

      آن را    ( ف  ال )         بايد         ساكن است   (  الم )        حرف  (   الف )          كه بعد از   «               و الالض ال ين  »           ً    بخواند  مثالً در 

                                    دستور رفتار نكند  نماز او باطل است.        به اين        چنان چه                 با مد  بخواند و 

            ت ننمايلد و                       كله در نملاز  وقلف بله حركل                         احتياط واجب آن است  - 1113مسأله 

     پليش                                           معنى وقف به حركت آن است كه زير يا زبر يا                             همچنين وصل به سكون ننمايد و

        ح من      اللر   »                        ً        كلمه بعلدش فاصلله دهلد  ملثالً بگويلد:                بين آن و               اى را بگويد و        آخر كلمه

     م           ل لك  ي لو     ما »                               و بعد قدرى فاصله دهد و بگويد:             را زير بدهد   «      الرحيم »   (   ميم ) و   «   َّ     الرَّحيم 

          ويد و آن ل        اى را نگل                                                    و معنى وصل به سكون آن است كه زير يا زبر يا پيش كلمه   «      الد ين

  ا  ر   (      اللرحيم  )   (   مليم  )   و   (             الرحمن الرحيم )                مثل آن كه بگويد                بعد بچسباند                كلمه را به كلمه 

           را بگويد.   (       الدين       وم    ي         مالك  )           ً ندهد و فوراً      زير

               ملد بخوانلد  يلا                 تواند فقط يك ح    ز مى                       در ركعت سوم و چهارم نما  - 1114مسأله 

                                                 سه مرتبه تسبيحات اربعه بگويد  كه سه مرتبه بگويد:      مستحب              بنابر احتياط 
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         فى اسلت و             يك مرتبه كلا            اگرچه « ْ   كْب ر أ       الل ه              الل ه  و    ا   ل  إ      له  إ  ال                      الح م د  ل ل ه  و      و          الل ه            س ب حان  »

   هلر                        ويد و بهتر آن است در                                     يك ركعت حمد و در ركعت ديگر تسبيحات بگ          تواند در  مى

                تسبيحات بخواند.         دو ركعت

         ه بگويد.                                         در تنگى وقت بايد تسبيحات اربعه را يك مرتب  - 1115مسأله 

                م نماز  حمد يا    چهار                                       بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و  - 1116مسأله 

                          تسبيحات را آهسته بخوانند.

              اط واجب بايلد   تي ح ا      بنابر        خواند             چهارم حمد ب                   اگر در ركعت سوم و  - 1117مسأله 

                      آن را هم آهسته بگويد.   (      بسم اهلل )

         بايد در              رست بخواند                               تواند تسبيحات را ياد بگيرد يا د          كسى كه نمى  - 1118مسأله 

                             ركعت سوم و چهارم حمد بخواند.

                و ركعلت آخلر اسلت                                            اگر در دو ركعت او ل نماز به خيال اين كه د  - 1119مسأله 

        اگلر در    و               سوره را بخواند                            از ركوع بفهمد  بايد حمد و    پيش         چنان چه                تسبيحات بگويد  

                                           ركوع يا بعد از ركوع بفهمد  نمازش صحيح است.

                  دو ركعت او ل اسلت                                            اگر در دو ركعت آخر نماز به خيال اين كه در  - 1121مسأله 

   ت      آخر اسل                  كرده در دو ركعت                                                     حمد بخواند  يا در دو ركعت او ل نماز با اين كه گمان مى

                                                  ه پيش از ركوع بفهمد چه بعد از آن  نمازش صحيح است.             حمد بخواند  چ

   به              ند  تسبيحات              خواست حمد بخوا                           اگر در ركعت سوم يا چهارم مى  - 1121مسأله 

  د ل    ا كن ل ه                   ش آمد  بايد آن را ر ل         د به زبان ل                       خواست تسبيحات بخواند حم               زبانش آمد يا مى

       زبانش  ه  ب           زى بوده كه                                                         دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند  ولى اگر عادتش خواندن چي   و

                نمازش صحيح است.                          تواند همان را تمام كند و        آمده  مى

    اگر              حات بخواند                                          كسى كه عادت دارد در ركعت سوم و چهارم تسبي  - 1122مسأله 

         يحات را   تسب                                                                   بدون قصد مشغول خواندن حمد شود  بايد آن را رها كند و دوباره حمد يا

        بخواند.
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     كند              ات استغفار                است بعد از تسبيح      مستحب   م                  در ركعت سوم وچهار  - 1123مسأله 

    كله      كسلى        و «       ف لر ل لى   غ          ل ه لم  ا    ال »              يا بگويد:  «   ي ه    إل  ْ                          غْف ر  الل ه  ر ب ى و أتوب        أس ت  »   ً        مثالً بگويد: 

     چنلان                                           كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نله     شك                             مشغول گفتن استغفار است  اگر

    اين       ام ا   و    ند                           استغفار كند  به شك اعتنا نك                                      عادت داشته در نماز فقط بعد از تسبيحات    چه 

      ز اگر   ني      ند و                                 كرده  بايد حمد يا تسبيحات را بخوا                                   كه در جاهاى ديگر نماز هم استغفار مى

   شلك                                                                        نمازگزار پيش از خم شدن براى ركوع در حالى كه مشغول گفتن استغفار نيست 

        بخواند.                                                               كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه  بايد حمد يا تسبيحات را

                 فتن به ركوع  شك                                         اگر در ركوع ركعت سوم يا چهارم يا در حال ر  - 1124مسأله 

                خود اعتنا نكند.   ك ش                                                كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه  بايد به

                       ه يا نه  بنابر احتياط              اى را درست گفت                  كند كه آيه يا كلمه    شك       هرگاه  - 1125مسأله 

   ده    نكر     اوز      اگر تج                               كرده به ني ت قربت انجام دهد                                  واجب بايد برگردد و قسمتى را كه شك 

                   تواند اعاده نمايد.                                  بلكه با تجاوز هم  به قصد احتياط مى        باشد

         أع لوذ   »       بگويد:                                      است در ركعت او ل  پيش از خواندن حمد      مستحب   - 1126مسأله 

         را بلنلد    « هلل ا    بسلم   »    صر   ع                دوم نماز ظهر و                  و در ركعت او ل و   «              َّ          َّ   لل ه  م ن  الشَّي طان  الرَّجيم   ب ا

   ه           آن را به آيل                                                                   بگويد و حمد و سوره را شمرده بخواند و در آخر هر آيه وقف كند  يعنى

     ماز       و اگر ن                                    سوره به معناى آيه توج ه داشته باشد                                   بعد نچسباند و در حال خواندن حمد و

     ن كه  آ               خواند  بعد از                                              خواند  بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادى مى              را به جماعت مى

  ل    ق ل  »     وره سل        خواندن               و بعد از «                             لح م د  ل ل ه  ر ب  العال مين   أ  »                     خودش تمام شد  بگويد:     حمد 

  «  ُّ  بُّنلا    ر              ذل ك  الل له      ك  »     رتبه  م      يا سه    «                 ل ك  الل ه  ر ب ى   ك ذ »                         يك يا دو يا سه مرتبه  « د   ح    ا      هلل  ا     و    ه 

    يلا      ويلد                                                                       بگويد  و بعد از خواندن سوره كمى صبر كند  بعد تكبير پليش از ركلوع را بگ  

                قنوت را بخواند.

   و   «     نلاه   ْ لْ    نز         ان ا ا  »   ره                             تمام نمازها در ركعت او ل  سو        است در      مستحب   - 1127مسأله 

        بخواند.    را   «   احد    اهلل      قل هو  »                  در ركعت دوم  سوره 
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      اهلل      و      ل ه ل    ق ل  »                شبانه روز  سوره    ك              تمام نمازهاى ي              مكروه است در - 1128مسأله 

           را نخواند.   « د   ح    ا 

              فس مكروه است.       به يك ن   « د   ح    ا       اهلل      و      ل ه    ق  »     سوره        خواندن   - 1129مسأله 

                ت  در ركعلت دوم                                      اى را كه در ركعت او ل خوانده مكروه اسل     سوره  - 1131مسأله 

           كروه نيست. م                        را در هر دو ركعت بخواند    « د   ح    ا       اهلل      و      ل ه    ق  »             ولى اگر سوره           بخواند

 

  ركوع

دست  اى خم شود كه بتواندهدر هر ركعت بعد از قرائت بايد به انداز - 1131مسأله 

رسد ب ها به زانوبلكه اگر اطراف انگشت  گوينداين عمل را ركوع مى را به زانو بگذارد و

 كافى است.

                  به زانوها بگذارد.   ا ر    ها                  احتياط آنست كه دست  - 1132مسأله 

   ً              الً به چپ يلا راسلت                                           هرگاه ركوع را بطور غير معمول بجا آورد  مث  - 1133مسأله 

                                        گرچه دستهاى او به زانو برسد  صحيح نيست.         خم شود  ا

                 ً صد كار ديگر ملثالً                                          خم شدن بايد به قصد ركوع باشد  پس اگر به ق  - 1134مسأله 

      تد و                                         تواند آن را ركوع حساب كنلد  بلكله بايلد بايسل                               براى كشتن جانور خم شود  نمى

     شود.   نمى  ل                                                                     دوباره براى ركوع خم شود و به واسطه اين عمل  ركن زياد نشده و نماز باط

              ران فلرق دارد            زانلوى ديگل                                   كسى كه دست يا زانوى او با دست و  - 1135مسأله  

   تلر         و پايين               رسد  يا زانوى ا                                               دستش خيلى بلند است كه اگر كمى خم شود به زانو مى     ً مثالً

          ه انلدازه                                                            ديگران است كه بايد خيلى خم شود تا دستش به زانو برسد  بايلد بل            از زانوى

              معمول خم شود.

       اى كله                           كند  بايلد خلم شلود بله انلدازه                         كسى كه نشسته ركوع مى  - 1136مسأله  

                               قدرى خم شود كه صورت نزديك محل  ه                                        صورتش مقابل زانوها برسد و بهتر است كه ب

                          اى باشد كه كمرش راست شود.                                           سجده برسد و بهتر آن است كه خم شدن به اندازه
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       يلا يلك     «            حان  الل له       س ب  »                                      در ركوع به احتياط واجب بايد  سه مرتبه   - 1137مسأله 

      تنگلى          بلكله در        كند   نمى                       بگويد و هر ذكرى كفايت   «                                      س ب حان  ر ب ى  الع ظيم  و ب ح م د ه  »      مرتبه 

       تسبيح            ً پس احتياطاً                 محل اشكال است   «  اهلل        بحان    س  »                            وقت و در حال ناچارى گفتن يك 

           بار بگويد.            كبير را يك

      مسلتحب         شلود و              ى صحيح گفته                               ذكر ركوع بايد دنبال هم و به عرب  - 1138مسأله 

                                                    است آن را سه يا پنج يا هفت مرتبه بلكه بيشتر بگويند.

              اشلد و در ذكلر   ب                                         در ركوع بايد به مقلدار ذكلر واجلب  بلدن آرام       - 1139مسأله 

    اط       بر احتي   بنا              اند  بگويد                                                هم اگر آن را به قصد ذكرى كه براى ركوع دستور داده      مستحب 

                             واجب  آرام بودن بدن الزم است.

      قلدرى            اختيلار بله         گويد بلى                                 اگر موقعى كه ذكر واجب ركوع را مى  - 1141أله مس

       گرفتن    ام                                                     حال آرام بودن بدن خارج شود  بايد ساكت شود و بعد از آر                حركت كند كه از

      خلارج     دن                                          ولى اگر كمى حركت كند كه از حال آرام بودن بل                             بدن  دوباره ذكر را بگويد

       ندارد.      اشكال                                نشود يا انگشتان را حركت دهد

                ً ن آرام گيرد عملداً    بد                                         اگر پيش از آن كه به مقدار ركوع خم شود و  - 1141مسأله 

                               ركوع را بگويد  نمازش باطل است.     ذكر

             ركلوع بلردارد                                      ً      اگر پيش از تمام شدن ذكلر واجلب  عملداً سلر از      - 1142مسأله 

    كلوع                       پليش از آن كله از حلال ر           چنان چله                           ً             نمازش باطل است و اگر سهواً سر بر دارد  

   كر  ذ       دوباره                                                                  شود يادش بيايد كه ذكر ركوع را تمام نكرده  بايد در حال آرامى بدن    رج  خا

   ت.       صحيح اس                                                                   بگويد  و اگر بعد از آن كه از حال ركوع خارج شد يادش بيايد  نماز او    را

                     تياط واجب آن است كله                                          اگر نتواند به مقدار ذكر در ركوع بماند  اح  - 1143مسأله 

  .  ً اءً  رج   و  ه     مطلق    بت               بگويد به قصد قر               درحال برخاستن             بقي ه آن را

           نماز صلحيح                                 مانند آن  در ركوع آرام نگيرد                    اگر به واسطه مرض و  - 1144مسأله 

                                                          ولللى بايللد پلليش از آن كلله از حللال ركلوع خللارج شللود  ذكللر واجللب يعنللى         اسلت 
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      گويد. ب   «  اهلل         س ب حان   »            يا سه مرتبه    «                      الع ظيم  و ب ح م د ه          ر ب ى          س ب حان   »

           كيله دهلد و                                                    هرگاه نتواند به اندازه ركوع خم شود  بايد به چيزى ت  - 1145مسأله 

       اندازه    ر       يد به ه                                                                    ركوع كند و اگر موقعى هم كه تكيه داده  نتواند بطور معمول ركوع كند  با

   ند  ك     ركوع    ه                                                                  تواند خم شود و اگر هيچ نتواند خم شود  بايد موقع ركوع بنشيند و نشست  مى

      دن آن      ايستا                                    ديگرى هم بخواند و براى ركوع در حال                              و احتياط واجب آن است كه نماز

                   با سر اشاره نمايد.

               حلال ايسلتاده يلا       ر                                تواند ايستاده نماز بخوانلد  اگلر د           كسى كه مى  - 1146مسأله 

     اگلر    و        اره كنلد                                                                نتواند ركوع كند  بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع با سر اش       نشسته

  ت            د و بله ني ل                  ذكر آنهلا را بگويل                    ا را هم بگذارد و ه                           اشاره كند  به ني ت ركوع چشم        نتواند

        للب ني لت    ق                                                ها را باز كند و اگر از اين هم عاجز است  بايد در             از ركوع  چشم         برخاستن

                 ذكر آن را بگويد.            ركوع كند و

                 و براى ركلوع فقلط                                   تواند ايستاده يا نشسته ركوع كند          كسى كه نمى  - 1147مسأله 

   ر ل   ا س ب        اده است  ل                            ى خم شود  يا در حالى كه ايست ل                             تواند در حالى كه نشسته است كم  مى

     يلاط                   تواند خم شود و احت         لو كمى مى                                                 اشاره كند  بايد نشسته نماز بخواند و براى ركوع و

                                                            آن است كه نماز را تكرار كند و ايستاده و با اشاره سر بخواند.      مستحب 

         رد و دو           بدن سر بلردا                        حد  ركوع و آرام گرفتن  ه                   اگر بعد از رسيدن ب  - 1148مسأله 

     كوع       ندازه ر ا                                       نمازش باطل است ولى اگر بعد از آن كه به                                مرتبه به اندازه ركوع خم شود

        اره بله                                                                     خم شد و بدنش آرام گرفت  به قدرى خم شود كه از اندازه ركوع بگذرد و دوبل 

                                                 ركوع برگردد چون ركوع زياد نشده  نمازش باطل نيست.

                  بعد از آن كه بلدن    و           است بايستد                                بعد از تمام شدن ذكر ركوع بايد ر  - 1149مسأله 

   ه       ن بلدن بل                                  ً                                   آرام گرفت به سجده رود و اگر عمداً پيش از ايستادن يا پيش از آرام گلرفت 

                نمازش باطل است.            سجده رود

       د  يادش ل                                                 اگر ركوع را فراموش كند و پيش از آن كه به سجده برس  - 1151مسأله 



     207                                                                                           سجود                            
 

         د  نملازش                   دگى به ركوع برگرد           به حالت خمي        چنان چه   و                          بايستد و بعد ركوع رود        بيايد 

          باطل است.

                ش بيايلد كله ركلوع                                             اگر بعد از آن كه پيشانى به زمين رسليد  يلاد    - 1151مسأله 

           ورد به جهلت                   دو سجده سهو بجا آ                    نماز را تمام كند و            ركوع كند و               بايد بايستد و        نكرده 

                                                كردن سجده و احتياط آن است كه نماز را اعاده كند.      زياد

           در حلالى كله                                         ط واجب آن است كه پيش از رفتن بله ركلوع       احتيا  - 1152مسأله 

       پشت را                                     است در ركوع زانوها را به عقب دهد و      مستحب                        ايستاده  تكبير بگويد و       راست

        ه كنلد و                       د و بين دو قدم را نگا       نگه دار           مساوى پشت                گردن را بكشد و     د و       نگه دار     صاف

  ز  ا         يد و بعلد              ذكر ركوع نگو                  ولى آن را به ني ت                                  ذكر يا بعد از آن صلوات بفرستد        پيش از

 ْ نْ            لل له  ل م ل          س لم ع  ا  »                                      راست ايستاد  در حال آرامى بدن بگويد:               ركوع برخاست و          آن كه از

  . «         ح م د ه 

   و              االتر بگذارنلد                    ها دست را از زانو بل                  است در ركوع  زن      مستحب   - 1153مسأله 

                        زانوها را به عقب ندهند.

 

 سجود

           بعلد از      مسلتحب    و               ز نمازهاى واجب                           نمازگزار بايد در هر ركعت ا  - 1154مسأله 

   سلر                            كف دو دست و سر دو زانلو و                          سجده آن است كه پيشانى و   و   .                ركوع دو سجده كند

                                   انگشت بزرگ پاها را به زمين بگذارد.    دو

          ملاز واجلب                                           دو سجده روى هم يك ركن است كه اگلر كسلى در ن    - 1155مسأله 

     يلد         افه نما               ديگر به آنهلا اضل        ً                                               عمداً يا از روى فراموشى هر دو را ترك كند  يا دو سجده

                نمازش باطل است.

                ً شود و اگر سهواً     طل مى        ً                                اگر عمداً يك سجده كم يا زياد كند  نماز با  - 1156مسأله 

            ً               حكم آن بعداً گفته خواهد شد.                  يك سجده كم كند
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                     رد  سجده نكلرده اسلت                     ً        ً             اگر پيشانى را عمداً يا سهواً به زمين نگذا  - 1157مسأله 

    اى   جاهل     ً واً                                     ولى اگر پيشانى را به زمين بگذارد و سه   .            به زمين برسد                  اگرچه جاهاى ديگر

                                ً                          ديگر را به زمين نرساند  يا سهواً ذكر نگويد  سجده صحيح است.

     ى               س ب حان  ر ب ل  »     رتبه  م      يا يك    «                س ب حان  الل ه  »                      بايد در سجده سه مرتبه   - 1158ه مسأل

    .  ت        ركلوع گذشل      در        چنان چه         ى نيست.                ً             بگويد و احتياطاً مطلق ذكر كاف   «     د ه                 انع لى و ب ح م 

            ن  ر ب لى        س ب حا »    است       مستحب                       عربى صحيح گفته شود و                             بايد اين كلمات دنبال هم و به    و

                                 را سه يا پنج يا هفت مرتبه بگويد.   «                     انع ل ى و ب ح م د ه 

           موقلع گفلتن         اشلد و  ب                                         در سجود بايد به مقدار ذكر واجب  بدن آرام   - 1159مسأله 

                 انلد بگويلد  آرام                                          ن را به قصد ذكرى كه براى سجده دسلتور داده         هم اگر آ      مستحب     ذكر 

                  بودن بدن الزم است.

                ً آرام بگيلرد  عملداً        بدن                                        اگر پيش از آن كه پيشانى به زمين برسد و  - 1161مسأله 

        از باطلل                                           ً                      سجده را بگويد يا پيش از تمام شدن ذكر عمداً سر از سجده بلردارد  نمل       ذكر

     است.

                ً آرام بگيلرد  سلهواً        بدن                            ن كه پيشانى به زمين برسد و            اگر پيش از آ  - 1161مسأله 

    يلد        است  با                                                                  سجده را بگويد و پيش از آن كه سر از سجده بردارد بفهمد اشتباه كرده     ذكر

              در ركوع گذشت.        چنان چه       بگويد                                  دوباره در حال آرام بودن  ذكر را

  م              كله پليش از آرا                                             اگر بعد از آن كه سر از سجده برداشلت  بفهملد    - 1162مسأله 

      نملازش                                                                  بدن ذكر را گفته  يا پيش از آن كه ذكر سجده تمام شود سلر برداشلته          گرفتن

          صحيح است.

                ً   فت عضو را عمداً از              گويد  يكى از ه                           اگر موقعى كه ذكر سجده را مى  - 1163مسأله 

   ى       ز پيشلان                                       ولى موقعى كه مشغول ذكر نيست  اگر غير ا       شود                         زمين بردارد  نماز باطل مى

                           دوباره بگذارد اشكال ندارد.               زمين بردارد و                 جاهاى ديگر را از 

                                    ً                         اگر پيش از تمام شدن ذكر سجده  سهواً پيشانى را از زمين بردارد  - 1164مسأله 
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         ر جاهلاى                                                                  تواند دوباره به زمين بگذارد و بايد آن را يك سجده حساب كند  ولى اگ   نمى

      گويد.       كر را ب            ً                                                 ديگر را سهواً از زمين بردارد  بايد دو مرتبه به زمين بگذارد و ذ

                       دن آرام گيرد و دوباره ب                                         بعد از تمام شدن ذكر سجده او ل  بنشيند تا   - 1165مسأله 

             به سجده رود.

                   اوى باشد و اگلر بله                                           جاى پيشانى نمازگزار بايد با جاى پاى او مس  - 1166مسأله 

            عيبى ندارد.           تر باشد                                   مقدار چهار انگشت بسته بلندتر يا پست

                              ن درست معلوم نيست  اگر بلندى                شيب كه سراشيبى آ           در زمين سرا - 1167مسأله 

     شلكال   ا                                                                       جاى پيشانى نمازگزار از موقف او به مقدار چهار انگشت بسلته بلنلدتر باشلد   

       ندارد.

               هاى پا از جايى    گشت                                         اگر پيشانى را به چيزى بگذارد كه از جاى ان  - 1168مسأله 

       سلت كله   ا           آن به قدرى        بلندى        چنان چه                                بلندتر از چهار انگشت بسته است             ايستاده    كه

        انلدازه                                                                    گويند در حال سجده است  بايد سر را بردارد و به چيزى كه بلنلدى آن بله     نمى

    در       گويند                                                                   چهار انگشت بسته يا كمتر است بگذارد و اگر بلندى آن به قدرى است كه مى

      دازه                          روى چيزى كه بلندى آن بله انل    ه                                         حال سجده است  واجب آن است كه پيشانى را ب

        احتياط                                                           بسته يا كمتر است بكشد و اگر كشيدن پيشانى ممكن نيست  بنابر            چهار انگشت

  و         بگلذارد                                                                       واجب بايد سر را بردارد و به چيزى كه بلندى آن به اندازه مناسب گفته شلد 

                                  نماز را تمام كند و دوباره بخواند.

   پلس                     كند  چيزى نباشد             بر آن سجده مى      آن چه                    بايد بين پيشانى و  - 1169مسأله 

      ى اگلر    ول                                                             به قدرى چرك باشد كه پيشانى به خود مهر نرسد  سجده باطل است     مهر     اگر

                                      رنگ مهر تغيير كرده باشد  اشكال ندارد.     ً مثالً

               در حال ناچلارى                                            در سجده بايد كف دست را به زمين بگذارد ولى  - 1171مسأله 

     ارد   بگلذ                                                                    پشت دست هم مانعى ندارد  و اگر پشت دست ممكن نباشد  بايد مچ دست را 

       ارد و  ذ ل    ن بگ ل ي        د  بر زم ل    توان          ا را كه مى ل           ا آرنج هر ج ل                       آن را هم نتواند  بايد ت        چنان چه   و 
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                                    هم ممكن نيست  گذاشتن بازو كافى است.       اگر آن 

                                 ر دو انگشت بزرگ پاها را به زمين                           در سجده بنابر احتياط واجب س - 1171مسأله 

        د بودن       سطه بلن            رد  يا به وا                                      هاى ديگر پا  يا روى پا را به زمين بگذا                  بگذارد و اگر انگشت

     أله                                                                    ناخن سر شست به زمين نرسد  نماز باطل است و كسى كه به واسلطه ندانسلتن مسل   

                                طور خوانده  بايد دوباره بخواند.                    نمازهاى خود را اين

                 ه آن را بله زملين                                             كسى كه مقدارى از شست پايش بريده  بايد بقي ل   - 1172مسأله 

        تان را      ه انگشل                                   ر مانده خيلى كوتاه است  بايد بقي ل                                     بگذارد و اگر چيزى از آن نمانده يا اگ

      رد و       ين بگلذا                                                                     بگذارد  و اگر هيچ انگشت ندارد  بايد هر مقدارى از پا باقى مانده به زمل 

                                                بهتر آن است كه جاى شست بريده را به زمين بگذارد.

                شلكم را بله زملين                                     ً       اگر بطور غير معمول سجده كند  مثالً سلينه و   - 1173مسأله 

     صلدق    و                                        اگرچه هفت عضوى كه گفته شد به زمين برسلد                     پاها را دراز كند            بچسباند  يا 

                                                          سجود فى الجمله بشود  بنابر احتياط واجب نماز را اعاده كند.

         ولى اگر                      كند  بايد پاك باشد                                 مهر يا چيز ديگرى كه بر آن سجده مى  - 1174مسأله 

   ه         شلانى را بل     ً                                                       مثالً مهر را روى فرش نجس بگذارد  يا يك طرف مهر نجلس باشلد و پي  

                            پاك آن بگذارد  اشكال ندارد.     طرف

                  ممكن است بايد بلا          چنان چه               مانند آن باشد                       اگر در پيشانى دمل و  - 1175مسأله 

      ا در ر    دملل                                                                    جاى سالم پيشانى سجده كند  و اگر ممكن نيست بايد زمين را گود كنلد و 

    رد.                                                        جاى سالم را به مقدارى كه براى سجده كافى است بر زمين بگذا         گودال و

      از دو              بايلد بله يكلى                                              اگر دمل يا زخم تمام پيشانى را گرفته باشد   - 1176مسأله 

                              تقديم طلرف راسلت اسلت و اگلر ممكلن            مستحب                          پيشانى سجده كند و احتياط      طرف

  ي    جللو                             بايد به هر جايى از صورت يلا                                   چانه و اگر به چانه هم ممكن نيست           نيست  به

  ه                            است كه خم شود و بلا ابلرو سلجد                                  است سجده كند و احتياط واجب آن            سر كه ممكن

    به    ت ل      كن نيس                                                  هم ممكن نيست بينى را بر زمين بگذارد و اگر آن هم مم                   كند و اگر با ابرو
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                    ممكن باشد كافى است.            هر جورى كه

      ى كله            بايلد بله قلدر                                    تواند پيشانى را به زمين برساند           كسى كه نمى  - 1177مسأله 

     لنلد  ب                            سجده بر آن صحيح است روى چيز                        مهر يا چيز ديگرى را كه                 تواند خم شود و  مى

      بايلد   ي  لل                               ارد كه بگويند سجده كرده اسلت  و                              طورى بايد پيشانى را بر آن بگذ          گذاشته و

                                         انگشتان پا را بطور معمول به زمين بگذارد.          زانوها و      ها و      كف دست

                  ه بنشيند و با سلر                            تواند خم شود  بايد براى سجد              كسى كه هيچ نمى  - 1178مسأله 

   ن      واجلب آ     اط  تي                              ها اشاره نمايد و در هر صورت اح                       اگر نتواند  بايد با چشم            اشاره كند و 

       هلا هلم                                                         تواند مهر را بلند و به پيشانى بگذارد و اگلر بلا سلر يلا چشلم                  است كه اگر مى

     انند  م   و     دست                                                                   تواند اشاره كند  بايد در قلب ني ت سجده كند و بنابر احتياط واجب با   نمى

                          آن براى سجده اشاره نمايد.

        چنان چله        كند و                                       تواند بنشيند  بايد ايستاده ني ت سجده          كسى كه نمى  - 1179 مسأله

       ر ايلن        يد و اگ            ها اشاره نما             تواند  با چشم                                         تواند براى سجده با سر اشاره كند و اگر نمى  مى

    راى  ب       ند آن   مان                                                          تواند  در قلب ني ت سجده كند و بنابر احتياط واجب با دست و         را هم نمى

                  سجده اشاره نمايد.

     ممكلن       ن چله     چنلا                              اختيار از جاى سجده بلند شود               اگر پيشانى بى  - 1181له مسأ

        شلود  چله                      اين يك سجده حساب مى                                        بايد نگذارد دوباره به جاى سجده برسد  و      باشد

    جلاى                    اختيار دوباره بله   بى     د و       نگه دار                                            سجده را گفته باشد يا نه و اگر نتواند سر را     ذكر

  .                                 د و اگر ذكر نگفته باشد بايد بگويد  شو                            برسد  روى هم يك سجده حساب مى      سجده

              ماننلد آن سلجده                   تواند بر فرش و  مى                                جايى كه انسان بايد تقي ه كند  - 1181مسأله 

  ر         ه سلجده بل                  ً                                             در صورتى كه عرفاً چاره ندارد  ولى اگر بتواند بر حصير يا چيزى ك       نمايد

  ن  آ  د     ماننل                             زحمت نيفتد  نبايلد بلر فلرش و     ه                         باشد  طورى سجده كند كه ب  مى         آن صحيح

            سجده نمايد.
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      گيلرد         آرام نملى                                            اگر روى تشك پر يا چيز ديگرى كه بدن روى آن  - 1182مسأله 

                    سجده كند  باطل است.

       آلوده        چنان چه       واند           ل نماز بخ                                  اگر انسان ناچار شود كه در زمين گ   - 1183مسأله 

        آورد و   جا  ب                    تشه د را بطور معمول                                        لباس براى او مشق ت ندارد  بايد سجده و           شدن بدن و

      د را     تشله     و                                                     تواند در حالى كه ايستاده  براى سجده با سر اشاره كنلد                  اگر مشق ت دارد مى

     صلحيح                                طور معمول هلم بجلا آورد  نملازش     ه           تشه د را ب                             ايستاده بخواند و اگر سجده و

     است.

     نماز              ثل ركعت سوم م                          ركعت سومى كه تشه د ندارد                  در ركعت او ل و  - 1184مسأله 

       بنشيند       حركت                                               بنابر احتياط واجب  بايد بعد از سجده دوم قدرى بى   ء   عشا       عصر و       ظهر و

              و بعد برخيزد.

 

 :چيزهائى كه سجده بر آنها صحيح است

            روينلد ماننلد        ين مى                                         بايد بر زمين و چيزهاى غير خوراكى كه از زم  - 1185مسأله 

                                                              و برگ درخت  سجده كرد و سجده بر چيزهلاى خلوراكى و پوشلاكى و معلدنى          چوب

  .         صحيح نيست

   د.                                         احتياط واجب آن است كه بر برگ مو سجده نكنن  - 1186مسأله 

              يوان است مثل ح      خوراك         رويد و                             سجده بر چيزهائى كه از زمين مى  - 1187مسأله 

              كاه صحيح است.       علف و

             ولى سجده بلر                                    هايى كه خوراكى نيستند  صحيح است          سجده بر گل  - 1188مسأله 

           صحيح نيست.               گل گاو زبان            رويد مانند                           دواهاى خوراكى كه از زمين مى

   و                                سنگ گچ صحيح است و همچنين به گچ                   سجده بر سنگ آهك و  - 1191مسأله 

             گرچله احتيلاط                                    مانند آن سجده كردن اشكال نلدارد             كوزه گلى و       آجر و            آهك پخته و

                                          آنست كه در حال اختيار به آنها سجده نكنند.
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       ً       ت ملثالً از كلاه      ح اس                                      اگر كاغذى را از چيزى كه سجده بر آن صحي  - 1191مسأله 

        ننلد آن   ما                                                     شود بر آن سجده كرد  بلكه سجده بر كاغذى كله از پنبله و    مى               ساخته باشند

       ده كله                                             مگر انسان يقين پيدا كند كه از چيزهايى درسلت شل         است     جايز                ساخته شده نيز

                      سجده بر آن صحيح نيست.

   (        يه السلالم   عل )    اء    لشهد                          از هر چيز تربت حضرت سي د ا               براى سجده بهتر   - 1192مسأله 

                                                             باشد  بعد از آن خاك  و بعد از آن سنگ و بعد از سنگ  گياه است.  مى

            اگلر دارد بله                                              اگر چيزى كه سجده بر آن صحيح اسلت نلدارد  يلا     - 1193مسأله 

         لبلاس او   ه  چ     چنان                       تواند بر آن سجده كند                 مانند اينها نمى                      سرما يا گرماى زياد و       واسطه

      گلر در   ا          آن است كله        مستحب                     ش سجده كند و احتياط                       پنبه است  بايد به لباس            از كتان يا

     عقيلق     ر بل                      سجده بر لباس كنلد  و                                        خود چيز معدنى داشته باشد مانند عقيق            اين حال با

          ست كه در                                                    چيز ديگر است  بايد بر پشت دست سجده كند و احتياط آن ا                 ننمايد و اگر از

                                             سجده بر پشت دست را بر چيز معدنى مقد م بدارد.         اين حال

      گيلرد                                                  سجده بر گل و خاك سستى كه پيشلانى روى آن آرام نملى    - 1194مسأله 

          باطل است.

                 ب است آن را جلدا    واج                                         اگر در سجده او ل  مهر به پيشانى بچسبد  - 1195مسأله 

    كله         آن است                                                                      كند و اگر بدون اين كه مهر را بردارد  دوباره به سجده رود  احتياط واجب

                     نماز را اعاده نمايد.

         چيزى كه              كند گم شود و                                   ر در بين نماز چيزى كه بر آن سجده مى  اگ  - 1196مسأله 

       بشكند                بايد نماز را                وقت وسعت دارد         چنان چه                                  سجده بر آن صحيح است نداشته باشد  

    يد.               بيان شد عمل نما  «     1093      مسأله  »                                      اگر وقت تنگ است  بايد به دستورى كه در    و

                    يزى گذاشته كه سلجده                                       هرگاه در حال سجده بفهمد پيشانى را بر چ  - 1197مسأله 

                                                                             بر آن باطل است  اگر ممكن باشد پيشانى را از روى آن به روى چيزى كه سجده بر آن

        از را ل               ت دارد  بايد نم ل            وقت نماز وسع        چنان چه                                 صحيح است بكشد و اگر ممكن نباشد  
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  ل          ذكلر شلد عمل     «     1093      مسأله  »                              تنگ است  بايد به دستورى كه در                  بشكند و اگر وقت

       نمايد.

            كه سجده بر                                                 اگر بعد از سجده بفهمد پيشانى را روى چيزى گذاشته  - 1198مسأله 

     ايد.       عاده نم                                          گرچه احتياط آنست كه بعد از نماز  نماز را ا                            آن باطل است  اشكال ندارد

         بعضلى از         باشلد و                                        سجده كردن براى غير خداوند متعال حلرام ملى    - 1199مسأله 

     تعال  م       داوند خ                     گذارند  اگر براى شكر      ين مى               پيشانى را به زم         مامان                    مردم عوام كه مقابل ا

               گرنه حرام است.                     باشد  اشكال ندارد و

 

 مكروهات سجده      ّ    مستحب ات و

     است:      مستحب                 در سجده چند چيز   - 1111مسأله 

      ً كلامالً                                          خواند  بعد از آن كه سلر از ركلوع برداشلت و            ه نماز مى             كسى كه ايستاد  -   1

    جده  س        فتن به            ً             ز آن كه كامالً نشست  براى ر            خواند  بعد ا                             ايستاد و كسى كه نشسته نماز مى

             تكبير بگويد.

   ر ب                          ها را و زن او ل زانوها را                             خواهد به سجده برود  او ل دست               موقعى كه مرد مى  -   2

             زمين بگذارد.

                                                     ينى را به مهر يا چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد. ب  -   3

             ش بگلذارد  بله           برابلر گلو                                             ر حال سجده انگشتان دست را به هم بچسلباند و  د  -   4

              به قبله باشد.               كه سر آنها رو      طورى

            يلا خ ي لر    »        بخواند:             اين دعا را                                          ر سجده دعا كند و از خداوند حاجت بخواهد و د  -   5

    «           ْ            ك  ذو الف ضْل  الع ظيم      َّ ف ا نَّ       ل ك  ْ    ْ نْ ف ضْ     ْ           ْ            ر ز قْنى و ار ز قْ ع يال ى م                                         الم س ؤ لين  و يا خ ي ر  الم ع ط ين  ا 

          ى بده به                           اى بهترين عطا كنندگان  روز        كنند و               ه از او سؤال مى               اى بهترين كسى ك      يعنى

                             درستى كه تو داراى فضل بزرگى.  ه                          عيال من از فضل خودت  پس ب   و    من

                        را بر كف پاى چپ بگذارد.      راست       ى پاى  رو                    بر ران چپ بنشيند و             بعد از سجده  -   6
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  .                           بدنش آرام گرفت  تكبير بگويد                     هر سجده وقتى نشست و        بعد از  -   7

  .     بگويد   «       ل ي ه    إ                         الل ه  ر ب ى و أ توب       ْ     ست غْف ر    أ  »                               از سجده او ل بدنش كه آرام گرفت     بعد   -   8

           ها بگذارد.             ها را روى ران                                   جده را طول بدهد و در موقع نشستن دست س  -   9

       بگويد.   «         ْ     الل ه  أكْب ر  »           آرامى بدن                               راى رفتن به سجده دوم  در حال  ب  -    10

   د.                واجب صلوات بفرست               ها بعد از ذكر       در سجده  -    11

                                    ها را بعد از زانوها از زمين بردارد.       دن  دست ش             در موقع بلند   -    12

                           بازوهلا را از پهللو جلدا نگلاه                چسبانند و                شكم را به زمين ن      ها و          مردها آرنج  -    13

            ر بچسبانند     يكديگ  ه         بدن را ب   ء ا   اعض                          شكم را بر زمين بگذارند و      ها و       ها آرنج    و زن        دارند 

                        هاى مفص ل گفته شده است.           جده در كتاب               مستحب ات ديگر س   و

            ه اسلت بلراى                                           قرآن خواندن در سجده  مكروه اسلت و نيلز مكلرو     - 1111مسأله 

     حلرف                                                      غبار  جاى سجده را فوت كند و اگر در اثر فوت كردن  دو   و     گرد            برطرف كردن

     هاى   تاب ك                       ها مكروهات ديگرى هم در                                              از دهان بيرون آيد  نماز باطل است و غير از اين

                ل گفته شده است.     مفص 

 

 سجده واجب قرآن

        يك آيه   «                 لق و فص لت و سجده ع      نجم و  »                     در هريك از چهار سوره  - 1112مسأله 

     جده سل     ً فلوراً                                                                        سجده است  كه اگر انسان بخواند يا بشنود  بعد از تمام شدن آن آيه  بايد

   د و       ماز بشلن                                                                     كند و اگر فراموش كرد  هر وقت يادش آمد بايد سجده نمايد و اگر در بين ن

                     گذشت بايد عمل نمايد.  «    994      مسأله  »                به دستورى كه در 

                          خواند  از ديگرى هم بشلنود                                  اگر انسان موقعى كه آيه سجده را مى  - 1113مسأله 

                                      بنابر احتياط واجب بايد دو سجده نمايد.

                                                              در غير نماز اگر در حال سجده  آيه سجده را بخواند يا بشنود  سر  - 1114مسأله 

             ره سجده كند.    دوبا                  از سجده بردارد و
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                فهمد  يا از كسلى    مى ن      بد را                                      اگر انسان از بچه غير ممي ز كه خوب و  - 1115مسأله 

        همچنلين                                                                   قصد خواندن قرآن ندارد  آيه سجده را بشنود  الزم نيست كه سجده كند و    كه

     راى بل        نست كه                اگر چه احتياط آ               ً                                      است اگر مثالً از گرامافون و راديو آيه سجده را بشنود

       نمايد.          آنها سجده 

             اشلد و بنلابر                                           در سجده واجب قرآن  بايد جلاى انسلان غصلبى نب     - 1116مسأله 

     گشلت                           سر انگشتانش بيش از چهلار ان                                            احتياط واجب جاى پيشانى او از جاى زانوها و

   ا ر        ورت خود                    رو به قبله باشد و ع                                                 بسته بلندتر نباشد  ولى الزم نيست با وضو يا غسل و

          گزار شلرط                                     ك باشد و نيز چيزهائى كه در لباس نماز                جاى پيشانى او پا       بدن و           بپوشاند و

      ردن       سجده كل         چنان چه                                                      باشد  در لباس او شرط نيست ام ا اگر لباس او غصبى است    مى

                                      تصر ف در آن لباس باشد  سجده باطل است.

                 يشانى را بر مهر پ                                         احتياط واجب آن است كه در سجده واجب قرآن    - 1117مسأله 

      تورى                       جاهاى ديگر بدن را به دس                   صحيح است گذاشته و                           يا چيز ديگرى كه سجده بر آن 

                                        كه در سجده نماز گفته شد بر زمين بگذارد.

             جده بلر زملين   سل                                          هرگاه در سجده واجب قرآن پيشانى را به قصد   - 1118مسأله 

      ويلد:                  است و بهتر اسلت بگ       مستحب          گفتن ذكر                          چه ذكر نگويد كافى است و             بگذارد  اگر

         ً ر ق لاً      و      ً ي لةً              لل له  ع بود   ا   ا   ل ل  إ    له   إ   ال     ً  د يقاً     ص    ت        ً    يماناً و  إ       الل ه     ا   ل  إ    له   إ      ال  ً اً َّ قَّ            َّ ً    ا الل ه  ح قَّاً ح    ل  إ    له   إ  ال  »

   ٌ فٌ     خائ        ٌ ض عيفٌ         ذ ليل      ٌ ب دٌ     ا ع  ً     ْ     اً  ب لْ أن      ْ   س ت كْب ر     ال م        ً          ْ     ً    ر ق اً ال م س ت نْك ف اً و                     ُّ  ً    ل ك  يا ر ب  ت ع بُّداً و           س ج دت 

  . «           م س ت جير 
 

    ّ تشه د

   و          ملاز مغلرب            ركعت سلوم ن                         وم تمام نمازهاى واجب و         در ركعت د  - 1119مسأله 

    حال     در   و                                      بايد انسان بعد از سجده دوم بنشيند   اء  عش       عصر و                       ركعت چهارم نماز ظهر و

            يعنى بگويد:                             آرام بودن بدن  تشه د بخواند
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   ِّ لِّ                      ر س ول ه  الل ه م  ص ل    و    ً          داً ع ب د ه           ن  م ح م   ْ      أشْه د  أ          ل ه  و                                    له  اال  الل ه  و ح د ه  ال ش ريك  إ  ْ       ْ   أشْه د  أنْ ال  »

   د.         رتيب نگوي ت                     آن است كه به غير اين                و احتياط واجب  .  «               و آل  م ح م د                 ع لى م ح م د 

             ه معملول اسلت                                           كلمات تشه د بايد به عربى صحيح و به طلورى كل    - 1111مسأله 

                    پشت سر هم گفته شود.

              ادش بيايد كه      ركوع ي                 بايستد و پيش از                           اگر تشه د را فراموش كند و  - 1111مسأله 

      ر آن      بايلد د   ه  چل    آن                  دوباره بايسلتد و                    تشه د را بخواند و                                 تشه د را نخوانده  بايد بنشيند و

     راى        ز نماز بل  ا                                          نماز را تمام كند و بنابر احتياط واجب  بعد                            ركعت خوانده شود  بخواند و

   د  اي ب       بيايد                                                             جا  دو سجده سهو بجا آورد  و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش            ايستادن بي

      ه دو        راملوش شلد              براى تشه د ف                                                        نماز را تمام كند و بعد از سالم نماز  تشه د را قضا كند و

                   سجده سهو بجا آورد.

      راست         روى پاى                                     است در حال تشه د بر ران چپ بنشيند و      مستحب   - 1112مسأله 

   و       ل ه          ب س م  ال »      گويد:         يا ب «               لح م د  ل ل ه    أ  »                               پ بگذارد و پيش از تشه د بگويد:               را به كف پاى چ

   و      ذارد           بلر رانهلا بگل                ست دستها را ا      مستحب       و نيز    «     ل ل ه    اء   س م    ان          خ ي ر                     لح م د  ل ل ه  و    أ                 ب الل ه  و 

          دن تشله د                                                       يكديگر بچسباند و به دامان خود نگاه كنلد و بعلد از تملام شل      ه             انگشتها را ب

  . «               ر ف ع د ر ج ت ه   ا           ْ                ت ق ب لْ ش فاع ت ه  و    و »       بگويد: 

            هلا را بله هلم                               ها در وقلت خوانلدن تشله د  ران         است زن  ب     مستح  - 1113مسأله 

          بچسبانند.

 

 سالم نماز

   و             لى كه نشسلته         است درحا      مستحب                             بعد از تشه د ركعت آخر نماز    - 1114مسأله 

                بعد از آن بايد   و   «           ب ر كات ه            لل ه  و  ا     ه       ْ ر ح م ْ                     ُّ               الس الم  ع ل ي ك  ايُّها الن ب ى  و  »                    بدن آرام است بگويد: 

           يا بگويد:    «        ب ركات ه     و      هلل  ا     ه                            س الم  ع ل ي ك م  و  ر ح م   ال »       بگويد: 
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       آن است      ستحب  م           م را بگويد               ولى اگر اين سال   «          الص ال حين                ع باد  الل ه       ع لى                      الس الم  ع ل ي نا و  »

     ويد.        را هم بگ   «        ب ركات ه     و      هلل  ا     ه        ر ح م      و                    الس الم  ع ل ي ك م »          كه بعد آن 

                   يايد كه صورت نماز   ش ب         موقعى ياد                 را فراموش كند و              اگر سالم نماز  - 1115مسأله 

        ه قبله ب            كند مثل پشت                        سهوى آن نماز را باطل مى                   كارى هم كه عمدى و                به هم نخورده و

                نمازش صحيح است.  و                                     كردن انجام نداده  بايد سالم را بگويد 

                   يايد كه صورت نماز            موقعى يادش ب                              اگر سالم نماز را فراموش كند و  - 1116مسأله 

       وبلاره  د                                                                م خورده است  احتياط آنست كه دو سجده سهو انجام دهد و بعلد نملاز را       به ه

          كنلد  مثلل                         سهوى آن نماز را باطلل ملى     و      عمدى                                 بخواند و همچنين است اگر كارى كه

                                  پشت به قبله كردن انجام داده باشد.

 

 ترتيب

        خوانلد                 را پيش از حمد ب          ً                         ً     اگر عمداً ترتيب را به هم بزند  مثالً سوره  - 1117مسأله 

     شود.                           ركوع بجا آورد  نماز باطل مى                   يا سجود را پيش از

                           ركلن بعلد از آن را بجلا آورد           ند و ك               نماز را فراموش              اگر ركنى از - 1118مسأله 

                                                    پيش از آن كه ركوع كند دو سجده نمايد  نماز باطل است.     ً مثالً

   ن  ركل             ز آن اسلت و                 چيزى را كه بعلد ا                           اگر ركنى را فراموش كند و  - 1119مسأله 

        ا آورد     را بج          بايد ركن                      ً                                       نيست بجا آورد  مثالً پيش از آن كه دو سجده كند  تشه د بخواند

           ً                                را اشتباهاً پيش از آن خوانده دوباره بخواند.      آن چه    و

                 عد از آن را بجلا      ركن ب                                      اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و  - 1121مسأله 

               مازش صحيح است.                 مشغول ركوع شود  ن           ً                    آورد  مثالً حمد را فراموش كند و

                      چيزى را كه بعد از آن                                      اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و  - 1121مسأله 

     چنان                 سوره را بخواند                                    ً                    است و آن هم ركن نيست بجا آورد  مثالً حمد را فراموش كند و

     بايلد                               ً                                      مشغول ركن بعد شده باشد  مثالً در ركوع يادش بيايد كله حملد را نخوانلده       چه 
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       فراموش     را      آن چه                                               صحيح است و اگر مشغول ركن بعد نشده باشد  بايد         نماز او         بگذرد و

    ند.           دوباره بخوا                                              ً             كرده بجا آورد و بعد از آن  چيزى كه اشتباهاً جلوتر خوانده

                    ست  يا سجده دوم را ا                     خيال اين كه سجده دوم   ه                   اگر سجده او ل را ب  - 1122مسأله 

     سلجده                 سلجده او ل او           ح اسلت و                                             خيال اين كه سجده او ل است بجا آورد  نماز صحي  ه  ب

     شود.                             سجده دوم او  سجده دوم حساب مى   و      او ل

 

 مواالت

   ع                     كارهاى نماز مانند ركو                                          انسان بايد نماز را با مواالت بخواند  يعنى  - 1123مسأله 

         خوانلد بله                           چيزهائى را كله در نملاز ملى                                  تشه د را پشت سر هم بجا آورد و        سجود و   و

        دازد كله                                         بخواند و اگر به قدرى بين آنها فاصله بين           پشت سر هم                كه معمول است      طورى

        هو نملاز                                                 اگر عمدى باشد  نمازش باطل است  و ام ا در صورت س         خواند       نماز مى        نگويند

                               ولى كلمه و آيه بايد اعاده شود.       شود   نمى      باطل

          فاصله به             ه بيندازد و                ها يا كلمات فاصل                ً        اگر در نماز سهواً بين حرف  - 1124مسأله 

             بايد آن                       مشغول ركن بعد نشده باشد        چنان چه                           كه صورت نماز از بين برود              قدرى نباشد

     صحيح                                                  طور معمول بخواند و اگر مشغول ركن بعد شده  نمازش  ه                 ها يا كلمات را ب   حرف

     است.

                   هاى بزرگ  ملواالت را             خواندن سوره        سجود و                 طول دادن ركوع و  - 1125مسأله 

     زند.      هم نمى    به

 

 قنوت

            يش از ركلوع             غيلر عيلدين  پل         مستحب                   م نمازهاى واجب و      در تما  - 1126مسأله 

   ء ا  رجل   ه                 احوط آن است كه ب                                   است قنوت بخواند مگر در نماز شفع      مستحب             ركعت دوم

   ز       ت پليش ا                 باشد  خواندن قنو                                                    مطلوبي ت بوده باشد و در نماز وتر با آن كه يك ركعت مى

   ز  ا          او ل پيش        در ركعت                                    از جمعه در هر ركعت يك قنوت دارد  نم       است و      مستحب      ركوع 
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   و     فطلر           نماز عيد                      نماز آيات پنج قنوت و        باشد و                                 ركوع و در ركعت دوم بعد از ركوع مى

   در      نوت ق     لزوم                                                       در ركعت او ل پنج قنوت و در ركعت دوم چهار قنوت دارد و             عيد قربان

                       اين دو بنابر احوط است.

   را         كف آنها    و               در مقابل صورت       ها را                 است در قنوت دست      مستحب   - 1127مسأله 

        سباند و                     هاى ديگر را به هم بچ              غير شست  انگشت     د و       نگه دار          پهلوى هم            به آسمان و    رو

             ها نگاه كند.      كف دست    به

            باشلد  كلافى     ( هلل ا        بحان    س ل  )     ه يك                    هر ذكرى بگويد  اگرچ        در قنوت  - 1128مسأله 

             ظيم س ب حان        ُّ      لع ل ىُّ الع         الل ه  ا   ا   ل  إ    له   إ                            ا الل ه  الح ليم  الك ريم ال    ل  إ    له   إ  ال  »                  و بهتر است بگويد:      است

          ْ   ر ب  الع لرْش      َّ    نَّ و             ملا ب ي لن ه         َّ    يه نَّ و       ملا ف ل                             ر ب  انر ضين  الس ب ع و                               ر ب  الس ماوات  الس ب ع  و          الل ه 

  . «                ر ب  العال مين          ل ل ه            و الح م د           الع ظيم

                 راى كسى كه نملاز                                    است انسان قنوت را بلند بخواند ولى ب      مستحب   - 1129مسأله 

  ه     مكرو    وت                                                      خواند  اگر امام جماعت صداى او را بشنود  بلند خواندن قن           به جماعت مى    را

     است.

                      اموش كند و پيش از آن                  قضا ندارد و اگر فر            ً            اگر عمداً قنوت نخواند  - 1131مسأله 

    وع ل     در رك              بخواند و اگر              است بايستد و      مستحب                                      كه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد  

     سلتحب   م                                               بعد از ركوع قضا كند و اگر در سجده يادش بيايد     است       مستحب             يادش بيايد  

                                است بعد از سالم نماز  قضا نمايد.

 

 ترجمه نماز

 ترجمه سوره حمد - 1

                                  نام خداوندى كه در دنيا بر مؤمن و  ه      كنم ب  مى   ء          يعنى ابتدا   «               َّ         َّ   س م  الل ه  الرَّح من  الرَّحيم   ب  »

      يعنلى    «                               لح م د  ل ل ه  ر ب  العلال مين   ا »   .     نمايد                        و در آخرت بر مؤمن رحم مى    كند            كافر رحم مى

   «   َّ     الرَّحيم      َّ      الرَّح من  »   .                              كه پرورش دهنده همه موجودات است                      ثنا مخصوص خداوندى است 
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   «      اللد ين      م             مال لك  ي لو    »   .   كند           مؤمن رحم مى                 فر و در آخرت بر  كا                        يعنى در دنيا بر مؤمن و

         يعنى فقط    «       س ت عين         ي اك  ن  إ     و                  ي اك  ن ع ب د  إ »   .                         صاحب اختيار روز قيامت است               يعنى پادشاه و

    عنلى   ي   «     ت قيم       الم س ل                   ه د نا الص لراط   إ »   .      خواهيم                فقط از تو كمك مى        كنيم و              تو را عبادت مى

     يعنى    «     ي ه م        ت  ع ل   ْ     أنْع م                 ص راط  الذين  »   .                             ه راه راست كه آن دين اسالم است                هدايت كن ما را ب

       غ ي ر   »   .       ن هستند       پيغمبرا          جانشينان                                                   راه كسانى كه به آنان نعمت دادى كه آنان پيغمبران و  ه  ب

      نه آن                اى بر ايشان و  ده  كر                  راه كسانى كه غضب  ه          يعنى نه ب   «             ال الض ال ين      ْ                   الم غْض وب  ع ل ي ه م و 

    ند. ا                كسانى كه گمراه

 

 احد هللترجمه سوره قل هو ا - 2

       خدايى           ه خداوند    د ك          و اى محم        يعنى بگ   «   َّ        ْ                 ٌ الرَّحيم  ق لْ ه و  الل ه  أح دٌ                 َّ      ب س م  الل ه  الرَّح من   »

       ل لم              ي ل د  و        ل م  »   .        نياز است                    ه از تمام موجودات بى            يعنى خدايى ك   «                الل ه  الص م د  »   .         است يگانه

           هليچ كلس از      يعنلى    «   ٌ ح لدٌ                       ً  ل م  ي ك ن ل ه  ك ف واً أ     و  »   .              فرزند كسى نيست               فرزند ندارد و   «        ي ول د 

                     مخلوقات مثل او نيست.
 

 سجود ترجمه ذكر ركوع و - 3

      است      مستحب                كه بعد از آنها            و ذكرهايى

   و          نقصى پاك   و         ز هر عيب                        يعنى پروردگار بزرگ من ا   «         ح م د ه    ب                                س ب حان  ر ب ى  الع ظ يم  و  »

    نلى   يع   «     د ه      ح م ل    ب                            س لب حان  ر ب لى  انعللى و     »   .                      من مشغول سلتايش او هسلتم               منز ه است و

    من      ست و       منز ه ا   و          نقصى پاك                  باشد از هر عيب و                                 پروردگار من كه از همه كس باالتر مى

         رد ثنلاى     بپلذي       ود و               يعنى خداوند بشلن    «                 ْ          م ع  الل ه  ل م نْ ح م د ه    س  »   .            تايش او هستم       مشغول س

            للب آملرزش و        يعنلى ط    « ه   ي ل     إل        أت وب           ْ                     ا س ت غْف ر  الل ه  ر ب ى و  »   .   كند                     كسى كه او را ستايش مى

     زگشلت                 ملن بله طلرف او با                                           كنم از خداوندى كه پرورش دهنده من اسلت و   مى       مغفرت

         ه او بلر   قلو    و              ى خلداى متعلال     يلار   ه       يعنى بل    «  ْ     أقْع د                      ق و ت ه  أق وم  و             الل ه  و            ب ح و ل  »   .     نمايم  مى

       نشينم.         خيزم و مى  مي
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 ترجمه قنوت - 4

      خلداى    ر  مگل         رسلتش  پ                       يعنى نيست خلدايى سلزاوار      «                               ا ال الل ه  الح ليم  الك ريم         ال ا له  »

        نى نيست   يع  «      ظيم     لع  ا               ُّ ا الل ه  الع لىُّ    ل  إ    له   إ  ال  »   .       كرم است                      همتايى كه صاحب حلم و        يكتاى بى

   .        بلزرگ اسلت     و                      همتايى كله بلنلد مرتبله                    مگر خداى يكتاى بى                     خدايى سزوار پرستش

    اسلت         منلز ه           نلى پلاك و    يع   «   ب ع                   ر ب  انر ضلين  الس ل                                                س ب حان  الل ه  ر ب  الس ماوات  الس ب ع  و  »

     َّ ن ه نَّ      ب ي       و ما        َّ ف يه نَّ      و ما »   .            هفت زمين است   ر       پروردگا                                 خداوندى كه پروردگار هفت آسمان و

    ملا       هلا و     زمين      ها و                                     يعنى پروردگار هر چيزى است كه در آسمان  :  «   ُّ      ْ            ر بُّ الع رْش  الع ظيم    و 

   و     حملد     نى  يع   «       ل مين                         لح م د  ل ل ه  ر ب  العا ا     و  »   .                     پروردگار عرش بزرگ است                بين آنها است و

                    ه تمام موجودات است.                               مخصوص خداوندى است كه پرورش دهند   ء   ثنا
 

 ترجمه تسبيحات اربعه - 5

              ه است خداوند     منز            عنى پاك و ي   «   ْ      اكْب ر        الل ه               ا الل ه  و    ل  إ    له   إ   ال                     الح م د  ل ل ه  و                      س ب حان  الل ه  و  »

   و      همتلا            مگر خداى بلى                            نيست خدايى سزاوار پرستش              مخصوص اوست و    اء  ثن   و        تعالى 

  .      ف كنند                         تر است از اين كه او را وص    بزرگ     خدا
 

          ّ       ترجمه تشه د و سالم - 6

   ص             نلى سلتايش مخصلو     يع   «     ل له                            ا الل ه  و ح د ه  ال ش ريك    ل  إ    له   إ                ْ       ْ   ح م د  ل ل ه  أشْه د  أنْ ال   ال »

                                             دهم كه خدايى سزاوار پرستش نيسلت مگلر خلدايى كله            شهادت مى                پروردگار است و

        دهم كه        شهادت مى      يعنى   «     ل ه    س و   ر     ْ       َّ         ً             أشْه د  أنَّ م ح م داً ع ب د ه  و      و  »   .          شريك ندارد             يگانه است و

            يعنلى خلدايا     «         م ح م لد        آل      و      د             ِّ             الل ه م  ص لِّ ع لى م ح م ل  »   .            فرستاده اوست                  محم د بنده خدا و

            نلى قبلول كلن     يع   «       ر ج ت ه                        ش فاع ت ه  و ار ف ع  د          ت ق ب ل     و  »   .        آل محم د                       رحمت بفرست بر محم د و

     و        َّ   ُّ ا النَّب لىُّ    ُّ    أيُّه                  الس الم  ع ل ي ك  »   .     ند كن                         رجه آن حضرت را نزد خود بل                   شفاعت پيغمبر را و د

   .     و بلاد           ت خلدا بلر تل       بركلا         رحمت و                            يعنى سالم بر تو اى پيغمبر و   « ه         ب ر كات             الل ه  و      ة        ر ح م 

        ران و     ازگزا ل       م بر نم  ال ل      اوند ع              يعنى سالم از خد   «                             ع لى ع باد  الل ه  الص ال حين                      الس الم  ع ل ي نا و  »
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        رحملت و       الم و سل      يعنلى     « ه         ب ر كات ل             الل ه  و      ة                        الم  ع ل ي ك م و ر ح م      الس  »   .                  تمام بندگان خوب او

                                بركات خداوند بر شما مؤمنين باد.

 

 تعقيب نماز

       عقيللب  ت                                   اسللت انسللان بعللد از نمللاز مقللدارى مشللغول       مسللتحب   - 1131مسأأأله 

     ركلت                                              قرآن شود و بهتر است پيش از آن كه از جاى خلود ح        دعا و              خواندن ذكر و    يعنى

        م نيسلت   الز                                                 تيم م او باطل شود  رو به قبلله تعقيلب را بخوانلد و          غسل و             كند و وضو و

     انلد    اده د              هاى دعا دسلتور                                    ولى بهتر است چيزهائى را كه در كتاب                      تعقيب به عربى باشد

   ( ا    عليهل       م اهلل  سال )   ء  را                            سفارش شده است  تسبيح حضرت زه              هايى كه خيلى                 بخواند و از تعقيب

         بعد «                الح م د  ل ل ه  »  ه     مرتب    33     «         ْ     الل ه  اكْب ر  »      مرتبه     34   د:                                 است كه بايد به اين ترتيب گفته شو

     گفلت    «     ل له              الح م د  ل  »           را پيش از   «                س ب حان  الل ه  »    شود     و مى   . «                س ب حان  الل ه  »      مرتبه     33      از آن 

          گفته شود.   «                الح م د  ل ل ه  »                    ولى بهتر است بعد از 

       قلدر كله       ين  همل                                    است بعد از نماز  سجده شلكر نمايلد و        مستحب   - 1132مسأله 

     ا سله   يل                       ولى بهتر است صد مرتبله                                           را به قصد شكر بر زمين بگذارد كافى است        پيشانى

       اسلت هلر         مستحب               بگويد  و نيز   «    ً عفواً »   يا   ً  «    شكرا »   يا    «       ل ل ه     ً شكراً  »          يك مرتبه            مرتبه يا

  .                      شود  سجده شكر بجا آورد                        رسد يا باليى از او دور مى        انسان مى              وقت نعمتى به
 

 صلوات بر پيغمبر

                     )صلي اهلل عليله و آلله(        رسول                             هر وقت انسان اسم مبارك حضرت - 1133مسأله 

         گويلد  يلا    ب                                             لقب و كنيه آن جناب را مثل مصلطفى و ابوالقاسلم              احمد  يا               مانند محم د و

                  است صلوات بفرستد.      مستحب       باشد              چه در نماز            بشنود  اگر

      مسلتحب     (       ه و آلله           صلي اهلل عليل  )                                موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول  - 1134مسأله 

      صلوات       كند                                                  هم بنويسد و نيز بهتر است هر وقت آن حضرت را ياد مى              است صلوات را

        بفرستد.
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 مبطالت نماز

     او ل    .     گوينلد        بطالت مى م               كند  و آنها را                           دوازده چيز نماز را باطل مى  - 1135مسأله 

   نش    مكلا     ملد   فه                       ً              هاى آن از بين برود  مثالً در بين نماز ب                            آن كه در بين نماز يكى از شرط

          غصبى است.

    را        يا غسل                            ً        ً                              دوم آن كه در بين نماز عمداً يا سهواً يا از روى ناچارى  چيزى كه وضو

        ن آمدن             تواند از بيرو              ولى كسى كه نمى   .                ً                    كند پيش آيد  مثالً بول از او بيرون آيد       باطل مى

   ه ب        نان چه چ                                                              غائط خوددارى كند  اگر در بين نماز بول يا غائط از او خارج شود         بول و

                  شود و نيلز اگلر در                                                            دستورى كه در احكام وضو گفته شد رفتار نمايد  نمازش باطل نمى

     تلار                                                                     بين نماز از زن مستحاضه خون خارج شود  در صورتى كه به دستور استحاضله رف 

                           كرده باشد  نمازش صحيح است.

                   در بين نماز خوابش                                 اختيار خوابش برده  اگر نداند كه           كسى كه بى  - 1136مسأله 

                                             ه يا بعد از آن  بايد نمازش را دوباره بخواند.   برد

                      كه بعد از نماز بوده                                            اگر بداند با اختيار خودش خوابيده و شك كند  - 1137مسأله 

    ست.                                                                    يا در بين نماز يادش رفته كه مشغول نماز است و خوابيده  نماز او صحيح ا

      سلجده         د كه در   كن    شك                                       اگر در حال سجده از خواب بيدار شود و  - 1138مسأله 

   از       طالت نمل          سوم از مب                                                             آخر نماز است  يا در سجده شكر بايد آن نماز را دوباره بخواند.

            هم بگذارند.           ها را روى                                          آن است كه مثل بعض كسانى كه شيعه نيستند دست

            چله مثلل آنهلا       ر                       ها را روى هم بگذارد  اگل                   هرگاه براى ادب دست  - 1139مسأله 

           راموشلى يلا   ف                              دوباره بخواند  وللى اگلر از روى                                  بنابر احتياط واجب بايد نماز را         نباشد 

              هلا را روى هلم               ماننلد آن  دسلت                                    براى كار ديگرى مثل خارانلدن دسلت و      يا        ناچارى

        د  آملين                                                چهارم از مبطالت نماز آن است كه بعد از خوانلدن حمل                        بگذارد  اشكال ندارد.

     طالت  ل        جم از مب  پن      شود.       ً                                      اشتباهاً يا از روى تقي ه بگويد  نمازش باطل نمى                بگويد  ولى اگر
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         ت يا چپ       طرف راس                     ً                                         نماز آن است كه عمداً يا از روى فراموشى پشت به قبله كند  يا به

    طرف    ه      گرچه ب ا     است                              ً                                    قبله برگردد  بلكه اگر عمداً به قدرى برگردد كه نگويند رو به قبله

                                 راست يا چپ نرسد  نمازش باطل است.

                 شلت سلر را ببينلد     پ          كله بتوانلد           ً                       اگر عمداً سر را به قدرى بگرداند   - 1141مسأله 

   ه       ن است كل                          ً                                          نمازش باطل است و اگر سهواً سر را به اين مقدار بگرداند  احتياط واجب آ

        ً شلتباهاً          شد  يلا ا                                              ً   دوباره بخواند ولى اگر سر را كمى بگرداند  عمداً با                    نماز را تمام كند و

        د كله دو         اى بگويل                                 ً     ششم از مبطالت نماز آن است كه عمداً كلمله       شود.              نمازش باطل نمى

         از باطلل   نمل                                            ً      اگرچه معنى هم نداشته باشد  ولى اگر سهواً بگويلد                     حرف يا بيشتر باشد 

     شود.   نمى

             ن كلمله معنلى   آ        چنان چله                           اى بگويد كه يك حرف دارد          اگر كلمه  - 1141مسأله 

       نلان چله    چ      ى كن         نگه دار                                     كه در زبان عربى به معناى اين است كه   ( ق )         باشد مثل        داشته

  ا          عناى آن ر م                  شود  بلكه اگر قصد                               قصد آن را نمايد  نمازش باطل مى   و          را بداند          معناى آن

                                                     ولى ملتفت معناى آن باشد  بايد نماز را دوباره بخواند.        نكند

            ه صلدق تكل لم    ك                                         سرفه كردن و آروغ زدن و آه كشيدن در صورتى   - 1142مسأله 

            ف است  اگلر   حر                   مانند اينها كه دو   و   (  آه )   و   (  آخ )                             در نماز اشكال ندارد ولى گفتن         نكند

          نملازش                    شكايت نزد خدا باشد   (  آه )                   كند مگر آن كه گفتن                نماز را باطل مى            عمدى باشد 

     كند.           را باطل نمى

                          صلد ذكلر بگويلد:       ً     ملثالً بله ق           بگويلد                   اى را به قصد ذكلر         اگر كلمه  - 1143مسأله 

      شكال     ند  ا    فهما                                                        و در موقع گفتن آن  صدا را بلند كند كه چيزى را به ديگرى ب   «    اكبر  هلل  ا »

   و        اطل است          نماز او ب                                           به قصد اين كه چيزى به كسى بفهماند بگويد        چنان چه     ولى    .     ندارد

                              اگر چه قصد ذكر هم داشته باشد.

                       اى كه سجده واجب دارد         چهار سوره                             خواندن قرآن در نماز  غير از - 1144مسأله 

    ال  ل  شك ا     ز ا ل         ردن در نم ل   ا ك ل        و نيز دع   «   361      مسأله    در  »                          و در احكام جنابت گفته شد



 نمازاحكام                                                                                              226       

 

   د.                                             آن است كه در نمازهاى واجب دعاى غير عربى نخوان                        ندارد  ولى احتياط واجب

   ً             مداً در صورتى كله                  ذكرهاى نماز را ع        سوره و                   اگر چيزى از حمد و  - 1145مسأله 

          ر از روى                   اشلكال نلدارد  وللى اگل                                   ً                قصد جزئي ت نباشد يا احتياطاً چند مرتبه بگويلد     به

                       ت نماز محل  تأم ل است.                           وسواس چند مرتبه بگويد  صح 

                     د و اگر ديگرى بله او                                         در حال نماز  انسان نبايد به ديگرى سالم كن  - 1146مسأله 

    در   (       م عليكم  سال )                            ً          كه او سالم كرده جواب دهد  مثالً اگر گفته           همان طور              سالم كند  بايد 

          اجلب بايلد   و                     بگويد و بنابر احتياط    (           عليكم السالم )      نبايد    و   (         سالم عليكم )           جواب بگويد 

          جمع باشد.        فراد و إ         تنكير و                        جواب مماثلت در تعريف و       سالم و     بين

                          ً        ر نماز يا در غير نماز فوراً بگويلد    د                          انسان بايد جواب سالم را چه  - 1147مسأله 

     واب        ً                                                        اگر عمداً يا از روى فراموشى جواب سالم را به قدرى طلول دهلد  كله اگلر جل        و

       و اگلر                        باشد  نبايد جواب بدهد        در نماز         چنان چه                               بگويد  جواب آن سالم حساب نشود  

                                    در نماز نباشد  جواب دادن واجب نيست.

                  ه بشنود  وللى اگلر                                         بايد جواب سالم را طورى بگويد كه سالم كنند  - 1148مسأله 

   ت.                                        انسان بطور معمول جواب او را بدهد كافى اس        چنان چه                    سالم كننده كر باشد  

      يعنى            عا بگويد د    قصد                                       واجب نيست كه نمازگزار جواب سالم را به  - 1149مسأله 

        تر است.                اگرچه قصد دعا به                                                    از خداوند عالم براى كسى كه سالم كرده سالمتى بخواهد

                   اى كه خلوب و بلد را                ممي ز يعنى بچه                             اگر زن يا مرد نامحرم يا بچه - 1151مسأله 

   زن         اب سالم                                                                 فهمد به نمازگزار سالم كند  نمازگزار بايد جواب او را بدهد ولى در جو  مى

                   را زير و زبر ندهد.   9   كاف )   و   (        سالم عليك )                   احتياط واجب بگويد         بنابر

             ه وللى نملازش                                          اگر نمازگزار جواب سالم را ندهلد  معصليت كلرد     - 1151مسأله 

          صحيح است.

             كه سالم حسلاب       نحوى  ه                                    اگر كسى به نمازگزار شكسته سالم كند ب  - 1152مسأله 

                         نشود  جواب او واجب نيست.
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       كنلد     م ملى                           كه از روى مسخره يلا شلوخى سلال                 جواب سالم كسى  - 1153مسأله 

           واجب نيست.

               همه آنلان واجلب     ر ب                        اى سالم كند  جواب سالم او                اگر كسى به عد ه  - 1154مسأله 

                                            است  ولى اگر يكى از آنان جواب دهد كافى است.

             ننلده قصلد سلالم     ك                        اى سالم كند و كسى كه سالم                اگر كسى به عد ه  - 1155مسأله 

     است.                                              جواب دهد  باز هم جواب سالم او بر آن عد ه واجب                به او را نداشته       دادن

                  شغول نماز است شك م                             اى سالم كند و كسى كه بين آنها            اگر به عد ه  - 1156مسأله 

       بدهلد و                                    او را هم داشلته يلا نله  نبايلد جلواب       ه                                 كند كه سالم كننده  قصد سالم كردن ب

     جلواب                ته وللى ديگلرى                                                  است بنابر احتياط واجب اگر بداند قصد او را هم داش        همچنين

   اب            بايد جلو                ديگرى جواب ندهد                                        ام ا اگر بداند كه قصد او را هم داشته و              سالم را بدهد 

             او را بگويد.

            ه سواره بله  ك                   خيلى سفارش شده است        است و      مستحب          سالم كردن   - 1157مسأله 

            تر سالم كند.          تر به بزرگ    كوچك                    ايستاده به نشسته و         پياده و

              ريلك واجلب اسلت                                  ر باهم به يكديگر سالم كننلد  بلر ه           اگر دو نف  - 1158مسأله 

                        جواب سالم ديگرى را بدهد.

              ز سلالم بگويلد    ا                     است جواب سالم را بهتلر        مستحب              در غير نماز    - 1159مسأله 

  ز  ا     هفتم    . (    اهلل   ة    رحم             سالم عليكم و )             ر جواب بگويد      د (         سالم عليكم )   ً             مثالً اگر كسى گفت 

  ش     نملاز       ً              سلهواً بلا صلدا بخنلدد             چنان چه             عمدى است و                          مبطالت نماز خنده با صدا و

      باطلل                    وللى لبخنلد نملاز را                                                    صحيح است درصورتى كه از وضع نمازگزار خارج نشود

     كند.   نمى

         ً     ند  مثالً رنگلش  ك                                         اگر براى جلوگيرى از صداى خنده حالش تغيير   - 1161مسأله 

   آن       نماز  ت             هشتم از مبطال                                                          سرخ شود  بنابر احتياط واجب  بايد نمازش را دوباره بخواند.

    ار  ل        ه براى ك             واجب آن است ك    اط ل                   دا گريه كند  و احتي ت                         ً     است كه براى كار دنيا عمداً با ص
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  د         هسته باش                آخرت گريه كند  آ                                              صدا هم گريه نكند  ولى اگر از ترس خدا يا براى       دنيا بى

  ه  كل         ارى اسلت                     نهم از مبطالت نماز ك                           بلكه از بهترين اعمال است.   .           اشكال ندارد           يا بلند

  ا         م باشلد يل                            هوا پريدن و مانند اينها  كل                   مثل دست زدن و به   .               ز را به هم بزند        صورت نما

     كردن           ثل اشاره                    نماز را به هم نزند م          ً             ً                  اگر عمداً باشد يا سهواً  ولى كارى كه صورت        زياد

             اشكال ندارد.          به دست

        خوانلد             يند نماز ملى                                          اگر در بين نماز به قدرى ساكت بماند كه نگو  - 1161مسأله 

     ً             ً عمداً باشد يا سهواً.       شود  مى            نمازش باطل

    كند     شك             اكت شود و س                                         اگر در بين نماز كارى انجام دهد  يا مد تى   - 1162مسأله 

   و                          دهلم از ملبطالت نملاز  خلوردن                                             نماز به هم خورده يا نه  نمازش صحيح اسلت.     كه

 ً اً    عملد          خواند                 كه نگويند نماز مى                                                  آشاميدن است كه اگر در نماز طورى بخورد يا بياشامد

  ن         ش از اذا                  روزه بگيرد  اگر پي       خواهد                             نمازش باطل است  ولى كسى كه مى              ً شد يا سهواً  با

       نلد صلبح    ك                 اگر نملاز را تملام             بترسد كه        چنان چه            تشنه باشد                          صبح  نماز وتر بخواند و

       ملاز آب                تواند در بين ن  مى                            روى او و در سه قدمى باشد  ه  ب                        شود  در صورتى كه آب رو

  .         نجام ندهد ا                  روگرداندن از قبله          كند مثل               نماز را باطل مى                           بياشامد  ام ا بايد كارى كه 

             ت نملاز بله هلم                                            اگر به واسطه خوردن يا آشاميدن عملدى  ملواال    - 1163مسأله 

          ا دوبلاره  ر                 خواند  بايد نماز                                             يعنى طورى شود كه نگويند نماز را پشت سر هم مى        بخورد 

        بخواند.

             ها مانلده فلرو                ن يا الى دندان                                   اگر در بين نماز  غذايى را كه در دها  - 1164مسأله 

                                    مانند اينها در دهان مانده باشد و در                             شود و نيز اگر قند يا شكر و              نمازش باطل نمى       ببرد 

   در     شلك                        يازدهم از مبطالت نملاز                        فرو رود اشكال ندارد.                     نماز كم كم آب شود و     حال

    عتلى                           ركعلت او ل نمازهلاى چهلار رك                                            هاى نماز دو ركعتى يا سه ركعتى  يا در دو    ركعت

                                                  ً        ً                   دوازدهم از مبطالت نماز آن است كه ركن نماز را عمداً يا سهواً كم يا زياد كند  يا      است.

                          ً                  چيزى را كه ركن نيست  عمداً كم يا زياد نمايد.
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                   ى كله نملاز را باطلل                         كند كه در بين نماز كار    شك                 اگر بعد از نماز  - 1165مسأله 

                                      كند انجام داده يا نه  نمازش صحيح است.  مى
 

 كه در نماز مكروه است چيزهائى

      يلا چلپ                                              مكروه است در نماز صورت را كملى بله طلرف راسلت      - 1166مسأله 

    دسلت                         چپ بگرداند و با ريلش و             طرف راست و  ه                      ها را هم بگذارد  يا ب   چشم   و         بگرداند

       رآن يلا                            آب دهان بيندازد و به خلط  قل                         ها را داخل هم نمايد و     انگشت       كند و          خود بازى

     گفلتن     و     سوره                                    و نيز مكروه است موقع خواندن حمد و   .     ه كند           انگشترى نگا              كتاب يا خط 

   ين             خشوع را از ب                                                شنيدن حرف كسى ساكت شود  بلكه هر كارى كه خضوع و           ذكر  براى

      باشد.        مكروه مى      ببرد

                  دارى كردن از بول                  آيد و نيز موقع خود                       موقعى كه انسان خوابش مى  - 1167مسأله 

       ر دهلد                              پوشيدن جوراب تنگ كه پا را فشا                                     غائط  مكروه است نماز بخواند و همچنين    و

                هاى مفص ل گفتله                                      غير از اينها مكروهات ديگرى هم در كتاب        باشد و                در نماز مكروه مى

         شده است.
 

 شود نماز واجب را شكستمواردى كه مى

             للى بلراى حفلظ                                            شكستن نماز واجب از روى اختيار حرام است  و  - 1168مسأله 

             مانعى ندارد.                             جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى       مال و

                             ى كه حفظ جان او واجب است يا                           اگر حفظ جان خود انسان يا كس - 1169مسأله 

     نملاز     د                                     باشد  بدون شكستن نماز ممكن نباشد  باي            ى آن واجب مى       نگه دار             حفظ مالى كه

                                                    ولى شكستن نماز براى مالى كه اهمي ت ندارد مكروه است.           ا بشكند ر

              طلب خود را از         طلب كار        اشد و     ماز ب                       اگر در وسعت وقت مشغول ن - 1171مسأله 

        ملان حلال                                  تواند طللب او را بدهلد  بايلد در ه                 در بين نماز مى        چنان چه             مطالبه كند      او

    و    ند ل   بشك       از را ل               ن نيست  بايد نم ل        ب او ممك ل                              و اگر بدون شكستن نماز  دادن طل         بپردازد
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                           بدهد  بعد نماز را بخواند.           طلب او را

         وقت تنلگ      ن چه    چنا    است                        ز بفهمد كه مسجد نجس              اگر در بين نما  - 1171مسأله 

       بله هلم                      تطهيلر مسلجد نملاز را                                                      باشد  بايد نماز را تمام كند و اگر وقت وسلعت دارد و 

    زند   مى      ه هم ب       ماز را                                                                  زند  بايد در بين نماز تطهير كند  بعد بقي ه نماز را بخواند و اگر ن   نمى

         ايلد  بعلد     نم               مسجد را تطهيلر    و                                                   در اين صورت مخي ر است بين اتمام نماز و يا قطع نماز 

                نماز را بخواند.

     ولى                  م كند معصيت كرده           نماز را تما     اگر                             كسى كه بايد نماز را بشكند  - 1172مسأله 

             باره بخواند.                  مستحب آن است كه دو                               نماز او صحيح است  اگرچه احتياط 

 اگر پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود  يادش بيايد كه اذان يلا  - 1173مسأله 

 اقامه را فراموش كرده  چنان چه وقت نماز وسعت دارد  مستحب است براى گفتن آنهلا 

 نماز را بشكند.

 

    ّ  شكي ات

كند هايى است كه نماز را باطل مىهشت قسم آن شك  قسم است 23            شكي ات نماز 

 نه قسم ديگر آن صحيح است. به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد و و

 

 شكهاى باطل 

           او ل شلك در                         كند از اين قرار است          را باطل مى              هايى كه نماز  شك  – 1174مسأله 

         در شلماره      شلك                                                   هاى نماز دو ركعتى مثل نماز صبح و نماز مسافر  وللى           شماره ركعت

          دوم شلك در        كنلد.                             نماز احتياط نماز را باطل نمى            دو ركعتى و      مستحب          هاى نماز     ركعت

                    ركعتى شك كند كله يلك                          سوم آن كه در نماز چهار                    هاى نماز سه ركعتى.          شماره ركعت

                                                    چهارم آن كه در نماز چهار ركعتى پيش از تملام شلدن سلجده                           ركعت خوانده يا بيشتر.

                      ركعت خوانده يا بيشتر.                   دوم  شك كند كه دو
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            شلش يلا سله و                    ششم شك بين سله و                بيشتر از پنج.             پنج يا دو و                  پنجم شك بين دو و

   تم   هشل                   ركعت خوانده است.                       هاى نماز كه نداند چند               هفتم شك در ركعت              بيشتر از شش.

    ملاز   ن                                                       شش يا چهار و بيشتر از شش اگر قبل از اكمال سجدتين باشلد                شك بين چهار و

  د      بگذار   ر                                                                    باطل است ولى بعد از اكمال سجدتين احتياط واجب آن است كه بنا را بر چها

       خواند.                                                                    و نماز را تمام كند و بعد دو سجده سهو بجا آورد و بعد نماز را دوباره ب

              تواند نماز را                                 هاى باطل براى انسان پيش آيد  نمى             اگر يكى از شك  - 1175مسأله 

     ه هلم          ماز را ب                                                                 هم بزند  بلكه بايد به قدرى فكر كند تا شك مستقر  شود و بعد از آن ن    به

      بزند.

 شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد

  :                                آنها اعتنا كرد از اين قرار است                  هايى كه نبايد به  شك  – 1176مسأله 

    شك                                                               شك در چيزى كه محل  بجا آوردن آن گذشته است  مثل آن كه در تشه د  ل  ّاو 

                                كند كه سجده را بجا آورده يا نه.

                   بعد از سالم نماز.    شك    دوم

                            شك بعد از گذشتن وقت نماز.  سوم

     كند.                                   شك كثير الشك يعنى كسى كه زياد شك مى  چهارم

      بداند                  م شماره آنها را                         هاى نماز در صورتى كه مأمو                     شك امام در شماره ركعتپنجم 

                     هاى نماز را بداند.    ركعت                              مأموم در صورتى كه امام شماره    شك          همچنين   و

                    شك در نماز مستحب ى.  ششم

 

                                شك در چيزى كه محل  آن گذشته است - 1

                اجلب آن را انجلام                                            اگر در بين نماز شك كند كه يكى از كارهاى و  - 1177مسأله 

            ايلد بعلد از   ب              مشغول كارى كه         چنان چه           ده يا نه            ً                   يا نه  مثالً شك كند كه حمد خوان      داده

  ل  غو ل     گر مش          ا آورد و ا ل                            را كه در انجام آن شك كرده بج      آن چه                 دهد نشده  بايد          آن انجام
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                خود اعتنا نكند.    شك     ه                          بعد از آن انجام دهد شده  ب         كه بايد      كارى  

        نه  يا              را خوانده يا                      اى شك كند كه آيه پيش                     اگر در بين خواندن آيه  - 1178مسأله 

    تنا         ك خود اع                                                  خواند شك كند كه او ل آن را خوانده يا نه  بايد به ش             آخر آيه را مى      وقتى

      نكند.

              اجلب آن  ماننلد    و                                         اگر بعد از ركوع يا سجود شك كند كه كارهاى   - 1179مسأله 

                                                              آرام بودن بدن را انجام داده يا نه  بايد به شك خود اعتنا نكند.   و     ذكر

                                   رود شك كند كه ركوع كرده يا نه  يلا              كه به سجده مى             اگر در حالى - 1181مسأله 

                                                           شك كند كه بعد از ركوع ايستاده يا نه  به شك خود اعتنا نكند.

                  ورده يا نه  بايلد  آ                                         اگر در حال برخاستن شك كند كه سجده را بجا   - 1181مسأله 

         ا آورده                                                           سجده را بجا آورد و اگر در حال برخاستن شك كند كه تشله د را بجل            برگردد و

                                             آن است كه تشه د را به قصد قربت مطلقه بياورد.      مستحب        احتياط 

                            خواند  اگر موقعى كه حملد يلا                 خوابيده نماز مى                 كسى كه نشسته يا  - 1182مسأله 

        شك خلود                                                             خواند  شك كند كه سجده يا تشه د را بجا آورده يا نه  بايد به          تسبيحات مى

       ده يلا                    ت شود  شك كند كه سلج                                                  اعتنا نكند و اگر پيش از آن كه مشغول حمد يا تسبيحا

        ا آورد.                                                                    تشه د را بجا آورده يا نه  احتياط واجب آن است كه به قصد قربت مطلقه بج

     چنلان              ورده يا نله                    هاى نماز را بجا آ                        اگر شك كند كه يكى از ركن  - 1183مسأله 

   ز        گر پليش ا  ا                                                              ً مشغول كارى كه بعد از آن است نشده  بايد آن را بجا آورد  لكن مثالً    چه 

    علد  ب      ان چه   چن                                                               دن تشه د  شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه  بايد بجا آورد.     خوان

                                                                     يادش بيايد كه آن ركن را بجا آورده  چون ركن زياد شده  نمازش باطل است.

         چنلان چله                                                  اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نله     - 1184مسأله 

                 ً                  ا بجا آورد  مثالً اگر پليش از خوانلدن                                             مشغول كارى كه بعد از آن است نشده  بايد آن ر

    آن                                                                           سوره شك كند كه حمد را خوانده يا نه  بايد حمد را بخوانلد و اگلر بعلد از انجلام    

                                                                      يادش بيايد كه آن را بجا آورده بوده  چون ركن زياد نشده  نماز صحيح است.
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           مشغول كلارى       ن چه    چنا                                       اگر شك كند كه ركنى را بجا آورده يا نه    - 1185مسأله 

          ل خوانلدن                                                  ً              بعد از آن است شده  بايد به شك خود اعتنا نكند  مثالً موقعى كه مشلغو     كه

  د         عتنا نكن     خود ا    شك                                                               تشه د است اگر شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه  بايد به

     ايد       نشده  ب                                                                    اگر يادش بيايد كه آن ركن را بجا نياورده  در صورتى كه مشغول ركن بعد   و

   ع      از ركلو                                        ً        مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است  مثالً اگر پيش                      آن را بجا آورد و اگر

       ا بعد ي       ر ركوع                                                                     ركعت بعد يادش بيايد كه دو سجده را بجا نياورده  بايد بجا آورد و اگر د

                                  از آن يادش بيايد  نمازش باطل است.

        چنلان چله         ا نله    ي                                         اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده   - 1186مسأله 

        قعى كله                                                  ً   بعد از آن است شده  بايد به شك خود اعتنا نكنلد  ملثالً ملو                 مشغول كارى كه 

     خلود                                                                       مشغول خواندن سوره است  اگر شك كند كه حمد را خوانده يا نه  بايد به شلك 

     بعلد          غول ركن                                                                    اعتنا نكند و اگر بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده  در صورتى كه مش

     ً مثالً    گر ا    اين                        ه  نمازش صحيح است بنابر  شد                                         نشده  بايد بجا آورد و اگر مشغول ركن بعد

    ملاز   ن        بيايد                                                 حمد را نخوانده  بايد بخواند و اگر در ركوع يادش                       در قنوت يادش بيايد كه

             او صحيح است.

                   ه  اعتنا به شك خود                                         اگر شك كند كه سالم نماز را درست گفته يا ن  - 1187مسأله 

       مشغول  ه  چ     چنان             گفته يا نه                                                   هر حالى كه هست نكند و اگر شك كند كه سالم نماز را    به

      ه هم ب       ماز را                                                                     تعقيب نماز شده و يا مشغول نماز ديگر شده  يا به واسطه انجام كارى كه ن

   و       ا نكنلد                                                                      بزند  از حال نمازگزار بيرون رفته  در اين صورت هم بايد به شك خود اعتنل 

                                            اگر پيش از اينها شك كند  بايد سالم را بگويد.

 شك بعد از سالم - 2

           ً ا نله  ملثالً                                                 اگر بعد از سالم نماز شك كند كه نمازش صحيح بوده ي  - 1188مسأله 

   ت      ار ركع ل                     ار ركعتى شك كند كه چه ل                                             شك كند ركوع كرده يا نه  يا بعد از سالم نماز چه

          ل باشد                                                                     خوانده يا پنج ركعت  به شك خود اعتنا نكند ولى اگر هر دو طرف شك او باط
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  ش     نماز     عت                                   شك كند كه سه ركعت خوانده يا پنج رك   ً                            مثالً بعد از سالم نماز چهار ركعتى 

          باطل است.
 

 شك بعد از وقت - 3

                     انده يا نه  يا گملان                                          اگر بعد از گذشتن وقت نماز  شك كند نماز خو  - 1189مسأله 

     نماز    ه ك                                                                   كند كه نخوانده خواندن آن الزم نيست  ولى اگر پيش از گذشتن وقت شك كند 

       نلد كله   ك       ر گملان                                     نده بايد آن نماز را بخواند  بلكه اگل                                  خوانده يا نه  يا گمان كند كه نخوا

                             خوانده  بايد آن را بجا آورد.

                 ست خوانده يا نله                                            اگر بعد از گذشتن وقت شك كند كه نماز را در  - 1191مسأله 

                   شك خود اعتنا نكند.    به

               هار ركعلت نملاز   چ          عصر بداند                                  اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و  - 1191مسأله 

     ني ت     به         ماز قضا                                                     د به ني ت ظهر خوانده يا به ني ت عصر  بايد چهار ركعت ن               خوانده ولى ندان

                                نمازى كه بر او واجب است بخواند.

                   ند يك نماز خوانده       بدا ء ا  عش                              بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و     اگر  - 1192مسأله 

  .      بخواند    را   ء ا  عش                                                               ولى نداند سه ركعتى خوانده يا چهار ركعتى بايد قضاى نماز مغرب و
 

 (كندكسى كه زياد شك مى)         ّ كثير الشك   - 4

                سه نماز پشت سر                                           اگر كسى در يك نماز سه مرتبه شك كند  يا در  - 1193مسأله 

      د شك   زيا        چنان چه                              عصر شك كند  كثير الشك است  و        ظهر و        ً              هم مثالً در نماز صبح و

                                                                   كردن او از غضب يا ترس يا پريشانى حواس نباشد  به شك خود اعتنا نكند.

     بجلا         چنلان چله                                           كثير الشك اگر در بجا آوردن چيزى شلك كنلد      - 1194مسأله 

       شك كند     ً    ثالً اگر                                          كند  بايد بنا بگذارد كه آن را بجا آورده  م                نماز را باطل نمى           آوردن آن 

     ز را        آن  نملا                                                               كرده يا نه  بايد بنا بگذارد كه ركوع كرده است و اگر بجلا آوردن          كه ركوع

       آورده          يك ركوع                    ً              را انجام نداده مثالً اگر شك كند كه                  بنا بگذارد كه آن           كند  بايد       باطل مى
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  ك         شلتر از يل                       بايد بنا بگذارد كله بي        كند                        شدن ركوع نماز را باطل مى                   يا بيشتر چون زياد

              ركوع نياورده.

           در چيزهاى        چنان چه      كند                                  كسى كه در يك چيز نماز زياد شك مى  - 1195مسأله 

     سجده      كند      ً                  يد مثالً كسى كه زياد شك مى                                          ديگر نماز شك كند  بايد به دستور آن عمل نما

       اگر به       يعنى     د                                                        اگر در بجا آوردن ركوع شك كند بايد به دستور آن رفتار نماي              كرده يا نه

                                                ركوع را بجا آورد و اگر به سجده رفته اعتنا نكند.              سجده نرفته

       كنلد          ياد شك ملى                          ً              كسى كه در نماز مخصوصى مثالً در نماز ظهر ز  - 1196مسأله 

     ايد.            ً                                              ماز ديگر مثالً در نماز عصر شك كند  بايد به دستور شك رفتار نم    در ن     اگر

               خوانلد  زيلاد شلك                                     كسى كه وقتى در جاى مخصوصى نملاز ملى    - 1197مسأله 

        سلتور شلك                                                  جا نماز بخواند و شكى براى او پيش آيد  بايد به د               اگر در غير آن      كند   مى

           عمل نمايد.

                 ايد به دستور شلك  ب             ك شده يا نه                              اگر انسان شك كند كه كثير الش  - 1198مسأله 

         بايلد بله                                                            كثير الشك تا وقتى يقين نكند كه به حال معمولى مردم برگشلته              عمل نمايد و

                   شك خود اعتنا نكند.

                  جا آورده يا نه و ب                   اگر شك كند ركنى را        كند                 كسى كه زياد شك مى  - 1199مسأله 

     ايلد        نشده  ب              شغول ركن بعد م        چنان چه                                                 اعتنا نكند بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده  

    كنلد       ً       ملثالً اگلر شلك      .                                                      آن را بجا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده  نمازش باطل است

          كوع نكرده  ر                              پيش از سجده دوم يادش بيايد كه         چنان چه                          كرده يا نه و اعتنا نكند        ركوع

       ر سلجده                                               ً                 ركوع كند اگرچه در اين صورت اعاده نماز احتياطاً واجب است و اگلر د       بايد

                           ادش بيايد  نمازش باطل است. ي     دوم

            ه ركن نيسلت  ك                        كند  اگر شك كند چيزى را                  كسى كه زياد شك مى  - 1211مسأله 

       ز محلل    ا       نان چه  چ                                                  اعتنا نكند و بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده                     بجا آورده يا نه و

   ح  ل      زش صحي ا ل  نم                                              بايد آن را بجا آورد و اگر از محل  آن گذشته                   آوردن آن نگذشته     بجا
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        وت يلادش       در قنل         چنان چه               اعتنا نكند     ً                                 مثالً اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه و      است 

        يح است.                                                           حمد نخوانده بايد بخواند و اگر در ركوع يادش بيايد نماز او صح          بيايد كه
 

 مأموم شك امام و - 5

       ً    ند  ملثالً شلك                هاى نماز شك ك                            اگر امام جماعت در شماره ركعت  - 1211مسأله 

        باشد كله                            مأموم يقين يا گمان داشته        چنان چه                         عت خوانده يا چهار ركعت          كه سه رك     كند

  ا         د نملاز ر                                                                ركعت خوانده و به امام بفهماند كه چهار ركعت خوانده است  املام بايل        چهار

   كله             اشته باشد د                                                        خواندن نماز احتياط الزم نيست و نيز اگر امام يقين يا گمان        كند و      تمام

   ود  خ                           هاى نماز شك كند بايد به شك           شماره ركعت         مأموم در               خوانده است و          چند ركعت

              اعتنا ننمايد.
 

                 ّ شك در نماز مستحب ى - 6

     طلرف         چنان چه                           هاى نماز مستحب ى شك كند                  اگر در شماره ركعت  - 1212مسأله 

   شلك           فله صلبح    ً          مثالً اگر در نا                               كند  بايد بنابر كمتر بگذارد                        بيشتر شك نماز را باطل مى

           ست  و اگر ا                                  بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده         ركعت                        كه دو ركعت خوانده يا سه      كند

  ك  يل         ً                             كند  مثالً شك كند كه دو ركعلت خوانلده يلا                                 طرف بيشتر شك نماز را باطل نمى

   تلر                           گرچه بنابر كمتر گذاشتن به                                     هر طرف شك عمل كند  نمازش صحيح است         ركعت به

     است.

                   ن ركلن  آن را باطلل                 كند ولى زياد شد                            كم شدن ركن  نافله را باطل مى  - 1213مسأله 

      مشغول   ه  ك                 موقعى يادش بيايد                                             پس اگر يكى از كارهاى نافله را فراموش كند و       كند   نمى

    اگلر       ً ملثالً        ورد                      دوباره آن ركن را بجا آ                                    آن شده  بايد آن كار را انجام دهد و        بعد از     ركن

    اره    دوبل       ند و            سوره را بخوا                                              يادش بيايد كه سوره را نخوانده  بايد برگردد و             در بين ركوع

               به ركوع برود.

                                                           اگر در يكى از كارهاى نافله شك كند خواه ركن باشد يا غير ركن   - 1214مسأله 
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      اعتنلا                                                                محل  آن نگذشته  بايد بجا آورد و اگر محل  آن گذشته  به شلك خلود          چنان چه 

      نكند.

                    كعت يا بيشتر برود  ر                                         اگر در نماز مستحب ى دو ركعتى گمانش به سه   - 1215مسأله 

   ه          بايد بل                                                   نمازش صحيح است و اگر گمانش به دو ركعت يا كمتر برود           نا نكند و        بايد اعت

   گلر                 بايلد يلك ركعلت دي          رود   ً                        مثالً اگر گمانش به يك ركعت مى                     همان گمان عمل كند

        بخواند.

      شود              ه سهو واجب مى                                         اگر در نماز نافله كارى كند كه براى آن سجد  - 1216مسأله 

    ضاى  ق       هو يا                                  يد الزم نيست كه بعد از نماز  سجده س                                 يا يك سجده يا تشه د را فراموش نما

                          سجده و تشه د را بجا آورد.

        آن نملاز          چنان چله                                               اگر شك كند كه نماز مستحب ى راخوانده يا نه  - 1217مسأله 

  ن        و همچنلي                            بنا بگذارد كه نخوانلده اسلت                                           نماز جعفر طي ار وقت معي ن نداشته باشد     مثل

      نلد كله    ك                                 داشته باشد و پيش از گذشتن وقت شك                                 اگر مثل نافله يومي ه وقت معي ن     است

  ه  بل        يا نه                                                                  بجا آورده يا نه  ولى اگر بعد از گذشتن وقت شك كند كه خوانده است       آن را

                خود اعتنا نكند.    شك
 

 هاى صحيحشك

               ركعتى شك كند                هاى نماز چهار                            در نه صورت اگر در شماره ركعت  - 1218مسأله 

    شلك                                     ايد  پس اگر يقين يا گمان به يك طلرف                           ً       احتياط واجب آن است كه فوراً فكر نم

      شود         ه گفته مى                   گرنه به دستورهايى ك                    نماز را تمام كند و         بگيرد و                       پيدا كرد  همان طرف را

  :                                 د  و آن نه صورت از اين قرار است        عمل نماي

    نلده     خوا                                                              آن كه بعد از فارغ شدن از ذكر واجب در سجده دوم شك كند دو ركعت    ّ او ل

         نملاز را    و                                                 بنا بگذارد سه ركعت خوانده و يك ركعت ديگر بخواند                    يا سه ركعت  كه بايد 

      نماز         ً حتياطاً ا                                                                     تمام كند و بعد از نماز يك ركعت نماز به احتياط واجب ايستاده بخواند و
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        در ايلن     كله       باشلد                                                                 را دوباره بخواند مگر اين كه شك بعد از سر برداشتن از سجده دوم

                       صورت اعاده الزم نيست.

        د چهلار                  كه بايد بنلا بگلذار                                       چهار بعد از سربرداشتن از سجده دوم      دو و       شك بين   دوم

       وانلد.        تاده بخ                                                                    ركعت خوانده و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايسل 

      چهلار                                                                   شك بين دو و سه و چهار بعد از سربرداشتن از سجده دوم كه بايلد بنلابر    سوم

    رد.      بجا آو                                 ياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته                                     بگذارد و بعد از نماز دو ركعت نماز احت

     هلار  چ                                  برداشتن از سجده دوم كله بايلد بنلابر                   پنج بعد از سر               شك بين چهار و  چهارم

                                                       نماز را تمام كند و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد.          بگذارد و

   ا ر      نماز   و                                                     چهار كه در هر جاى نماز باشد  بايد بنابر چهار بگذارد             شك بين سه وپنجم 

  و    د       بجا آور                                              يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته        نماز                   تمام كند و بعد از

                                آن است كه دو ركعت نشسته بياورد.      مستحب        احتياط 

         نملاز را                 تشه د بخوانلد و                                      پنج در حال ايستاده كه بايد بنشيند و               شك بين چهار وششم 

       حتيلاط                ته بجلا آورد و ا                                           يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسل            سالم دهد و

                                  آن است كه دو ركعت نشسته بخواند.      مستحب 

        ملاز را  ن                تشله د بخوانلد و                                       پنج در حال ايستاده كه بايد بنشليند و              شك بين سه و  هفتم

                                        دو ركعت نماز احتياط ايستاده بجا آورد.           سالم دهد و

       انلد و  و        تشله د بخ                                       پنج در حال ايستاده  كه بايد بنشيند و        چهار و             شك بين سه و  هشتم

          ا آورد.                                                                   بعد از سالم نماز  دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته بج

        ملاز را                                                                 شك بين پنج و شش در حال ايستاده كه بايد بنشليند و تشله د بخوانلد و ن   نهم 

                                سالم دهد و دو سجده سهو بجا آورد.

   ا   ز ر         نبايلد نملا                                هاى صحيح براى انسان پيش آيد              اگر يكى از شك  - 1219مسأله 

       رى كله                       پس اگر پيش از انجام كا                                نماز را بشكند معصيت كرده است        چنان چه         بشكند و 

      اطل ب       ومش هم  د     نماز                                        گرداندن از قبله  نماز را از سر گيرد             كند  مثل رو               نماز را باطل مى
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   ش       ملاز دومل                        كند  مشغول نماز شود  ن                                              است و اگر بعد از انجام كارى كه نماز را باطل مى

          صحيح است.

                     راى آنها واجلب اسلت در                        هايى كه نماز احتياط ب               اگر يكى از شك - 1211ه مسأل

   از              اط  نماز را                     بدون خواندن نماز احتي                          انسان نماز را تمام كند و        چنان چه          پيش آيد        نماز

    كنلد   ى                                          پس اگر پيش از انجام كارى كه نماز را باطلل مل                           بگيرد  معصيت كرده است    سر

           ه نملاز را                                   باطل است و اگر بعد از انجام كلارى كل                            از سر گرفته  نماز دومش هم          نماز را

                                         كند  مشغول نماز شده  نماز دومش صحيح است.  مى      باطل

        چنلان كله      د                            هاى صحيح براى انسان پيش آيل                 وقتى يكى از شك  - 1211مسأله 

  ا  يل         سلت يقلين                                          ولى اگر چيزهائى كه به واسطه آنها ممكن ا                 ً        شد  بايد فوراً فكر كند      گفته

  د       كمى بعل         چنان چه                  ذلك از بين نرود                      يدا شود  ولى شك مع           يك طرف شك پ         گمان به

   دن         ه فكر كر                   تواند تا بعد از سجد   ً                      مثالً اگر در سجده شك كند مى         ندارد       اشكال           فكر كند

                  را تأخير بيندازد.

                 و طرف در نظلر او  د                                         اگر او ل گمانش به يك طرف بيشتر باشد  بعد   - 1212مسأله 

     اوى  مسل                                  يد  و اگر او ل دو طلرف در نظلر او                                     مساوى شود  بايد به دستور شك عمل نما

     همان       بايد                طرف ديگر برود   ه                                           طرفى كه وظيفه اوست بنا بگذارد  بعد گمانش ب  ه  ب        باشد و

                  نماز را تمام كند.                طرف را بگيرد و

             ا هر دو طلرف  ي                               داند گمانش به يك طرف بيشتر است           كسى كه نمى  - 1213مسأله 

      مايد                     گرچه عمل به شك و ظن ن           عمل كند                  بايد به دستور شك                       در نظر او مساوى است

          بهتر است.

   و                  ً  رديدى داشته كه مثالً د ت                                         اگر بعد از نماز بداند كه در بين نماز حال   - 1214مسأله 

         انلدن سله                                            بنا را بر سه گذاشته ولى نداند كه گملانش بخو    و                          ركعت خوانده يا سه ركعت

      واند.            احتياط را بخ                                                         ركعت بوده  يا هر دو طرف در نظر او مساوى بوده  بايد نماز

               شك كند كه دو       ادن ل  ست                  واند  يا بعد از اي ل خ                     اگر موقعى كه تشه د مى  - 1215مسأله 
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         مام شلدن  ت                    هايى كه اگر بعد از                                                 سجده را بجا آورده يا نه  و در همان موقع يكى از شك

     كعلت                         ً               باشد براى او پيش آيد مثالً شلك كنلد كله دو ر                           سجده اتفاق بيفتد صحيح مى    دو

                                        به دستور آن شك عمل كند  نمازش صحيح است.        چنان چه            ا سه ركعت          خوانده ي

       شك كند              ز ايستادن                                         اگر پيش از آن كه مشغول تشه د شود يا پيش ا  - 1216مسأله 

  ن        تمام شد                هايى كه بعد از                                                   دو سجده را بجا آورده يا نه و در همان موقع يكى از شك    كه

   ت.                                           سجده صحيح است  برايش پيش آيد  نمازش باطل اس    دو

    پلنج          چهلار و      ه و سل             چهار يا بين                                اگر موقعى كه ايستاده بين سه و  - 1217مسأله 

     است.                                                                كند و يادش بيايد كه دو سجده از ركعت پيش بجا نياورد  نمازش باطل    شك

                         ً     يگرى برايش پيش آيد  ملثالً او ل  د                           اگر شك او از بين برود و شك  - 1218مسأله 

    ار                              عد شك كند سه ركعت خوانلده يلا چهل                                         شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت  ب

                                      ركعت  بايد به دستور شك دوم عمل نمايد.

        چهلار شلك            ين دو و                                     ً  اگر بعد از نماز شك كند كه در نماز ملثالً بل    - 1219مسأله 

  ا  ر     نماز    و                                                                يا بين سه و چهار  احتياط واجب آن است كه به دستور هر دو عمل كند       كرده 

               دوباره بخواند.    هم

                   ى او پليش آملده وللى                                       عد از نماز بفهمد كه در نماز شك ى بلرا      اگر ب  - 1221مسأله 

    دام                هاى صحيح بوده ك                    هاى صحيح و اگر از شك                      هاى باطل بوده يا از شك     از شك       نداند

  و              هاى صحيح كه د                      بعد از عمل به وظيفه شك                                   بوده است  نماز را دوباره بخواند        قسم آن

      باشد.           سجده سهو مى                                           احتياط ايستاده و دو ركعت احتياط نشسته و دو       ركعت

                   ه بايد براى آن يك                     خواند  اگر شك ى كند ك                    كسى كه نشسته نماز مى  - 1221مسأله 

    رد    آو     بجا                                                                      ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بخواند  بايد دو ركعت نشسته

    كعلت   ر       يد دو  با                                                                     و اگر شك ى كند كه بايد براى آن دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند

          بجا آورد.      نشسته 

                                     خواند  اگر موقع خواندن نماز احتيلاط از                       كسى كه ايستاده نماز مى  - 1222مسأله 
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      سلأله            حكلم آن در م          خوانلد و                                                   ايستادن عاجز شود  بايد مثل كسى كه نماز را نشسته مى

                                      پيش گفته شد  نماز احتياط را بجا آورد.

            ملاز احتيلاط     ن ن                     خواند  اگر موقلع خوانلد                      كسى كه نشسته نماز مى  - 1223مسأله 

       ر اين د   چه      اگر                خواند  عمل كند                               وظيفه كسى كه نماز را ايستاده مى  ه                      بتواند بايستد  بايد ب

                                  آن است كه نماز را هم اعاده نمايد.      مستحب                 سه مسأله احتياط 
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               ً     سالم نماز فوراً ني ت                                           كسى كه نماز احتياط بر او واجب است  بعد از  - 1224مسأله 

         نمايلد          دو سلجده                                حمد را بخواند و به ركلوع رود و                تكبير بگويد و   و                نماز احتياط كند 

      نلد و                                                                  اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است  بعد از دو سلجده تشله د بخوا      پس

     ركعلت                     بعد از دو سجده يك                                                دهد و اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است     سالم

     دهد.                                            مثل ركعت او ل بجا آورد و بعد از تشه د  سالم      ديگر

      ني ت                  ا آهسته بخواند و                      قنوت ندارد و بايد آن ر                    نماز احتياط سوره و  - 1225مسأله 

   د.        ته بخوان            آن را هم آهس   ( هلل     بسم ا )                          د و احتياط واجب آن است كه                    آن را به زبان نياور

                كه خوانلده درسلت                                             اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد نمازى  - 1226مسأله 

      نيسلت         د  الزم                                           اط را بخواند  و اگر در بين نماز احتياط بفهم                        بوده  الزم نيست نماز احتي

                  آن را تمام نمايد.

              هاى نملازش كلم    عت                                         اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه رك  - 1227مسأله 

    ده         ملاز نخوانل      از ن      آن چه                        كند انجام نداده  بايد                       كارى كه نماز را باطل مى        چنان چه       بوده  

     كنلد      طل ملى                                        ده سهو بنمايد  و اگر كارى كه نماز را با        جا دو سج                    بخواند و براى سالم بي

       آورد.                 ً                                         انجام داده  مثالً پشت به قبله كرده بايد نماز را دوباره بجا

                     ه مقدار نماز احتيلاط                                          اگر بعد از نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش ب  - 1228مسأله 

  ه س        ماز را ن  د                                          چهار  يك ركعت نماز احتياط بخواند بعد بفهم          ً               بوده مثالً در شك بين سه و
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                             ركعت خوانده  نمازش صحيح است.

                  ملاز كمتلر از نملاز    ن                                         اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى   - 1229مسأله 

          علد بفهملد   ب                                  چهار  دو ركعت نماز احتياط بخوانلد        ً               مثالً در شك بين دو و               احتياط بوده

                            بايد نماز را دوباره بخواند.                          نماز را سه ركعت خوانده

               بيشلتر از نملاز                                                 اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نملاز  - 1231مسأله 

          علد بفهملد                                    چهار يك ركعت نماز احتياط بخواند  ب                  ً               احتياط بوده  مثالً در شك بين سه و

     كنلد      طلل ملى                                       بعد از نماز احتياط كارى كه نماز را با        چنان چه                        نماز را دو ركعت خوانده 

           ه نملاز را       كارى كل                                  ايد نماز را دوباره بخواند و اگر               ً                    انجام داده  مثالً پشت به قبله كرده  ب

     ابر       ا هلم بنل                                                               كند انجام نداده  بايد دو ركعت كسرى نمازش را بجا آورد و نماز ر       باطل مى

                           احتياط واجب دوباره بخواند.

                   اندن دو ركعت نماز                       چهار شك كند و بعد از خو      سه و              اگر بين دو و  - 1231مسأله 

        ت نملاز                                       نماز را دو ركعت خوانلده  الزم نيسلت دوركعل                                احتياط ايستاده يادش بيايد كه 

                        احتياط نشسته را بخواند.

                عت نملاز احتيلاط                موقعى كه دو رك               چهار شك كند و              اگر بين سه و  - 1232مسأله 

   د       كوع باشل             اگر پيش از ر                                               خواند  يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده           نشسته را مى

     سلالم      راى ب            دو سجده سهو                   اقصه را بخواند و         يك ركعت ن                               بايد نماز احتياط را رها كند و

   ط       ز احتيلا                                                                     زيادى بياورد و احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند و اگلر نملا  

                                                       همان را تمام كند  به احتياط واجب نماز را هم اعاده كند.                ايستاده باشد

             و ركعلت نملاز            ملوقعى كله د                 چهار شك كند و      سه و              اگر بين دو و  - 1233مسأله 

   عت   رك      ا سه                                                خواند  پيش از ركوع ركعت دوم يادش بيايد كه نماز ر                 ياط ايستاده را مى   احت

          بيلاورد و                             دو سجده سهو بلراى سلالم زيلادى                       نماز را تمام كند و                       خوانده  بايد بنشيند و

                                             احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند.

       نماز              ر يا كمتر از   يشت                                         اگر در بين نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش ب  - 1234مسأله 



     243                                                                                                           نماز احتياط 
 

  ا  ر   آن           بايد                         مطابق كسرى نمازش تمام كند                       نتواند نماز احتياط را        چنان چه              احتياط بوده  

       كله دو                 چهلار اگلر ملوقعى                               ً               كسرى نماز را بجا آورد  مثالً در شك بين سه و           رها كند و

  ن  و چل       نده                                         خواند  يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوا                            ركعت نماز احتياط نشسته را مى

        احتيلاط                                                                    تواند دو ركعت نشسته را به جاى دو ركعت ايستاده حساب كند  بايد نماز ى  نم

    سلالم        بلراى              دو سجده سلهو                                 دو ركعت كسرى نمازش را بخواند و                    نشسته را رها كند و

                                                             محل  بجا آورد و احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند.  بى

                                 ر او واجب بوده بجا آورده يا نه    ه ب ك                           اگر شك كند نماز احتياطى را  - 1235مسأله 

      ى كله                                                             وقت نماز گذشته  به شك خود اعتنا نكند و اگر وقت دارد  در صلورت         چنان چه 

        ز قبلله  ا                      كارى هم مثل روگرداندن                                                مشغول كار ديگرى نشده و از جاى نماز برنخاسته و

    ار   ل كل       ر مشلغو                                                  كند انجام نداده  بايد نماز احتياط را بخوانلد. و اگل                 نماز را باطل مى     كه 

      نملاز                                              شك او زياد طول كشيده  احتياط واجب آن است كله                           ديگرى شده  يا بين نماز و

     كند  مى           ز را باطل                    ام ا اگر كارى كه نما                            نماز را هم دوباره بخواند و                      احتياط را بجا آورد و

                          بايد نماز را اعاده نمايد.             بجا آورده

  ً                ثالً به جاى يك ركعلت               ياد كند  يا م ز                           اگر در نماز احتياط ركنى را  - 1236مسأله 

  ا         ل نملاز ر   اص                                 شود و بايد دوباره نماز احتياط و                                ركعت بخواند  نماز احتياط باطل مى    دو

        بخواند.

              از كارهلاى آن             اگر در يكلى                                   موقعى كه مشغول نماز احتياط است  - 1237مسأله 

         د به شك                                                    محل  آن نگذشته  بايد بجا آورد و اگر محل ش گذشته  باي        چنان چه         شك كند  

     ايلد        نرفته ب         به ركوع        چنان چه                ً                                 اعتنا نكند  مثالً اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه       خود

                خود اعتنا نكند.    شك                                  بخواند  و اگر به ركوع رفته  به

     طرف  ه  ب       نان چه  چ                        هاى نماز احتياط شك كند                   اگر در شماره ركعت  - 1238مسأله 

     ماز        شتر شك ن            و اگر طرف بي                                كند  بايد بنا را بر كمتر بگذارد                         بيشتر شك نماز را باطل مى

    ت ل     و ركع      اندن د و ل                                     ً                 كند  بايد بنا را بر بيشتر بگذارد  مثالً موقعى كه مشغول خ           را باطل نمى
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     شلتر                                                                     نماز احتياط است  اگر شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت  چون طلرف بي 

    يلك      د كه                                                   كند  بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده و اگر شك كن                  شك نماز را باطل مى

  د      بگذار   ا            كند  بايد بن                                                        ركعت خوانده يا دو ركعت چون طرف بيشتر شك نماز را باطل نمى

   اط        از احتي  نم                                                                    كه دو ركعت خوانده است و احتياط واجب آن است كه نماز را بعد از اعاده

       ً           مجد داً اعاده كند.

                  كم يلا زيلاد شلود                                             ً اگر در نماز احتياط چيزى كه ركن نيست سهواً  - 1239مسأله 

        بياورد.    بجا                                 احتياط واجب بايد دو سجده سهو را        بنابر

      شلرايط      يا   ء ا      از اجز                                          اگر بعد از سالم نماز احتياط شك كند كه يكى  - 1241مسأله 

                                          را بجا آورده يا نه  به شك خود اعتنا نكند.    آن

                 راملوش كنلد  بايلد                                            اگر در نماز احتياط  تشه د يا يك سلجده را ف   - 1241مسأله 

                    ز  آن را قضا نمايد.       ً               احتياطاً بعد از سالم نما

             تشله د يلا دو                           قضاى يك سجده يا قضاى يلك                    اگر نماز احتياط و  - 1242مسأله 

                                                            سجده سهو بر او واجب شود  بايد او ل نماز احتياط را بجا آورد.

           ً ين اسلت  ملثالً                      هاى نماز مثل حكم يق                      حكم گمان در شماره ركعت  - 1243مسأله 

   كلم   ح        خواند و                            خوانده  نبايد نماز احتياط ب                                      انسان گمان دارد كه نماز را چهار ركعت     اگر

   ام         از را تمل                                      پس اگر گمان كند فعلى را آورده بايد نمل                             در افعال هم مثل يقين است      گمان

         ه فعلل را   كل          گمان كند                                  ده نمايد و اگر بعد از تجاوز محل   اعا      مستحب              بنابر احتياط        كند و

         را اعلاده        نملاز       مسلتحب                            را بياورد و بنابر احتياط                      بايد برگردد و آن فعل       است         نياورده

       نمايد.

                                       گمان در نمازهاى واجلب يومي له و نمازهلاى          سهو و          حكم شك و  - 1244مسأله 

                          ً                                                واجب ديگر فرق ندارد  مثالً اگر در نماز آيات شك كند كه يك ركعت خوانلده يلا دو  

     شود.  مى                                                ركعت  چون شك او در نماز دو ركعتى است  نمازش باطل
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 سجده سهو

                دو سلجده سلهو بله                                       نج چيز بعد از سالم نماز  انسلان بايلد        براى پ  - 1245مسأله 

              شود بجا آورد:              ً        دستورى كه بعداً گفته مى

                          ً          آن كه در بين نماز  سهواً حرف بزند.  ّ  او ل 

       دهد. ب                                  ً                  ً     جايى كه نبايد نماز را سالم دهد  مثالً در ركعت او ل سهواً سالم   دوم

                             آن كه يك سجده را فراموش كند.  سوم

              فراموش كند.                آن كه تشه د را  چهارم

   ت                                                           آن كه در نماز چهار ركعتى بعد از سجده دوم شلك كنلد كله چهلار ركعل       پنجم        

     سوره    و       ن حمد                                                       ً           خوانده يا پنج ركعت و نيز اگر در جايى كه بايد بايستد مثالً موقع خواند

          ايسلتد  كله    ب       ً تباهاً       ً                                     ً                     اشتباهاً بنشيند يا در جايى كه بايد بنشيند مثالً موقع خواندن تشه د اش

  ر  د       عال كله    اف                                                              احتياط واجب  بايد دو سجده سهو بجا آورد  بلكه براى هر چيزى از       بنابر

  م     احكلا           بنمايد و     سهو            كه دو سجده              ً                                   نماز اشتباهاً كم يا زياد كند  احتياط واجب آن است

     شود.                               چند صورت در مسائل آينده گفته مى     اين

                 م شده حرف بزنلد       ش تما                خيال اين كه نماز  ه                  ً     اگر انسان اشتباهاً يا ب  - 1246مسأله 

                           بايد دو سجده سهو بجا آورد.

               شلود  سلجده سلهو               سرفه پيلدا ملى                              براى حرفى كه از آه كشيدن و  - 1247مسأله 

                       ً     ً                                     واجب نيست  ولى اگر مثالً سهواً آخ يا آه بگويد  بايد سجده سهو نمايد.

                 يح بخواند  سجده      طور صح  ه                                   اگر چيزى را كه غلط خوانده دوباره ب  - 1248مسأله 

        ب نيست.       سهو واج

                   نها يك مرتبه حسلاب       تمام آ                   ً                 اگر در نماز  سهواً مد تى حرف بزند و  - 1249مسأله 

                                           شود  دو سجده سهو بعد از سالم نماز كافى است.

       ويد  ل    ه بگ ل          از سه مرتب              ويد يا بيشتر ل        ً                    اگر سهواً تسبيحات اربعه را نگ  - 1251مسأله 
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      آورد.                                                   احتياط واجب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو بجا

          الس لالم   »     ً      هواً بگويلد                   الم نماز را بگويلد سل                        اگر در جايى كه نبايد س  - 1251مسأله 

             بايد دو «         ب ر كات ه   و        الل ه       ة    م      ر ح       م  و                  الس الم  ع ل ي ك  »          يا بگويد   «                             ع لى ع باد  الل ه  الص ال حين            ع ل ي نا و 

      تيلاط        نابر اح ب         بگويد                                 ً                           سجده سهو بنمايد  بلكه اگر اشتباهاً مقدارى از اين دوسالم را هم 

     ه      الل ل      ة        ر ح م ل    ُّ    ب لىُّ و         ُّ        ي ك  أيُّهلا الن              الس الم  عل  »                               جده سهو بجا آورد ولى اگربگويد         واجب دو س

          الزم نيست.             دو سجده سهو   «         ب ر كات ه   و 

           بگويد  دو           سه سالم را                                      ً   اگر در جايى كه نبايد سالم دهد اشتباهاً هر  - 1252مسأله 

                             تكرار سجده است به تكرار سالم.    تحب   مس                              سجده سهو كافى است  لكن احتياط 

                 ز ركوع ركعت بعد ا                          تشه د را فراموش كند و پيش                 اگر يك سجده يا  - 1253مسأله 

      تادن       راى ايسل                                                                     يادش بيايد  بايد برگردد و بجا آورد و بعد از نماز بنابر احتياط واجلب بل  

                       جا دو سجده سهو بنمايد.  بى

                    جده يا تشله د را از  س          ايد كه يك                                 اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بي  - 1254مسأله 

         د را بله             كلرده و تشله      ا                              يد بعد از سالم نماز  سجده را قضل                         ركعت پيش فراموش كرده  با

                                                        احتياط واجب قضا نمايد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد.

   و                 ورد  معصليت كلرده                                  ً        اگر سجده سهو را بعد از نماز عمداً بجا نيلا   - 1255مسأله 

     يادش     قت    ً                 سهواً بجا نياورد  هر و        چنان چه                را انجام دهد و                         واجب است هرچه زودتر آن

                                الزم نيست نماز را دوباره بخواند.           ً            بايد فوراً انجام دهد و       آمد

              نله  الزم نيسلت                                             اگر شك دارد كه سجده سهو بر او واجب شده يا  - 1256مسأله 

          بجا آورد.

        ا چهلار         جب شده يل                   ً                     كسى كه شك دارد مثالً دو سجده سهو بر او وا  - 1257مسأله 

           تا بياورد.             ً     است احتياطاً چهار      مستحب                                اگر دو سجده بنمايد كافى است و     تا 

                                                               اگر بداند يكى از دو سجده سهو را بجا نياورده  بايد دو سجده سهو  - 1258مسأله 

                          ً                                              بجا آورد و اگر بداند سهواً سه سجده كرده بايد دو سجده سهو را اعاده نمايد.



     247                                                                                                  قضاى سجود و تشه د فراموش شده 

 

 دستور سجده سهو

        ً          ز فوراً ني ت سلجده                                       تور سجده سهو اين است كه بعد از سالم نما  دس  - 1259مسأله 

        بگذارد                                                                      سهو كند و بنابر احتياط واجب پيشانى را به چيزى كه سجده بر آن صحيح است

     بايلد           بعلد  «              و  ب ر كات له        الل له       ة      ح م  ُّ       ىُّ و  ر    ُّ      َّ    أيُّها النَّب                           ب الل ه  الس الم  ع ل ي ك                    ب س م  الل ه  و  »         و بگويد: 

       خوانلدن     ز                         شد بگويد و بنشليند و بعلد ا                                       و دوباره به سجده رود و ذكرى كه گفته       بنشيند 

               تشه د سالم دهد.
 

                ّ            قضاى سجود و تشه د فراموش شده

                  د از نماز قضلاى آن                                    تشه د را كه انسان فراموش كرده و بع        سجده و  - 1261مسأله 

   و           قبله بودن    به    رو        لباس و                           نماز مانند پاك بودن بدن و      شرايط                  آورد  بايد تمام      بجا مى    را

                        هاى ديگر را داشته باشد.   شرط

       ده از   ً      مثالً يلك سلج                                             اگر سجده يا تشه د را چند دفعه فراموش كند   - 1261مسأله 

   هلر        قضاى                                                         يك سجده از ركعت دوم فراموش نمايد  بايد بعد از سالم نماز              ركعت او ل و

          ن كند كله      معي      يست     الزم ن                                          هاى سهوى كه براى آنها الزم است بجا آورد و             دو را با سجده

                     معي ن كردن آنها است.      مستحب                          يك آنها است اگرچه احتياط            قضاى كدام

                واجب آن است كه                             تشه د را فراموش كند  احتياط               اگر يك سجده و  - 1262مسأله 

      شلده          فراملوش                     نداند كه كلدام او ل                                                    هر كدام را او ل فراموش كرده  او ل قضا نمايد و اگر

   ك يل         شه د و          ً                               ه د و بعداً يك سجده ديگر بجا آورد  يا يك ت  تش         ً               احتياطاً بايد يك سجده و

         تيبلى كله                تشله د را بله تر                                                         سجده و بعد يك تشه د ديگر بجا آورد  تا يقين كند سلجده و 

                           فراموش كرده قضا نموده است.

                     ده  او ل قضلاى آن را                                          اگر به خيال اين كه او ل سجده را فراموش كر  - 1263مسأله 

     يلاط        ده  احت                                         ه د يادش بيايد كه او ل تشه د را فراملوش كلر                             بجا آورد و بعد از خواندن تش

       د را   ه  ل    ل تش              ال اين كه او  ل                                                       واجب آن است كه دوباره سجده را قضا نمايد و نيز اگر به خي
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    را        ل سلجده                                                                       فراموش كرده  او ل قضاى آن را بجا آورد و بعد از سجده يادش بيايد كه او 

                   ه تشه د را بخواند.                                         فراموش كرده  بنابر احتياط واجب بايد دوبار

                   ً ارى كند كه اگر عمداً                                        اگر بين سالم نماز و قضاى سجده يا تشه د ك  - 1264مسأله  

          ياط واجب        ايد  احت        ً               شود  مثالً پشت به قبله نم    ً                                   سهواً در نماز ات فاق بيفتد  نماز باطل مى    يا

                                                          آن است كه بعد از قضاى سجده و تشه د دوباره نماز را بخواند.

               ه از ركعلت آخلر                                     عد از سالم نماز يادش بيايد كه يلك سلجد       اگر ب  - 1265مسأله 

         كنلد  مثلل                                         كارى كه عمدى و سلهوى آن نملاز را باطلل ملى            چنان چه              فراموش كرده  

        جده سلهو   س                                                          از قبله انجام نداده  بايد به قصد قضاى سجده  سجده كند و دو            روگرداندن

    اين         به قصد           رده  بايد                                                  و نيز اگر يادش بيايد كه تشه د ركعت آخر را فراموش ك           بجا آورد 

   هو         و سجده س                                                          خود را انجام داده باشد  قضاى تشه د را بخواند و سالم دهد و د          كه وظيفه

        بنمايد.

                   رى كند كه بلراى آن                      قضاى سجده يا تشه د كا                    اگر بين سالم نماز و  - 1266مسأله 

     سجده    د                   ً                                شود  مثل آن كه سهواً حرف بزند  بنابر احتياط واجب باي                سجده سهو واجب مى

     اسلت       زم                                             غير از سجده سهوى كه براى قضاى سجده يا تشله د ال                        يا تشه د را قضا كند و

                                           بنابر احتياط واجب دو سجده سهو ديگر بنمايد.

                       را  بايد هر دو را قضا                                           اگر نداند كه سجده را فراموش كرده يا تشه د  - 1267مسأله 

        رض فلوت          م را در فل                                                              نمايد و هركدام را او ل بجا آورد اشكال ندارد در صورتى كه تقلد  

       نداند.

                ده يلا نله  واجلب                                            اگر شك دارد كه سجده يا تشه د را فراموش كلر   - 1268مسأله 

                نيست قضا نمايد.

                 ك كند كله پليش از   ش                                          اگر بداند سجده يا تشه د را فراموش كرده و  - 1269مسأله 

                                       ً                      ركوع ركعت بعد بجا آورده يا نه  احتياطاً بايد آن را قضا نمايد.

                                                           ى كه بايد سجده يا تشه د را قضا نمايد  اگر براى كار ديگرى هم  كس  - 1271مسأله 
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    جده  سل          بعد                                                                    سجده سهو بر او واجب شود  بايد بعد از نماز سجده يا تشه د را قضا نمايد

                 سهو را بجا آورد.

                 شه د فراموش شلده  ت                                         اگر شك دارد كه بعد از نماز  قضاى سجده يا   - 1271مسأله 

     اگر   و         ضا نمايد                                         وقت نماز نگذشته  بايد سجده يا تشه د را ق        چنان چه                     را بجا آورده يا نه  

     است.      مستحب                         وقت نماز گذشته  قضاى آن 
 

 نمازشرايط  و ءاكم و زياد كردن اجز

       چه يلك               ياد كند  اگر ز                                 ً       هرگاه چيزى از واجبات نماز را عمداً كم يا   - 1272مسأله 

                            حرف آن باشد  نماز باطل است.

                      ت نماز را كم يا زياد                         نستن مسأله  چيزى از واجبا                اگر به واسطه ندا  - 1273مسأله 

     اجب       حتياط و ا                                                                    كند  اگر ركن باشد نمازش باطل است و ام ا اگر ركن نباشد نماز او بنابر 

   ء ا  عش   و                            حمد و سوره نماز صبح و مغرب                                            باطل است  ولى اگر به واسطه ندانستن مسأله

  ر        نماز ظهل    ت              د  يا در مسافر                            سوره ظهر و عصر را بلند بخوان       حمد و                     را آهسته بخواند  يا

                                      را چهار ركعتى بخواند  نمازش صحيح است.   ء ا          و عصر و عش

                    ده  يا بدون وضو يا                                         اگر در بين نماز بفهمد وضو يا غسلش باطل بو  - 1274مسأله 

    گلر  ا        خواند و             وضو يا غسل ب                                                         غسل مشغول نماز شده  بايد نماز را به هم بزند و دوباره با

    قضا     ه        قت گذشت و                                         اره نماز را با وضو يا غسل بجا آورد و اگر                            بعد از نماز بفهمد  بايد دوب

       نمايد.

                  سجده از ركعت پيش                                           اگر بعد از رسيدن به ركوع يادش بيايد كه دو  - 1275مسأله 

     ايلد                                                                     فراموش كرده  نمازش باطل است و اگر پيش از رسيدن به ركلوع يلادش بيايلد  ب   

      نماز       اند و                   ه يا تسبيحات را بخو   سور       حمد و        خيزد و ر ب                       دو سجده را بجا آورد و          برگردد و

         نمايد. ب       ده سهو                                                                     را تمام كند و بعد از نماز  بنابر احتياط واجب براى ايستادن بيجا دو سج

                            السالم عليكم يادش بيايلد كله دو                                 اگر پيش از گفتن السالم علينا و - 1276مسأله 
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   و        بخوانلد    د            دوباره تشله                                                            سجده ركعت آخر را بجا نياورده  بايد دو سجده را بجا آورد و

                                                 واجب است دو سجده سهو براى زيادتى تشه د بجا آورد.                   نماز را سالم دهد و

                   ت يا بيشتر از آخلر                                         اگر پيش از سالم نماز يادش بيايد كه يك ركع  - 1277مسأله 

                                                      نماز نخوانده  بايد مقدارى را كه فراموش كرده بجا آورد.

                يلا بيشلتر از آخلر          ركعت                                      اگر بعد از سالم نماز يادش بيايد كه يك  - 1278مسأله 

          يفتد نماز  ب ً        اً ات فاق                                    ً       كارى انجام داده كه اگر در نماز عمداً يا سهو        چنان چه             را نخوانده        نماز

   و     ملدى        ً                                                 كند مثالً پشت به قبله كرده  نمازش باطل است و اگر كلارى كله ع         باطل مى    را

    بجلا            موش كرده                          ً                 كند انجام نداده  بايد فوراً مقدارى را كه فرا                   آن  نماز را باطل مى      سهوى

                                 سجده سهو براى سالم بيجا بجا آورد.        آورد و

                 ً   گر در نماز عملداً يلا   ا                                        هرگاه بعد از سالم نماز عملى انجام دهد كه   - 1279مسأله 

            يايد كله دو       يادش ب         ً                        كند مثالً پشت به قبله نمايد و بعد    ً                              سهواً ات فاق بيفتد  نماز را باطل مى

        م كارى                            و همچنين است اگر پيش از انجا                                        سجده آخر را بجا نياورده  نمازش باطل است 

          اى را كله                                             كند يادش بيايد احتياط واجلب آن اسلت كله دو سلجده                      كه نماز را باطل مى

         جده سلهو                       نماز را سالم دهلد و دو سل                                                فراموش كرده بجا آورد و دوباره تشه د بخواند و

     ايد.  نم      عاده                                                                   براى سالمى كه او ل گفته است بنمايد و به احتياط واجب دوباره نماز را ا

                          ت خوانلده نملازش باطلل اسلت و                                اگر بفهمد نماز را پليش از وقل   - 1281مسأله 

      رف چلپ   ط  ه              طرف راست يا ب  ه                                             است اگر پشت به قبله نماز خوانده و ام ا اگر ب        همچنين

  .        ضا ندارد ق                                                           آورده  اگر در وقت بفهمد بايد دوباره بخواند و اگر وقت گذشته           قبله بجا
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   و د                                  را با هشت شرط شكسلته بجلا آورد يعنلى         عشاء      عصر و       ظهر و                مسافر بايد نماز 

             ركعت بخواند:

    ى ل     خ شرع ل   فرس     د و ل      ى نباش ل     خ شرع ل              متر از هشت فرس ل              آن كه سفر او ك        ّ شرط او ل
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         نيم است.                پنج كيلو متر و        ً تقريباً

   و          در يك شب                             برگشتن او هشت فرسخ است  اگر               كسى كه رفتن و  - 1281مسأله 

        چنلان چله                              همان روز يا شب آن برگردد        ً                 مثالً اگر روز برود و      برگردد               يك روز برود و

       تن سله       اگر رف                                                                      رفتن او كمتر از چهار فرسخ نباشد  بايد نماز را شكسته بخواند بنابر اين

  .                                                             برگشتن پنج فرسخ باشد بايد نماز را تمام يعنى چهار ركعتى بخواند        فرسخ و

          رود همان    ه مى      روزى ك                          برگشتن هشت فرسخ باشد ولى            اگر رفتن و  - 1282مسأله 

   و    نلد         سلته بخوا                            فردا برگردد بايد نماز را شك                           ً             روز يا شب آن بر نگردد مثالً امروز برود و

                  روزه را هم نگيرد.

    سفر                نسان نداند كه                                         اگر سفر مختصرى از هشت فرسخ كمتر باشد يا ا  - 1283مسأله 

       سفر او        ند كه    شك ك        چنان چه                                                     او هشت فرسخ است يا نه  نبايد نماز را شكسته بخواند و 

                                                              هشت فرسخ است يا نه  در اين صورت هم بايد نمازش را تمام بخواند.

               است به قول او                                           اگر يك عادل خبر دهد كه سفر انسان هشت فرسخ  - 1284مسأله 

      خواند  ب                                 آور باشد  پس بايد نماز را شكسته                       شود در صورتى كه اطمينان             مسافت ثابت مى

                  روزه را هم نگيرد.   و

              ملاز را شكسلته   ن                                       ى كه يقين دارد سفر او هشت فرسخ است اگر   كس  - 1285مسأله 

  ت   وقل      اگر   و                                                                    بخواند و بعد بفهمد كه هشت فرسخ نبوده بايد آن را چهار ركعتى بجا آورد 

                  گذشته  قضا نمايد.

        دارد كله                                             كسى كه يقين دارد سفرش هشت فرسخ نيسلت يلا شلك     - 1286مسأله 

                         كله سلفر او هشلت فرسلخ بلوده                       در بين راه بفهمد        چنان چه                 فرسخ هست يا نه       هشت

    سلته          وباره شك                                                          از راه باقى باشد  نماز را شكسته بخواند و اگر تمام خوانده د           اگرچه كمى

          بجا آورد.

                                                           اگر بين دو محل ى كه فاصله آنها كمتر از چهار فرسخ اسلت  چنلد    - 1287مسأله 

          م بخواند.                                      هم رفته هشت فرسخ شود  بايد نماز را تما                    آمد كند  اگرچه روى             مرتبه رفت و
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                 تر از هشلت فرسلخ و                                            اگر محل ى دو راه داشته باشد  يك راه آن كم  - 1288مسأله 

      خ است                         انسان از راهى كه هشت فرس        چنان چه                                 ديگر آن هشت فرسخ يا بيشتر باشد       راه

          سلت بلرود                                                                    آنجا برود  بايد نماز را شكسته بخواند و اگر از راهى كه هشت فرسخ ني    به

             تمام بخواند.      بايد

             ز ديلوار شلهر                                               اگر شهر ديوار دارد  بايد ابتلداى هشلت فرسلخ را ا     - 1289ه مسأل

                          هاى آخر شهر حساب نمايد.                                         حساب كند  و اگر ديوار ندارد  بايد از خانه

                                                            آن كه از او ل مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد  پلس اگلر بله     شرط دوم

   د             ه آنجلا قصلد كنل                                                      كه كمتر از هشت فرسخ است مسافرت كند و بعد از رسيدن بل     جايى

   ا                                                                    جايى برود تا مقدارى كه آمده هشت فرسخ شود  چون از او ل قصلد هشلت فرسلخ ر   

     هلار  چ       ود  يلا                                                                      نداشته  بايد نماز را تمام بخواند  ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ بر

                                              فرسخ برود و برگردد بايد نماز را شكسته بخواند.

              اى پيلدا كلردن        ً   ت  مثالً بلر                      داند سفرش چند فرسخ اس          كسى كه نمى  - 1291مسأله 

     نماز           ند  بايد                                          داند كه چه مقدار بايد برود تا آن را پيدا ك   نمى       كند و            اى مسافرت مى     گمشده

   در               خواهلد ده روز                      تا وطنش يا جايى كه ملى         چنان چه                               را تمام بخواند  ولى در برگشتن 

    ين    در بل     گلر  ا                                                                    آنجا بماند  هشت فرسخ يا بيشتر باشد  بايد نماز را شكسته بخواند و نيلز  

     ايلد  ب                     برگشتن هشت فرسخ شود          رفتن و        چنان چه                                 رفتن قصد كند كه چهار فرسخ برود  

                      نماز را شكسته بخواند.

               ه تصلميم داشلته   كل                                          مسافر در صورتى بايد نماز را شكسته بخوانلد    - 1291مسأله 

    كه     ً             مثالً قصدش اين است       رود و                                            باشد هشت فرسخ برود پس كسى كه از شهر بيرون مى

     يلدا  پ                     اطمينلان دارد كله رفيلق            چنان چله                              دا كند  سفر هشت فرسخى برود             اگر رفيق پي

   د.                                                                  كند  بايد نماز را شكسته بخواند و اگر اطمينان ندارد بايد تمام بخوان  مى

               مقدار كمى راه                                           كسى كه قصد هشت فرسخ دارد  اگرچه در هر روز  - 1292مسأله 

        از را ل م     ايد ن ل ب    ود   ل           ن آن را نشن       د و اذا ل         ر را نبين ل                                   برود  وقتى به جايى برسد كه ديوار شه
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        فر اسلت                                                                     شكسته بخواند ولى اگر در هر روز مقدار خيلى كمى راه برود كه نگويند مسلا 

                           بايد نمازش را تمام بخواند.

      آقلاى             وكرى كه بلا                                          كسى كه در سفر به اختيار ديگرى است مانند ن  - 1293مسأله 

   ته    شكسل                   ست  بايد نملاز را                        بداند سفر او هشت فرسخ ا        چنان چه      كند               خود مسافرت مى

   سلخ    فر     هشلت                                                                       بخواند و اگر نداند بنابر احتياط واجب بايد از او بپرسد  كه اگر سلفر او 

                              باشد  نماز را شكسته بجا آورد.

                   اند يا گملان داشلته                                           كسى كه در سفر با اختيار ديگرى است  اگر بد  - 1294مسأله 

   ز             كند  بايد نملا           سفر هم نمى      شود و                                               باشد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مى

                را تمام بخواند.

                دارد كه پيش از                          اختيار ديگرى است  اگر شك  ه                كسى كه در سفر ب  - 1295مسأله 

      ك او ش       لى اگر                                      شود يا نه  بايد نماز را تمام بخواند و                               رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مى

       ال او    احتمل    چه       چنان                              دهد مانعى براى سفر اوپيش آيد                             از اين جهت است كه احتمال مى

                                                    در نظر مردم بجا نباشد  بايد نماز را شكسته بخواند.

  ه                                                           آن كه در بين راه از قصد خود برنگردد  پس اگر پليش از رسليدن بل     شرط سوم

                                                                فرسخ از قصد خود برگردد  يا مرد د شود  بايد نماز را تمام بخواند.      چهار

     چنلان             نصرف شود                                          اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت م  - 1296مسأله 

     اندن  م   و       رگشتن                                                                 تصميم داشته باشد كه همانجا بماند يا بعد از ده روز برگردد  يا در ب   چه 

                                      مرد د باشد  بايد نماز را تمام بخواند.

   و          نصلرف شلود                                           اگر بعد از رسيدن به چهلار فرسلخ از مسلافرت م     - 1297مسأله 

       انلد و             را شكسلته بخو                                                         تصميم داشته باشد كه همان روز يا شب آن برگلردد  بايلد نملاز    

      آنجلا                           بخواهلد كمتلر از ده روز در                                               همچنين اگر در همان روز يا همان شب برنگلردد و 

                              بماند  نمازش را شكسته بخواند.

              دارى از راه ل    ن مق ل  فت ر                                         اگر براى رفتن به محل ى حركت كند و بعد از   - 1298مسأله 
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            تلا جلايى كله                               از محل  او للى كله حركلت كلرده            چنان چه                        بخواهد جاى ديگرى برود  

                                                      خواهد برود  هشت فرسخ باشد  بايد نماز را شكسته بخواند.  مى

                   ود كه بقيله راه را                                          اگر پيش از آن كه به هشت فرسخ برسد  مردد ش  - 1299مسأله 

    را         قيله راه  ب                                                                    برود يا نه  وموقعى كه مردد است مقدارى راه نرود و بعد تصميم بگيلرد كله   

            سته بخواند.                                   برود  بايد تا آخر مسافرت نماز را شك

                   ود كه بقيله راه را                                          اگر پيش از آن كه به هشت فرسخ برسد  مردد ش  - 1311مسأله 

        كله هشلت                                                                        برود يا نه  و در موقعى كه مردد است مقدارى راه برود و بعد تصميم بگيلرد 

                                                        فرسخ ديگر برود  تا آخر مسافرت بايد نماز راشكسته بخواند.

                   ود كه بقيله راه را               خ برسد  مردد ش                           اگر پيش از آن كه به هشت فرس  - 1311مسأله 

       ه راه      كه بقيل                                                                       برود يا نه  و در موقعى كه مردد است مقدارى راه برود و بعد تصميم بگيرد

   د        روز بمانل            نخواهلد ده                                             باقيمانده سفر او چهار فرسخ يا بيشتر باشد و        چنان چه          را برود  

        كه پيش        ر راهى                                  برگشتن نماز را شكسته بخواند ولى اگ                              پيش از برگشتن بايد در رفتن و

       حتيلاط                                   رود  روى هم هشت فرسخ باشد  بنلابر ا                     راهى كه بعد از آن مى               از مردد شدن و

                                              واجب بايد نماز را هم شكسته وهم تمام بخواند.

                                                        آن كه نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بگلذرد     شرط چهارم

    هشلت             از رسليدن بله            خواهد پليش                                            ده روز يا بيشتر در جايى بماند پس كسى كه مى    يا

        بخواند.                                                           از وطنش بگذرد  يا ده روز در جايى بماند  بايد نماز را تمام      فرسخ

        ز وطلنش                                داند پليش از رسليدن بله هشلت فرسلخ ا               كسى كه نمى  - 1312مسأله 

    ند.                                  ماند يا نه  بايد نماز را تمام بخوا                                گذرد يا نه  يا ده روز در جايى مى  مى

        ز وطلنش                       از رسليدن بله هشلت فرسلخ ا               خواهد پيش         كسى كه مى  - 1313مسأله 

   ه       د  يلا د                                                                     بگذرد  يا ده روز در جايى بماند و نيز كسى كه مردد است كه از وطنش بگلذر 

    يلد        ز هم با                                                                    روز در جايى بماند  اگر از ماندن ده روز يا گذشتن از وطن منصرف شود  با

    و     اشد   خ ب ل  رس    ار ف ل               رسخ باشد  يا چه ل              انده راه هشت ف ل                                 نماز را تمام بخواند ولى اگر باقيم
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                                     برگردد  بايد نماز را شكسته بخواند.               بخواهد برود و

    زدى                                                          آن كه براى كار حرام سفر نكند و اگر براى كار حراملى ماننلد د    شرط پنجم

          ثل آن كله  م                                                                كند بايد نماز را تمام بخواند و همچنين است اگر خود سفر حرام باشد      سفر

         ادر سلفرى                      فرزند با نهى پدر و مل    و                                         او ضرر داشته باشد  يا زن بدون اجازه شوهر       براى

  ه        را شكست                                                                كه بر آنان واجب نباشد  ولى اگر مثل سفر حج واجب باشد  بايد نماز       بروند

         بخوانند.

           انسلان بايلد         ست و ا               مادر باشد حرام                            سفرى كه اسباب اذي ت پدر و  - 1314مسأله 

               روزه هم بگيرد.                              آن سفر نماز را تمام بخواند و    در

     كنلد            م سلفر نملى                 براى كار حرام ه                    سفر او حرام نيست و       كسى كه   - 1315مسأله 

   ته         ز را شكس                            ً                                در سفر معصيتى انجام دهد  مثالً غيبت كند يا شراب بخورد بايد نما       اگرچه

        بخواند.

                 ند مسلافرت نمايلد            ً                              اگر مخصوصاً براى آن كه كار واجبى را ترك ك  - 1316مسأله 

    ام                  ا هم شكسته و هلم تمل                  آن است كه نماز ر      مستحب                             نمازش تمام است اگرچه احتياط 

       طالبه م   هم         طلب كار                                                            بخواند پس كسى كه بدهكار است اگر بتواند بدهى خود را بدهد و

        دن قلرض       ً                مخصوصاً براى فلرار از دا                                   در سفر نتواند بدهى خود را بدهد و        چنان چه     كند 

      را هلم                  آن اسلت كله نملاز         مستحب                                                 مسافرت نمايد  بايد نماز را تمام بخواند و احتياط 

      شكسلته                                                               م تمام بخواند و اگر براى ترك واجب مسافرت نكند  بايد نماز را   و ه       شكسته

        بخواند.

                              لى حيوان سوارى يا مركلب ديگلرى                             اگر سفر او سفر حرام نباشد و - 1317مسأله 

    اگر     ند                                                                    كه سوار است غصبى باشد  يا در زمين غصبى مسافرت كند نماز را شكسته بخوا

   ر د                  هلم تملام بخوانلد  و                هلم شكسلته و                          آن است كه بايد نملاز را       مستحب           چه احتياط 

     شود.                               صورت انحصار همين احتياط واجب مى

         افرت او  ل        باشد ومس    ار ن ل  اچ ل         كند اگر ن       افرت مى ل                 كسى كه با ظالم مس  - 1318مسأله 
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          ند و اگر                                                               تقويت حكم ظالم است اگرچه بظالم كمك نكند  بايد نماز را تمام بخوا      موجب

         سته است.                                 مظلومى با او مسافرت كند  نمازش شك             ً               باشد يا مثالً براى نجات دادن       ناچار

                 يست و بايد نملاز                                          اگر به قصد تفريح وگردش مسافرت كند  حرام ن  - 1319مسأله 

                 را شكسته بخواند.

               زش تملام اسلت و                         گذرانى به شكار رود  نما   خوش                اگر براى لهو و  - 1311مسأله 

    اد  زيل            راى كسلب و                                                  براى تهي ه معاش شكار رود  نمازش شكسته است و اگر ب        چنان چه 

         ند  وللى             هم تمام بخوا                                                         كردن مال برود  احتياط واجب آن است كه نماز را هم شكسته و

                                                              بايد روزه نگيرد گرچه در روزه هم اگر احتياط كند بسيار خوب است.

         گردد اگلر         فر برمى                                         كسى كه براى معصيت سفر كرده  موقعى كه از س  - 1311مسأله 

  ه  ل ت       ايد شكس ب     رده   ل    ه نك ل                          خواند و همچنين است اگر توب   ه ب ل                       كرده  بايد نماز را شكست      توبه

     قبللى                                                             اين كه در برگشتن هم قصد معصيت كند يا برگشتن آن هم جزو سفر            بخواند مگر

          حساب شود.

                 اه از قصد معصيت                                         كسى كه سفر او سفر معصيت است  اگر در بين ر  - 1312مسأله 

   و         هد برود               فرسخ باشد وبخوا                                     باقيمانده راه هشت فرسخ باشد  يا چهار         چنان چه         برگردد  

                                                           برگردد بعد از شروع به سفر مبا   بايد نماز را شكسته بخواند.

                     اه قصد كند كه بقي ه                                         كسى كه براى معصيت سفر نكرده  اگر در بين ر  - 1313مسأله 

     انلده    خو      كسته ش                                                                    راه را براى معصيت برود  بايد نماز را تمام بخواند ولى نمازهايى را كه 

            صحيح است.

              كنند و هر جا          ها گردش مى                                         آن كه از صحرا نشينهايى نباشد كه در بيابان  مشرط شش

        ى ديگلر                          مانند و بعد از چندى به جا                   ش مشان پيدا كنند مى   ح                        آب و خوراك براى خود و

                              ها بايد نماز را تمام بخوانند.                ها در اين مسافرت    نشين             روند و صحرا  مى

          و چراگلاه            كلردن منلزل                                    اگلر يكلى از صلحرا نشلينها بلراى پيلدا        - 1314مسأله 

        بخواند                                            سفر او هشت فرسخ باشد  بايد نمازش را شكسته        چنان چه                    حيواناتشان سفر كند 
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  م    تملا     هلم                                                               اش به همراه نباشد وگرنه بنابر احتياط واجب نماز را هم شكسته و        اگر خانه

        بخواند.

             ماننلد اينهلا                                             اگر صحرا نشين براى زيارت يلا حلج يلا تجلارت و      - 1315مسأله 

                                    ت كند  بايد نماز را شكسته بخواند.     مسافر

   و     دار                                                         آن كه شغل او مسافرت نباشد بنابر اين شتردار و راننده و چلوب   شرط هفتم

     تمام    را          ايد نماز                                                          مانند اينها اگرچه براى بردن اثاثيه منزل خود مسافرت كنند  ب           كشتيبان و

         بخوانند.

   ً      ملثالً بلراى                                              كسى كه شغلش مسافرت است اگر براى كار ديگلرى   - 1316مسأله 

       تومبيلل   ا                                                              يا حج مسافرت كند  بايد نماز را شكسته بخواند ولى اگر مثلل شلوفر           زيارت

       ا تملام                                                               براى زيارت كرايه بدهد و در ضمن خودش هم زيارت كند  بايد نملاز ر         خود را

        بخواند.

               ه مك له مسلافرت   بل                                    دار يعنى كسى كه براى رساندن حاجيهلا    له   م    ح   - 1317مسأله 

                 را شكسته بخواند.                 نمايد بايد نماز

                          ها را از راه دور به مك ه                                 كسى كه شغل او حمله دارى است وحاجي  - 1318مسأله 

        بخواند.  ام                                                     تمام سال يا بيشتر سال را در راه باشد  بايد نماز را تم        چنان چه      برد    مى

    كه          ثل شوفرى م                                         كسى كه در مقدارى از سال شغلش مسافرت است    - 1319مسأله 

   م        ز را تملا                     دهد  بايلد در سلفر نملا                                 زمستان اتومبيل خود را كرايه مى                  فقط در تابستان يا 

                هم تمام بخواند.                      آن است كه هم شكسته و      مستحب                 بخواند و احتياط 

      كند            فت و آمد مى                            گردى كه در دو سه فرسخى شهر ر             راننده و دوره  - 1321مسأله 

        ً                                               ات فاقاً سفر هشت فرسخى برود  بايد نماز را شكسته بخواند.        چنان چه 

              ر در وطن خلود                                          كسى كه شغلش مسافرت است اگر ده روز يا بيشت  - 1321مسأله 

    فر سل        ايلد در   ب                                                                    بماند  چه از او ل قصد ماندن ده روز را داشته باشد چه بدون قصد بماند  

                           رود  نماز را شكسته بخواند.                         او لى كه بعد از ده روز مى
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              ده روز بماند                                           كسى كه شغلش مسافرت است اگر در غير وطن خود  - 1322مسأله 

     رود        روز ملى                                                           او ل قصد ماندن ده روز را داشته  در سفراو لى كه بعلد از ده      از         چنان چه 

        فر او ل         ايد در سل                                                                نماز را شكسته بخواند و اگر از او ل قصد ماندن ده روز را نداشته ب      بايد

                                                  سفر دوم به احتياط واجب هم شكسته و هم تمام بخواند.   و

           طن خود يلا  و                            سافرت است  اگر شك كند كه در              كسى كه شغلش م  - 1323مسأله 

                                                       جاى ديگر ده روز مانده يا نه  بايد نماز را تمام بخواند.

                ى اختيار نكرده                 كند وبراى خود وطن                        كسى كه در شهرها سياحت مى  - 1324مسأله 

                                                              بايد نماز را تمام بخواند  و احتياط مستحب آن است كه جمع نمايد.

            ى يلا در دهلى                  ً       ت نيست  اگر مثالً در شلهر                  كسى كه شغلش مسافر  - 1325مسأله 

  ه                       كنلد  بايلد نملاز را شكسلت                                             دارد كه براى حمل آن مسافرتهاى پى در پلى ملى        جنسى

        بخواند.

      براى                 خواهد وطن ديگرى                                كسى كه از وطنش صرف نظر كرده و مى  - 1326مسأله 

   ين    نلاو  ع        يكلى از       آن كله                                                           خود اختيار كند  بايد در مسافرت نماز را شكسته بخواند مگر

                                                     تمام خواندن نماز براى او حاصل شود مثل سفرهاى زياد.

                                                           آن كه بحد  ترخ ص برسد يعنى از وطنش يا جايى كله قصلد كلرده ده     شرط هشتم

  د        را نشلنو                                                                   آنجا بماند  به قدرى دور شود كه ديوار شهر را نبينلد و صلداى اذان آن       روز

   ند  ك        جلوگيرى               و شنيدن اذان                                                    بايد در هوا غبار يا چيز ديگر نباشد كه از ديدن ديوار      ولى

  ا        هليچ پيلد                                    ها و گنبدها را نبيند  يلا ديوارهلا                                   الزم نيست به قدرى دور شود كه مناره   و

                  ً                      قدر كه ديوار كامالً معلوم نباشد كافى است.         بلكه همين        نباشد 

                       ذان را نشلنود                           رود اگلر بله جلايى برسلد كله ا                     كسى كه به سفر مى  - 1327مسأله 

                                                                    ً بخواهللد در آنجللا نمللاز بخوانللد  احتيللاطً          چنللان چلله     نللد                  ديللوار شللهر را ببي     ولللى

                                  ان                                                 و تمللام بخوانللد و هللم چنللين اگللر ديوارهللا را نبينللد و اذ                     بايللد نمللاز را شكسللته

   ت     ى اس ل  اف   د ك ل      رى باش ل        ل به ديگ ل        رد و جاه ل         دو پيدا ك                                را بشنودو اگر علم به يكى از آن
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            در جمع است.    اط ل    احتي     ولى                        در شكسته خواندن نماز

   و                                   گردد  وقتى ديوار وطن خود را ببيند                      مسافرى كه به وطنش برمى - 1328مسأله 

       نشلنود       را        و اذان                                                                      صداى اذان آن را بشنود  بايد نماز را تمام بخواند و اگر ديوار را ببيند

  ه        خواهلد د   ملى                                                                     بايد نماز را شكسته بخواند تا جايى كه اذان را بشنود وام ا مسافرى كله 

    يلاط         ابر احت  بنل                                                                     روز در جايى بماند  وقتى ديوار آنجا را ببيند و صداى اذانش را بشنود 

       خواند.           ترخ ص نمازب                                                            مستحب جمع بين نماز شكسته و تمام بنمايد اگر بخواهد در محل 

                   د  يا به قلدرى گلود                                           هرگاه شهر در بلندى باشد كه از دور ديده شو  - 1329مسأله 

      افرت                                          شود ديوار آن را نبينلد  كسلى كله از آن شلهر مسل                               باشد كه اگر انسان كمى دور 

    نجلا   آ       رش از                                               اى دور شود كه اگر آن شهر درزمين هموار بود  ديوا                   كند  وقتى به اندازه  مى

         بيشتر از     ها                                                            شد  بايد نماز خود را شكسته بخواند و نيزاگر پستى و بلندى خانه        ديده نمى

        بنمايد.                                 معمول باشد  بايد مالحظه معمول را

         وقتلى بله                                                  اگر از محل ى مسافرت كنلد كله خانله و ديلوار نلدارد        - 1331 مسأله

     كسلته                    شلد  بايلد نملاز را ش                                                 برسد كه اگر آن محل ديوار داشت از آنجا ديده نملى     جايى

        بخواند.

                شنود صلداى اذان  ى م                                         اگر به قدرى دور شود كه نداند صدايى را كه   - 1331مسأله 

  ن    اذا      فهمد ب                              نماز را شكسته بخواند  ولى اگر                                       است يا صداى ديگر  بايد به احتياط واجب 

                                                            كلمات آن را تشخيص ندهد  به احتيلاط واجلب هلم تملام بخوانلد و هلم               گويند و  مى

                                      صدايى نشنود در اين صورت شكسته بخواند.                   شكسته  پس اگر هيچ

                                ها را نشنود ولى اذان شهر را كه    خانه                             اگر به قدرى دور شود كه اذان - 1332مسأله 

                                         گويند بشنود  نبايد نماز را شكسته بخواند.          اى بلند مى     ً     معموالً در ج

       گويند               درجاى بلند مى                                        ً اگر به جايى برسد كه اذان شهر را كه معموالً  - 1333مسأله 

      واند.       كسته بخ                           گويند بشنود  بايد نماز را ش                                         نشنود ولى اذانى را كه در جاى خيلى بلند مى

    ايى ل          باشد  در ج     ولى ل     ر معم                                 اگر چشم يا گوش او يا صداى اذان غي  - 1334مسأله 
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      توس لط                    هلا را نبينلد وگلوش م                                                نماز را شكسته بخواند كه چشم متوس ط ديوار خانله       بايد

                      اذان معمولى را نشنود.      صداى

                رخ ص يعنى جلايى                       رود شك كند كه به حد  ت                   اگر موقعى كه سفر مى  - 1335مسأله 

        ر موقلع        انلد و د            را تملام بخو                                                           كه اذان را نشنود و ديوار را نبيند  رسيده يا نه  بايد نملاز  

         ورتى كه                                                                    برگشتن اگر شك كند كه به حد  ترخ ص رسيده يا نه بايد شكسته بخواند در ص

    جلب        تياط وا                                                                    يك نقطه معي ن نباشد كه در وقت رفتن آنجا تمام خوانده باشد وگرنه به اح

                                                        بايد به جايى رود كه از آنجا بيرون باشد و يا جمع بخواند.

                       كند وقتى به جايى برسد                           ه در سفر از وطن خود عبور مى        مسافرى ك  - 1336مسأله 

                                                   كه صداى اذان آن را بشنود بايد نماز را تمام بخواند.

            قتلى در آنجلا    و              وطنش رسيده تلا    ه                          مسافرى كه در بين مسافرت ب  - 1337مسأله 

     چهلار                                                                    بايد نماز را تمام بخواند ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسلخ بلرود يلا        هست

  ه          ز را شكست                                                      گردد  وقتى به جايى برسد كه صداى اذان را نشنود بايد نما  بر        برود و      فرسخ

        بخواند.

                             و زندگى خود اختيلار كلرده وطلن                                جايى را كه انسان براى اقامت - 1338مسأله 

     راى بل              خلودش آنجلا را                  مادرش باشد يلا            وطن پدر و             دنيا آمده و  ه                  اوست چه در آنجا ب

                  اختيار كرده باشد.       زندگى

               تى بماند و بعلد                                         قصد دارد در جايى كه وطن اصليش نيست مد      اگر  - 1339مسأله 

       و سال                                شود ولى اگر قصد دارد كه بيش از د                                 جاى ديگر رود آنجا وطن او حساب نمى    به

                               در آنجا بماند حكم وطن را دارد.

                 مثل كسى كه آنجا   و                                           جايى را كه انسان محل  زندگى خود قرار داده  - 1341مسأله 

        همانجا   ه ب                                           كند كه اگر مسافرتى براى او پيش آيد  دوباره   مى                       وطن اوست در آنجا زندگى 

    ت لب        او متر                                                                      برميگردد  اگرچه قصد نداشته باشد كه هميشه در آنجا بماند  احكام وطن بر

     شود.  مى
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             اه در شلهرى و          ً     كند  مثالً شلش مل                            كسى كه در دو محل  زندگى مى  - 1341مسأله 

         را بلراى                            نيز اگر بيشتر از دو محل                         ماند  هر دو وطن اوست و                  ماه در شهر ديگر مى    شش

     شود.                                                   زندگى خود اختيار كرده باشد  همه آنها وطن او حساب مى

              ست جارى نيسلت                                          احكام وطن بر جايى كه صرف نظر از آن كرده ا  - 1342مسأله 

    نه.    يا                                                                چه در آنجا ملك داشته باشد يا نه  وچه در آنجا شش ماه مانده باشد

                    صرف نظر كرده و بنا                            د كه وطن او بوده و از آنجا               اگر به جايى برس  - 1343مسأله 

                                                        ندارد جاى ديگرى هم وطن بگيرد نبايد نماز را تمام بخواند.

              يى بمانلد  يلا                                           مسافرى كه قصد دارد ده روز پشت سر هلم در جلا    - 1344مسأله 

     اند.       مام بخو ت                             ماند در آن محل  بايد نماز را                                      داند كه بدون اختيار ده روز در جايى مى  مى

         يسلت قصلد   ن                                خواهد ده روز در جايى بمانلد  الزم              مسافرى كه مى  - 1345ه مسأل

          فتلاب روز                          همين كه قصد كنلد از او ل آ                                             ماندن شب او ل يا شب يازدهم را داشته باشد و

   كه      اشد       ش اين ب                                                                    او ل تا غروب روز دهم بماند  بايد نماز را تمام بخواند و نيز اگر مقصود

       خواند. ب                                  بماند واجب آن است كه نماز را تمام                                    از ظهر روز او ل تا ظهر روز يازدهم

                   ر صورتى بايد نماز                             خواهد ده روز در جايى بماند  د            مسافرى كه مى  - 1346مسأله 

     روز    ً   ثالً ده مل                                                                     را تمام بخواند كه بخواهد تمام ده روز را در يكجا بماند پس اگر بخواهلد  

                                       كوفه بماند  بايد نماز را شكسته بخواند.          در نجف و

          صد داشته                                                     مسافرى كه بخواهد ده روز در محل ى بماند  اگر از او ل ق  - 1347مسأله 

                    خواهد برود به قدرى          جايى كه مى        چنان چه                                         باشد كه در بين ده روز باطراف آنجا برود  

      زى كله                                                                      دور باشد كه از آنجا صداى اذان آن محل  را نشنود  اگرچله بخواهلد هملان رو   

       آن است        مستحب                         را شكسته بخواند و احتياط                                  برگردد  بايد در تمام ده روز نماز      رود  مى

       ا تمام  ر        يد نماز                                                          هم تمام و هم شكسته بخواند و اگر به اين مقدار دور نباشد با            كه نماز را

        بخواند.

         دش اين ل     ً   د مثالً قص  ان ل                                       مسافرى كه تصميم ندارد ده روز در جايى بم  - 1348مسأله 
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   ته         ز را شكسل                   روز بماند بايلد نملا                                                    است كه اگر رفيقش بيايد  يا منزل خوبى پيدا كند  ده 

        بخواند.

                   گر چه احتمال بدهد ا                                         كسى كه تصميم دارد  ده روز در جايى بماند    - 1349مسأله 

     ورد       تملالش مل                                                                      كه براى ماندن او مانعى برسد  بايد نماز را تمام بخواند در صورتى كه اح

            مردم نباشد.   ا    اعتن

     قصد                   ه آخر ماه مانده و ب      بيشتر                        ً           اگر مسافرى بداند كه مثالً ده روز يا   - 1351مسأله 

           ا آخر ملاه  ت      نداند                                                                       كند كه تا آخر ماه در جايى بماند  بايد نماز را تمام بخواند  و نيز اگر

      ه ده      آخلر ملا                                                                        چقدر مانده وقصد كند كه تا آخر ماه بماند  اگر از موقعى كه قصد كرده تا

      صورتى    ر د      . ولى         م بخواند                        ً                                    روز يا بيشتر باشد وواقعاً قصد ده روز را كرده بايد نماز را تما

        نماز را          ود بايد                             داند ماه تمام است تا ده روز ش                                       كه قصد اقامه تا آخر ماه را دارد ولى نمى

                                                           شكسته بخواند و در دو صورت اخير احتياط به جمع استحباب دارد.

        پليش از       ان چله    چنل                                         اگر مسافر قصد كند ده روز در جايى بمانلد     - 1351مسأله 

         مانلد يلا                                                 كعتى از ماندن منصرف شود  يا مردد  شود كه آنجلا ب                      خواندن يك نماز چهار ر

       ز چهلار                                                                      جاى ديگر برود  بايد نماز را شكسته بخواند  و اگر بعلد از خوانلدن يلك نملا    

  م         ز را تملا                                                            ماندن منصرف شود  يا مردد  شود  تا وقتى در آنجا هست بايد نملا           ركعتى از

        بخواند.

                 گلر روزه بگيلرد و   ا              ر جايى بماند                             مسافرى كه قصد كرده ده روز د  - 1352مسأله 

     نلده                       يك نملاز چهلار ركعتلى خوا           چنان چه                          ماندن در آنجا منصرف شود                بعد ازظهر از

       بخواند                                               تا وقتى در آنجا هست بايد نمازهاى خود را تمام               اش صحيح است و          باشد  روزه

    ابر         اگرچله بنل                                                                و اگر يك نماز چهار ركعتى نخوانده باشد  روزه آن روزش صحيح است

        روزهاى   و        بخواند                                                   روزه را قضا بنمايد ام ا نمازهاى خود را بايد شكسته      مستحب     ياط    احت

                  تواند روزه بگيرد.          بعد هم نمى

     اندن ل      ر از م ل     د  اگ ل  ان ل    ى بم ل  اي ل   ر ج            رده ده روز د ل               مسافرى كه قصد ك - 1353مسأله 
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                                                                      منصرف شود  لكن شك كند پيش از آن كه از قصد مانلدن برگلردد  يلك نملاز چهلار     

                                               وانده يا نه  بايد نمازهاى خود را شكسته بخواند.       ركعتى خ

                     واند  مشغول نماز شود                                          اگر مسافر به ني ت اين كه نماز را شكسته بخ  - 1354مسأله 

    ملام         ركعتلى ت                                                                     در بين نماز تصميم بگيرد كه ده روز يا بيشتر بماند بايد نملاز را چهلار     و

       نمايد.

                گلر در بلين نملاز           بمانلد  ا                                   مسافرى كه قصد كرده ده روز در جايى   - 1355مسأله 

       را دو                                مشغول ركعت سوم نشده  بايد نملاز         چنان چه                               چهار ركعتى از قصد خود برگردد  

  ه   شد       ت سوم                                                 بقي ه نمازهاى خود را شكسته بخواند و اگر مشغول ركع                    ركعتى تمام نمايد و

     د از   بعل            آن است كله       مستحب                                                    و به ركوع نرفته نمازش را شكسته بخواند اگرچه احتياط 

        ملاز را  ن                                                               زش را دو مرتبه شكسته اعاده نمايد  و تا وقتلى در آنجلا هسلت  بايلد          آن نما

  د     نماي    ام                                                                    شكسته بخواند و اگر به ركوع ركعت سوم رفته  نمازش را به احتياط واجب تم

                                                                   و دوباره شكسته بخواند و تا در آنجا هست نمازهايش را شكسته بجا آورد.

                    گر بيشتر از ده روز ا            جايى بماند                               مسافرى كه قصد كرده ده روز در   - 1356مسأله 

    اره    دوبل      يست ن                                                                   در آنجا بماند  تا وقتى مسافرت نكرده بايد نمازش را تمام بخواند والزم 

                      قصد ماندن ده روز كند.

         واجلب را                          ر جايى بماند  بايد روزه                           مسافرى كه قصد كرده ده روز د - 1357مسأله 

   و     عصلر    و                    از جمعه و نافلله ظهلر                                         تواند روزه مستحب ى را هم بجا آورد و نم          بگيرد و مى

              را هم بخواند.   ء ا  عش

                  گر بعلد از خوانلدن                                           مسافرى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند ا  - 1358مسأله 

        گلردد و                                                                     يك نماز چهار ركعتى بخواهد به جايى كه كمتر از چهار فرسخ است برود و بر

       علد از        ردد و ب            رود تلا برميگل                                                    دوباره در جاى او ل خود ده روز بماند  از وقتلى كله ملى   

    در        بمانلد                                                                        برگشتن  بايد نماز را تمام بخواند ولى اگر نخواهلد بعلد از برگشلتن ده روز   

     در        اند  و ل م    ا مى ل           د تى كه آنج ل                  ار فرسخ است و در م ل                               موقع رفتن به جايى كه كمتر از چه



 نمازاحكام                                                                                              264       

 

   م        ز را تملا                   خارج نشده بايلد نملا                                                     موقع برگشتن و بعد از آن كه برگشت در محل  اقامه تا

                                  جمع كند نماز را بين شكسته و تمام.      مستحب                    ند  گرچه به احتياط     بخوا

                  گر بعد از خوانلدن  ا                                         مسافرى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند    - 1359مسأله 

    ده   و                                                                    يك نماز چهار ركعتى بخواهد به جاى ديگرى كه كمتر از هشت فرسخ است برود 

     خلود       مازهاى                ن ده روز دارد  ن                                                    روز در آنجا بماند بايد در رفتن و در جايى كه قصد ماند

        نخواهلد                                      خواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر باشد و                                 را تمام بخواند ولى اگر جايى كه مى

        خلود را               مانلد نمازهلاى                                                          ده روز در آنجا بماند بايد موقع رفتن ومد تى كه در آنجلا ملى  

              شكسته بخواند.

           از خوانلدن         گر بعد ا                                         مسافرى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند    - 1361مسأله 

   چله        چنلان                                                                  يك نماز چهار ركعتى بخواهد به جايى كه كمتر از چهار فرسخ است بلرود   

         اشد  يلا         ا غافل ب                     كل ى از برگشتن به آنج  ه                                              مردد باشد كه به محل  او لش برگردد يا نه  يا ب

      تملام         خلود را                                                                       بخواهد برگردد ولى مردد باشد كه ده روز در آنجا بماند يا نه  بايد نملاز 

    كله          از وقتلى                                                                و اگر از ده روز ماندن در آنجا ومسافرت از آنجا غافل باشد  بايد       بخواند 

  ب     مسلتح     اط                                                                  رود تا برميگردد و بعد از برگشتن  نمازهاى خود را تمام بخواند و احتي  مى

         جمع كند.                                     آن است كه در اين صورت اخير  نماز را

            ايى بماننلد       در جل                خواهند ده روز                     خيال اين كه رفقايش مى  ه      اگر ب  - 1361مسأله 

     نها آ        فهمد كه                                                                 كند كه ده روز در آنجا بماند و بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتى ب     قصد

     سلت                                                             اند  اگرچه خودش هم از ماندن منصرف شود  تامد تى كله در آنجلا ه           قصد نكرده

                 نماز را جمع كند.      مستحب                                         بايد نماز را تمام بخواند و بنابر احتياط 

              جايى بماند و                                از رسيدن به هشت فرسخ سى روز در              اگر مسافر بعد   - 1362مسأله 

     كمى                                                                          در تمام سى روز در رفتن وماندن مردد باشد  بعد از گذشتن سى روز اگرچه مقدار

     رفتن                                                                             در آنجا بماند بايد نماز را تمام بخواند ولى اگر پيش از رسيدن به هشت فرسخ در

             تمام بخواند.                   شود  بايد نماز را                                     بقيه راه مردد شود  از وقتى كه مردد مى



     265                                                                     نماز                             مسائل متفرقه 
 

                     ماند  اگر بعد از آن ب                             خواهد نه روز يا كمتر در جايى             مسافرى كه مى  - 1363مسأله 

    طور      مين       اند و ه                                                                    كه نه روز يا كمتر در آنجا ماند  بخواهد دوباره نه روز ديگر يا كمتر بم

                              يكم بايد نماز را تمام بخواند.                  سى روز  روز سى و    تا

              نملاز را تملام                           ردد بلوده  در صلورتى بايلد                     مسافرى كه سى روز م  - 1364مسأله 

    را       قدارى م                                          جا بماند پس اگر مقدارى از آن را در جايى و                            بخواند كه سى روز را در يك

        بخواند.               نماز را شكسته      بايد        روز هم    سى        بعد از            ديگر بماند     جاى    در

 

 مسائل متفرقه

              ز را تملام يلا     نملا              مسجد پيغمبر                        تواند در مسجد الحرام و        مسافر مى  - 1365مسأله 

                                 شكسلته احلوط اسلت و همچنلين ايلن حكلم                                      شكسته بخواند اگرچله تملام افضلل و   

      كوفله               باشد در مسلجد                           مدينه و نيز مسافر مخي ر مى                           است در تمام شهرستان مكه و    جارى

   ده    نبو     وفه                                                                    نمازش را تمام يا شكسته بخواند ولى اگر بخواهد در جايى كه او جز مسجد ك

    افر       نيز مس   و                                          ه نماز بخواند بهتر آن است كه شكسته بخواند                           و بعد به اين مسجد اضافه شد

        احتيلاط                           نماز را تملام بخوانلد. وللى      (          عليه السالم )   ء ا                            تواند در حائر حضرت سيد الشهد ى م

     ورد.                                                                    واجب آن است كه اگر دورتر از اطراف ضريح مقدس نماز بخواند  شكسته بجا آ

                   ته بخواند  اگر در      را شكس                            داند مسافر است و بايد نماز         كسى كه مى  - 1366مسأله 

       اسلت و                                              ً                        غير چهار مكانى كه در مسأله پيش گفته شد عمداً تمام بخواند  نمازش باطلل 

   د   باي    ود ش                                                                    اگر فراموش كرده كه نماز مسافر شكسته است وتمام بخواند و در وقت ملتفت 

      ذشلتن  گ       عد از                                     آن را بايد در خارج وقت بياورد و اگر ب   ا                             اعاده كند و اگر اعاده نكرد قض

       نمايد.   ا                               فت شود احتياط واجب آن است كه قض       وقت ملت

                 سلته بخوانلد  اگلر                                   داند مسافر است و بايد نماز را شك         كسى كه مى  - 1367مسأله 

                                                                                               فرامللوش كنللد  و طبللق عللادت تمللام بخوانللد و در وقللت ملتفللت شللود بايللد اعللاده  

   ن  ل   ذشت ل   ز گ ا  د  ل    ر بع ل    و اگ     اورد  ل                                         اعاده نكرد در خارج وقت بايد قضاى آن را بي           كند و اگر
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                               بنابر احتياط واجب قضا الزم است.        ت بفهمد  ل  وق

                     ند  اگر تملام بخوانلد                              داند بايد نماز را شكسته بخوا             مسافرى كه نمى  - 1368مسأله 

                نمازش صحيح است.

                د  اگلر بعضلى از                               داند بايد نملاز را شكسلته بخوانل               مسافرى كه مى  - 1369مسأله 

      چنان     ند                                          نداند كه در سفر هشت فرسخى بايد شكسته بخوا              ً را نداند مثالً             خصوصي ات آن

                            تمام بخواند نمازش باطل است.   چه 

                                    ا شكسته بخواند  اگر به گمان اين كه ر               داند بايد نماز             مسافرى كه مى - 1371مسأله 

                                                                      سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند  وقتى بفهمد كله سلفرش هشلت فرسلخ    

      مايد.        ته قضا ن                                        ه بايد دوباره شكسته بخواند و اگر وقت گذش                      نمازى را كه تمام خواند       بوده 

        چنان چله          بخواند                نماز را تمام                               اگر فراموش كند كه مسافر است و  - 1371مسأله 

       ضلاى آن                                                                   وقت يادش بيايد بايد شكسته بجا آورد و اگر بعد از وقت يلادش بيايلد  ق      در

                             را به احتياط واجب انجام دهد.      نماز

                 ه بجلا آورد در هلر                                    ايد نماز را تمام بخواند  اگلر شكسلت          كسى كه ب  - 1372مسأله 

   به                      نمازش را از روى جهل                                             نمازش باطل است مگر كسى كه قصد اقامه نموده و      صورت

  ه                                                              حكمش تمام است شكسته خوانده در اين صورت بنابر احتيلاط واجلب اعلاد           اين كه

       نمايد.

               يادش بيايلد كله     از                                          اگر مشغول نماز چهار ركعتى شود و در بين نم  - 1373مسأله 

    سوم               به ركوع ركعت        چنان چه                                                 مسافر است  يا ملتفت شود كه سفر او هشت فرسخ است  

  ل    باطل      ازش                                                                    نرفته  بايد نماز را دو ركعتى تمام كند و اگر به ركوع ركعت سوم رفتله نمل  

     ز را    نملا                                                                    است و در صورتى كه به مقدار خواندن يك ركعت هم وقت داشته باشد  بايلد 

              شكسته بخواند.

        ً         د  مثالً نداند كه                                             اگر مسافر بعضى از خصوصي ات نماز مسافر را ندان  - 1374ه مسأل

    ت ل      ه ني  ل ب         چنان چه     واند  ل                                               فرسخ برود و قبل از ده روز برگردد  بايد شكسته بخ          اگر چهار
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        د بايلد                                                                     نماز چهار ركعتى مشغول نماز شود  و پيش از ركوع ركعت سوم مسأله را بفهمل 

       صورتى   ر د                                        اگر در ركوع ملتفت شود  نمازش باطل است و                              نماز را دو ركعتى تمام كند و

                                                                     كه به مقدار يك ركعت از وقت هم مانده باشد  بايد نماز را شكسته بخواند.

                      سطه ندانستن مسأله بله                                          مسافرى كه بايد نماز تمام بخواند اگر به وا  - 1375مسأله 

      چهلار         ماز را ن         بايد                                                               ني ت نماز دو ركعتى مشغول نماز شود و در بين نماز مسأله را بفهمد

           ن نماز را آ                                      آن است كه بعد از تمام شدن نماز دوباره       مستحب                         ركعتى تمام كند و احتياط 

                   چهار ركعتى بخواند.

     وطلنش    ه         دن وقت بل                                          مسافرى كه نماز نخوانده  اگر پيش از تمام ش  - 1376مسأله 

     نلد و          مام بخوا                                         خواهد ده روز در آنجا بماند بايد نماز را ت                  به جايى برسد كه مى          برسد  يا

   را           ايد نماز                                                       نيست  اگر در او ل وقت نماز نخواند ومسافرت كند  در سفر ب              كسى كه مسافر

              شكسته بخواند.

                   د  نماز ظهر يلا عصلر                                            اگر از مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخوان  - 1377مسأله 

  ن         د قضاى آ                                                             قضا شود  بايد آن را دو ركعتى قضا نمايد اگرچه در غير سفر بخواه     عشاء   يا

          ايد چهلار  ب                                                                 بجا آورد  و اگر از كسى كه مسافر نيست يكى از اين سه نماز قضا شود      را

                                  چه در سفر بخواهد آن را قضا نمايد.                     ركعتى قضا نمايد اگر

                   س ب ح ان  الل ه  »      گويد:                          بعد از هر نماز سى مرتبه ب          است مسافر       مستحب   - 1378مسأله 

       بيشلتر   ء    عشلا        عصر و     ر و            عقيب نماز ظه ت     و در    «   ر          ْ   الل ه  أكْب      و             ال  الل ه    إ       له    إ   ال     ْ                 الْح م د  ل ل ه  و      و 

                                                      بلكه بهتر است در تعقيب اين سه نماز شصت مرتبه بگويد.                 سفارش شده است
 

 نماز قضا

                 بايد قضاى آن را                                           كسى كه نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده  - 1379مسأله 

   و    شد       انده با                   واسطه مستى نماز نخو                                                  بجا آورد اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده يا به

    ى ل  رق ف     چنين        ار و هم ل          ا غير اختي ل                                          كند در اين كه مستى او از روى اختيار بوده ي        فرقى نمى
 

 



 نمازاحكام                                                                                              268       

 

   س                              حال كفلر و زن در حلال حليض يلا نفلا                                  بچه در حال بچ گى و كافر در            ديوانگى و

   د        قضلا نمايل                                                  ام ا مرتد  بعد از توبه نمودن واجلب اسلت بلر او كله                          نخوانده قضا ندارد  و

  د    باش     طرى ف                                                                    نمازهايى را كه در اي ام ارتدادش نخوانده ونمازش صحيح است اگرچه مرتد  

     هوشى   بى                                    هوش شده آنست كه نمازى را كه در حال                               بنابر اقوى   واحوط در كسى كه بى

                     هوش بوده  قضا نمايد.                           نخوانده و كمتر از سه روز بى

                    ده باطلل بلوده  بايلد               ى را كه خوان                              اگر بعد از وقت نماز بفهمد نماز  - 1381مسأله 

                   قضاى آن را بخواند.

                وتلاهى نكنلد وللى                                            كسى كه نماز قضا دارد  بايد در خوانلدن آن ك   - 1381مسأله 

               ً                واجب نيست فوراً آن را بجا آورد.

        بخواند.                    تواند نماز مستحب ى                       كسى كه نماز قضا دارد مى  - 1382مسأله 

                  ا نمازهلايى را كله              قضلايى دارد يل                                اگر انسان احتمال دهد كه نماز  - 1383مسأله 

            ً                       است احتياطاً قضاى آنها را بجا آورد.      مستحب                    خوانده صحيح نبوده  

                   تيبى كه از او فلوت                  يومي ه به همان تر   ا                      واجب است در نمازهاى قض  - 1384مسأله 

        روز  و        عصر يك         ً                          آن شرعاً ترتيب باشد مثل نماز ظهر و   ا                          شده است بجا آورد اگر در اد

             يب الزم نيست.                در غير مرت ب ترت

                                     ر يومي ه مانند نماز آيات را بخوانلد                             اگر بخواهد قضاى چند نماز غي - 1385مسأله 

        ت آنهلا       زم نيس ال      ً                                                            يا مثالً بخواهد قضاى يك نماز يومي ه وچند نماز غير يومي ه را بخواند  

                      را به ترتيب بجا آورد.

           بر احتيلاط                                                 اگر ترتيب نمازهايى را كه نخوانلده فراملوش كنلد  بنلا      - 1386مسأله 

   ً مثالً                                                                      طورى آنها را بخواند كه يقين كند به ترتيبى كه قضا شده بجا آورده است       مستحب 

      شده                     داند كدام او ل قضا   نمى                            نماز مغرب بر او واجب است و                        اگر قضاى يك نماز ظهر و

   را                   دوبلاره نملاز مغلرب            ً                                                 احتياطاً بايد او ل يك نماز مغرب و بعد از آن يك نماز ظهلر و 

       بخواند                     دوباره نماز ظهر را                                             او ل يك نماز ظهر و بعد از آن يك نماز مغرب و            بخواند  يا
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       نها را  آ      ترتيب     كه                                                                  تا يقين كند هر كدام او ل قضا شده او ل خوانده است  ولى اگر نمازهايى

         ت دارد           خيللى مشلق                                                                فراموش كرده به قدرى زياد باشد كه اگر بخواهد به ترتيب بخواند

               رتيب بجا آورد.                     الزم نيست آنها را به ت

                     ا دو نماز ظهر يا دو                   نماز عصر روز ديگر ي                       اگر نماز ظهر يك روز و  - 1387مسأله 

      مسلتحب                                            داند كدام او ل قضا شده است  بنلابر احتيلاط     نمى                          نماز عصر از او قضا شده و

   ه كل         ي ت اين  ن                                                            بخواهد مرت ب نمازها را قضا كند دو نماز چهار ركعتى بخواند به         چنان چه 

                                                 نماز روز او ل و دومى قضاى روز دوم باشد كافى است.           او لى قضاى 

   يلك        صلر و             يلا يلك نملاز ع        عشلاء         يك نماز                   اگر يك نماز ظهر و  - 1388مسأله 

     بايلد      تحب   مسل                                           نداند كدام او ل قضا شده است  بنابر احتياط               او قضا شود و    از     عشاء     نماز

   و        ملاز ظهلر       يك ن                                              ً     بخواند كه يقين كند به ترتيب بجا آورده است  مثالً اگر          آنها را    طورى

      عد يك     ر  ب ل    ز ظه                      داند  بايد او ل يك نما ى ل                او لى آنها را نم                 از او قضا شده و     عشاء        يك نماز

        بلاره يلك                      بعد يك نماز ظهر  دو     عشاء                             يك نماز ظهر  يا او ل يك نماز        دوباره     عشاء     نماز

        بخواند.     عشاء     نماز

         نلد نملاز    دا      لى نمى و                                داند يك نماز چهار ركعتى نخوانده          كسى كه مى  - 1389مسأله 

   جا  ب       وانده                                                                    ظهر است يا نماز عصر  اگر يك نماز چهار ركعتى به ني ت قضاى نمازى كه نخ

               آورد كافى است.

                    نميداند او لى آنهلا                                            كسى كه پنج نماز پشت سر هم از او قضا شده و  - 1391مسأله 

  ه  ب    از    ه نم      يد ن                                         اگر بخواهد مرت ب نمازها را قضا نمايد  با      مستحب                       كدام است بنابر احتياط 

      عشاء و    رب  مغ       عصر و                  ً                                          ترتيب بخواند مثالً از نماز صبح شروع كند و بعد از آن كه ظهر و

    پشلت     ز                           مغرب را بخواند و اگر شش نملا        عصر و       ظهر و                              را خواند دو مرتبه نماز صبح و

        همينطور    و        ضا كند                             داند  بايد ده نماز به ترتيب ق                 او لى آنها را نمى                       سر هم از او قضا شده و

   هم         پشت سر                 شود در صورتى كه                              كه به نمازهاى قضاى او اضافه مى                  براى هر يك نمازى

        ماز از      هفت ن   ر                                                               ً   قضا شده باشد  بايد يك نماز بر مقدارى كه گفته شد اضافه نمايد مثالً اگ
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        رار الزم        گرچه تك                                        داند بايد يازده نماز به ترتيب بجا آورد                 او لى آنها را نمى              او قضا شده و

      نيست.

                  ز يك روز قضا شده ا                                داند نمازهاى پنجگانه او هر كدام          كسى كه مى  - 1391مسأله 

      ز او       ش روز ا ش                                                 داند  بايد پنج شبانه روز بخواند و اگر شش نماز از                    و ترتيب آنها را نمى

        مازهلاى                                                                     قضا شده بايد شش شبانه روز نماز بخواند و همچنين براى هر نمازى كه بله ن 

    ضلا  ق       يبى كله                      د تا يقين كند به ترت                                                قضاى او اضافه شود  بايد يك شبانه روز بيشتر بخوان

        احتيلاط                         ً                                            شده بجا آورده است  مثالً اگر هفت نماز از هفلت روز نخوانلده باشلد  بنلابر    

                               قضا نمايد گرچه تكرار الزم نيست.                   بايد هفت شبانه روز       مستحب 

   و               از او قضلا شلده              ً                             كسى كه مثالً چند نماز صبح يا چند نماز ظهلر   - 1392مسأله 

   ر    مقلدا         چنان چله                                        داند كه سه يا چهار يا پنج نماز بوده       ً    د  مثالً نمى   دان                 شماره آنها را نمى

        همچنلين    و                                                                    كمتر را بخواند  كافى نيست تكرار كند به قدرى كه علم به فراغ حاصل كند 

     ملام  ت       ين كنلد                                                  دانسته و فراموش كرده بايد قدرى نماز بخواند كه يق                    اگر شماره آنها را مى

   و       ده اسلت   شل                                   وش كرده كه چند نماز صبح از او قضا                        ً         آنها را خوانده است  مثالً اگر فرام

                                                        يقين دارد كه بيشتر از ده تا نبوده  بايد ده نماز بخواند.

                            زهاى پليش دارد  بنلابر احتيلاط                            كه فقط يك نماز قضا از رو   كسى - 1393مسأله 

       اگلر از     و         روز شود                                                         اگر ممكن است بايد او ل آن را بخواند بعد مشغول نماز آن      مستحب 

          شده است                روز از او قضا                                             نماز قضا ندارد ولى يك نماز يا بيشتر از همان   ش         روزهاى پي

         از نماز                                                     باشد بنابر احتياط واجب بايد نماز قضاى آن روز را پيش                  در صورتى كه ممكن

            ادا بخواند.

                                                              اگر در بين نماز يادش بيايد كه يك نماز يا بيشتر از هملان روز از    - 1394مسأله 

                                                  وسعت دارد وممكن است ني ت را بله نملاز قضلا برگردانلد         وقت        چنان چه          قضا شده      او

                                             ً                                احتياط واجب آن است كه ني ت نماز قضا كند مثالً اگر در نماز ظهر پيش از تمام شلدن 

  هر ل    از ظ ل                              روز قضا شده در صورتى كه وقت نم                                    ركعت دوم يادش بيايد كه نماز صبح آن
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    تى        ا دو ركع               برگرداند و آن ر                                                     تنگ نباشد  احتياط واجب آن است كه ني ت را به نماز صبح 

      نملاز                   تواند ني ت را بله                                                           تمام كند بعد نماز ظهر را بخواند ولى اگر وقت تنگ است يا نمى

    ده       نخوانل    ا ر                ً                                                  قضا برگرداند مثالً در ركوع ركعت سوم نماز ظهر يادش بيايد كه نماز صبح 

  ا       ني ت ر       نبايد      شود                                                           چون اگربخواهد ني ت نماز صبح كند يك ركوع كه ركن است زياد مى

                      به قضاى صبح برگرداند.

                ماز يا بيشتر هلم   ن   يك                                         اگر از روزهاى گذشته نمازهاى قضا دارد و  - 1395مسأله 

       خواهلد    نمى                                   براى قضاى تمام آنها وقت ندارد  يا        چنان چه                         همان روز از او قضا شده      از

       يش از                                                                    همه را در آن روز بخواند  احتياط واجب آن است كه نماز قضلاى آن روز را پل  

                 نماز ادا بخواند.

               اهاى خلود علاجز                                           تا انسان زنده است اگرچه از خواندن نماز قضل   - 1396مسأله 

                               تواند نمازهاى او را قضا نمايد.               باشد  ديگرى نمى

                املام جماعلت ادا                      شود خواند  چه نماز                       نماز قضا را با جماعت مى  - 1397مسأله 

   ا       بح را بل  صل               اگر نماز قضلاى                                                      ً باشد يا قضا والزم نيست هر دو يك نماز را بخوانند مثالً

                             عصر امام بخواند اشكال ندارد.            نماز ظهر و

         فهمد بله        د را مى             اى كه خوب و ب                      است بچه ممي ز يعنى بچه      مستحب   - 1398مسأله 

       مازهلا                    است او را به قضلاى ن       مستحب                                            نماز خواندن وعبادتهاى ديگر عادت دهند  بلكه 

                 هم وادار نمايند.

 

 ر بزرگتر واجب استنماز قضاى پدر ومادر كه بر پس

                 از روى عذر بوده  ه  چ     چنان                                      اگر پدر نماز خود را بجا نياورده باشد   - 1399مسأله 

    رد          ش بجا آو                                                    آنها شده يا نه  بر پسر بزرگتر واجب است كه بعد از مرگ   ا            متمك ن از قض   و

       وى عملد                را كه پلدر از ر       آن چه                                               براى آنان اجير بگيرد و احتياط واجب آن است كه    يا

     ادر  ل   ز م   ه ا ل    يى ك                                نمايد و بنابر احتياط واجب نمازها   ا            ً          اين كه فاسداً خوانده قض   ا         نخوانده ي
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   ا                                                نمايد و بنابر احتيلاط واجلب بلر وللى  مي لت اسلت كله قضل           ا         است هم قض         فوت شده

         نيلاورده                           هايى را كه در ناخوشى بجا                                پدر نگرفته است بگيرد مگر آن روزه         هايى كه    روزه

          د و بنلابر                                 است بر ولى  كه آنها را هم بيلاور       مستحب              ندارد  گرچه   ا           نموده كه قض     فوت   و

                اى را كله در سلفر                                           هايى را كه مادر نگرفته بجلا آورد وللى روزه      روزه      مستحب         احتياط

       ن اجيلر          ا براى آ                                          اند قضا كنند  بايد پسر بزرگتر قضا نمايد  ي       توانسته         اگرچه نمى     اند      نگرفته

       بگيرد.

          روزه قضلا    و            ملادرش نملاز        در و                           اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پل   - 1411مسأله 

                                اند يا نه چيزى بر او واجب نيست.     داشته

    شلك        اند و        ضا داشته            مادرش نماز ق                               اگر پسر بزرگتر بداند كه پدر و  - 1411مسأله 

                                             اند يا نه  بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد.                   كند كه به جاى آورده

          روزه پدر           اى نماز و  قض                                        اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است    - 1412مسأله 

   و                آن اسلت كله نملاز         مستحب                                               مادر بر هيچكدام از پسرها واجب نيست ولى احتياط    و

                                                             روزه را بين خودشان قسمت كنند يا براى انجام آن قرعه بيندازند.

                      زه او اجير بگيرند بعد   رو                                         اگر مي ت وصي ت كرده باشد كه براى نماز و  - 1413مسأله 

         يزى واجب  چ                                 طور صحيح بجا آورد  بر پسر بزرگتر   ه        او را ب     روزه                    آن كه اجير نماز و    از

      نيست.

                      خواند  بايد به تكليلف          مادر را ب                                  اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر و  - 1414مسأله 

       انلد و                       ملادرش را بايلد بلنلد بخو        عشاء       مغرب و                  ً                خود عمل كند  مثالً قضاى نماز صبح و

        يد مگلر                     يت تكليف خود را بنما               بايد در قضا رعا      شرايط    و   ء ا                      همچنين است در ساير اجز

    رد م       يت حال                                                                     اين كه زن نيابت از مرد داشته باشد  كه بنابر احتياط واجب در قرائت رعا

                                          را نمايد مگر اين كه مستلزم عمل حرام باشد.

            روزه پلدر و                            روزه قضا دارد  اگلر نملاز و                      كسى كه خودش نماز و  - 1415مسأله 

                    بجا آورد  صحيح است.                                    هم بر او واجب شود  هر كدام را او ل      مادر
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                        غ يا ديوانه باشد  وقتى                                         اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر يا مادر نابال  - 1416مسأله 

   يش  پ        چنان چه                      مادر را قضا نمايد و            روزه پدر و                                       كه بالغ شد يا عاقل گرديد  بايد نماز و

                                                       بالغ شدن يا عاقل شدن بميرد  بر پسر دوم چيزى واجب نيست.    از

                      در يا مادر را قضا كند                                      پسر بزرگتر پيش از آن كه نماز و روزه پ    اگر   - 1417مسأله 

                           بر پسر دوم چيزى واجب نيست.        بميرد 

 

 نماز جماعت

           ي له را بله                        ً            است نمازهاى واجلب خصوصلاً نمازهلاى يوم         مستحب   - 1418مسأله 

  ى   كس       ً                   خصوصاً براى همسايه مسجد و     عشاء       مغرب و                               جماعت بخوانند و در نماز صبح و

                           شنود  بيشتر سفارش شده است.       د را مى                كه صداى اذان مسج

                      عت از نماز آنان ثواب                           امام جماعت اقتدا كند  هر رك  ه             اگر يك نفر ب  - 1419مسأله 

        دارد و                                                                 پنجاه نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا كنند هر ركعتلى ثلواب ششصلد نملاز          صد و

    ده       كله از    ن                               شود تا به ده نفر برسند وعده آنا                                     هرچه بيشتر شوند ثواب نمازشان بيشتر مى

      الئكه م       انس و      جن و          ها قلم و    درخت                درياها مرك ب و           ها كاغذ و                    گذشت  اگر تمام آسمان

                                   توانند ثواب يك ركعت آن را بنويسند.                 نويسنده شوند  نمى

   و       نيسلت       جلايز           اعتنلايى                                  حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى  - 1411مسأله 

     كند.                                                 سزاوار نيست كه انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك

      نماز             عت بخواند و                                   است انسان صبر كند كه نماز را به جما      مستحب   - 1411مسأله 

         يلز نملاز                   شود  بهتلر اسلت و ن                                                     جماعت از نماز او ل وقت كه فرادى يعنى تنها خوانده مى

      باشد.                                                                   جماعتى را كه مختصر بخوانند از نماز فرادى كه آن را طول بدهند بهتر مى

          نملازش را             است كسى كله       مستحب      شود        رپا مى               وقتى كه جماعت ب  - 1412مسأله 

     نملاز           طل بوده                                                                    فرادى خوانده دوباره با جماعت بخواند و اگر بعد بفهمد كه نماز او لش با

              دوم كافى است.
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                       ماعت خوانده دوباره با                                         اگر امام يا مأموم بخواهد نمازى را كه به ج  - 1413مسأله 

                          جماعت بخواند  اشكال دارد.

              ه نملاز را بلا                                      ه در نماز وسواس دارد وفقلط در صلورتى كل        كسى ك  - 1414مسأله 

    رتى   صلو                                       شود  بايد نماز را با جماعت بخواند در  مى                             جماعت بخواند  از وسواس راحت

                            حد ى است كه مبطل نماز باشد.  ه               كه وسواسى او ب

                ملاز را بله جماعلت                                             اگر پدر يا مادر به فرزند خود املر كنلد كله ن     - 1415مسأله 

                                            نها را اطاعت كند و نماز را به جماعت بخواند.          بايد امر آ         بخواند 

    كله    ء ا         ماز استسق ن                        شود به جماعت خواند  مگر       را نمى      مستحب      نماز   - 1416مسأله 

           شلده اسلت        مسلتحب                               نمازى كه واجب بوده و به جهتلى            خوانند و                  براى آمدن باران مى

   طه       به واسل      ه و        واجب بود   (          عليه السلالم  )                            قربان كه در زمان حضور امام                     مانند نمازعيد فطر و

      باشد.  مى      مستحب           شدن ايشان       غائب

                          خواند هر كدام از نمازهلاى                                    موقعى كه امام جماعت  نماز يومي ه مى  - 1417مسأله 

      اقتدا         خواند       اره مى             ً    اش را احتياطاً دوب                                      شود به او اقتدا كرد ولى اگر نماز يوميه            يومي ه را مى

      نيست.     جايز             كردن به او

           شود به او         خواند  مى                          قضاى نماز يومي ه خود را مى                اگر امام جماعت  - 1418مسأله 

   ا ر                          كنلد يلا قضلاى نملاز كلس ديگلرى                                         ً       اقتدا كرد ولى اگر نمازش را احتياطاً قضلا ملى  

      نيست.     جايز                      خواند  اقتداى به او  مى

                           خواند نماز واجب يوميه است                                   اگر انسان نداند نمازى را كه امام مى  - 1419مسأله 

              او اقتدا كند.          تواند به                  يا نماز مستحب  نمى

                                                            اگر امام در محراب باشد و كسى پشت سر اقتدا نكرده باشد كسانى  - 1421مسأله 

        تواننلد    نملى         بيننلد                                        اند و به واسطه ديوار محراب امام را نمى                       كه دو طرف محراب ايستاده

           كله دو طلرف       كسانى                                                     ام ا اگر كسى پشت سرامام اقتدا كرده باشد  اقتدا كردن              اقتدا كنند و
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       ندارد.             بينند  اشكال                                       اند و به واسطه ديوار محراب امام را نمى    تاده     اوايس

       رف صلف                         ى صلف او ل  كسلانى كله دو طل                     اگلر بله واسلطه دراز     - 1421مسأأله  

      صلفهاى      از       ى يكى  از                             دا كنند و نيز اگر به واسطه در          توانند اقت                      اند  امام را نبينند مى       ايستاده

      اقتلدا          تواننلد                 خلود را نبيننلد ملى                اند  صف جلوى                                ديگر كسانى كه دو طرف آن ايستاده

        نمايند.

          قابلل درب  م                                   هاى جماعت تا درب مسجد برسد  كسى كه       اگر صف  - 1422مسأله 

     كننلد    مى                                                                   پشت صف ايستاده نمازش صحيح است و نيز نماز كسانى كه پشت سر او اقتدا

       بيننلد      نملى            صف جلو را       اند و                                           باشد  و نيز نماز كسانى كه دو طرف او ايستاده       صحيح مى

             اشكال ندارد.

               ا چپ به واسطه ي                                         كسى كه پشت ستون ايستاده  اگر از طرف راست   - 1423مسأله 

                 تواند اقتدا كند.                                  مأموم ديگر به امام متصل نباشد  نمى

                     نباشد  ولى اگر مكان                                           جاى ايستادن امام بايد از جاى مأموم بلندتر  - 1424مسأله 

  و     شد       اشيب با                     ارد و نيز اگر زمين سر                                               امام مقدار كمتر از يك وجب بلندتر باشد  اشكال ند

      طلورى    و                                                                    امام در طرفى كه بلندتر است بايستد در صورتى كه سراشيبى آن زياد نباشلد  

                                             باشد كه به آن زمين مسطح بگويند  مانعى ندارد.

                                امام باشد اشكال نلدارد  وللى اگلر                                اگر جاى مأموم بلندتر از جاى - 1425مسأله 

                      اند  جماعت صحيح نيست.    كرده                                 قدرى بلند باشد كه نگويند اجتماع

       اى كه                      اند بچه ممي ز يعنى بچه                                 اگر بين كسانى كه در يك صف ايستاده  - 1426مسأله 

              تواننلد اقتلدا                            ندانند نماز او باطل است مى        چنان چه                 فهمد فاصله شود                خوب و بد را مى

      كنند.

     نلان             تكبيلر گفلتن آ                                             بعد از تكبير امام اگر صف جلو آملاده نملاز و    - 1427مسأله 

                   تواند تكبير بگويد.                                        نزديك باشد  كسى كه در صف بعد ايستاده  مى

      بعد             ت  در صفهاى                                         اگر بداند نماز يك صف از صفهاى جلو باطل اس  - 1428مسأله 
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      مايد.             تواند اقتدا ن                                                          تواند اقتدا كند  ولى اگر نداند نماز آنان صحيح است يا نه مى   نمى

   ه                      د امام وضو ندارد  اگرچ          ً     طل است مثالً بدان                        هرگاه بداند نماز امام با  - 1429مسأله 

                       تواند به او اقتدا كند.                         خود امام ملتفت نباشد  نمى

    به                        بوده  يا كافر بوده  يا ن                                         اگر مأموم بعد از نماز بفهمد كه امام عادل   - 1431مسأله 

                                 وضو نماز خوانده  نمازش صحيح است.                           ً   جهتى نمازش باطل بوده  مثالً بى

                      ه  بايد در تمام حلاالت                                   بين نماز شك كند كه اقتدا كرده يا ن       اگر در   - 1431مسأله 

                            نماز به نيت فرادى تمام كند.

                          بين نماز جماعت ني لت فلرادى              است كه در     جايز               در جميع حاالت - 1432مسأله 

        بنمايد.

                  دى كنلد  الزم نيسلت                    سوره امام ني ت فلرا                         اگر مأموم بعد از حمد و  - 1433مسأله 

   يد   با       مايد                                             ى اگر پيش از تمام شدن حمد وسوره ني ت فرادى ن                  سوره را بخواند  ول       حمد و

  ا        قرائت ر             در اين صورت      مستحب                                                     مقدارى را كه امام نخوانده بخواند اگرچه بنابر احتياط 

             اعاده نمايد.

                   تواند دوبلاره ني لت    مى                                         اگر در بين نماز جماعت ني ت فرادى نمايد  ن  - 1434مسأله 

      ز را      كه نملا                                    فرادى كند يا نه و بعد تصميم بگيرد                                    جماعت كند ولى اگر مردد شود كه ني ت

                                   با جماعت تمام كند  نمازش صحيح است.

                    بنلا بگلذارد كله ني لت                                               اگر شك كند كه ني ت فرادى كرده يا نه  بايد  - 1435مسأله 

                 فرادى نكرده است.

                    به ركوع امام برسلد                                             اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و  - 1436مسأله 

           شلود  ام لا                                                     امام تمام شده باشد  نمازش صحيح است ويك ركعت حساب مى          اگرچه ذكر 

                                                             اگر به مقدار ركوع خم شود و به ركوع امام نرسد نمازش باطل است.
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                  به مقدار ركلوع خلم                                             اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و  - 1437مسأله 

      تملام  ا            گرچه احتيلاط                                                           شود وشك كند كه به ركوع امام رسيده يا نه  نمازش باطل است  

                     نماز و اعاده آن است.

                پليش از آن كله بله                                               اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كنلد و   - 1438مسأله 

   ام         تد تلا امل                                                               ركوع خم شود  امام سر از ركوع بردارد مخي ر است بين اين كه بايسل         اندازه

       ه ني لت   كل                                                                 ركعت بعد برخيزد و آن را ركعت او ل نماز خود حساب كند  و بين ايلن       براى

     ملاز  ن                                                              نمايد ولى اگر برخاستن امام به قدرى طول بكشد كه نگويند ايلن شلخص          فرادى

                            خواند  بايد ني ت فرادى كند.        جماعت مى

                  و پليش از آن كله بله                    سوره اقتدا كنلد                             اگر او ل نماز يا بين حمد و  - 1439مسأله 

                                              رود  امام سر از ركوع بردارد نماز او صحيح است.      ركوع

               آخلر نملاز اسلت                                               اگر موقعى برسد كه امام مشغول خواندن تشه د  - 1441مسأله 

   ند     بنشي        االحرام  ة                        بعد از ني ت وگفتن تكبير                                 بخواهد به ثواب جماعت برسد  بايد        چنان چه 

         دهد  بعلد   ب       از را                                                                  و تشه د را با امام بخواند ولى سالم را نگويد وصبر كند تا امام سالم نم

  ا       و آن ر   د                                و تكبير بگويد حملد وسلوره را بخوانل                               بدون آن كه دوباره ني ت كند          بايستد و

                               ركعت او ل نماز خود حساب كند.

                    ياط واجب آن است كله                                          مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد بلكه احت  - 1441مسأله 

   ى       ايلد طلور   ب                                                                    مساوى هم نايستد ولى اگر قد او بلندتر از امام است  بنابر احتياط واجب 

              ز امام نباشد.                                بايستد كه در ركوع و سجود جلوتر ا

                    مانند آن كه پشت آن             امام پرده و                                در نماز جماعت بايد بين مأموم و  - 1442مسأله 

      ن بله                    مأموم ديگلرى كله انسلا                                             شود فاصله نباشد و همچنين است بين انسان و        ديده نمى

    بلين     چله        چنان               مأموم زن باشد                                                     واسطه او به امام متصل شده است  ولى اگر امام مرد و

        بله املام                                             مأموم ديگرى كه مرد است  و زن به واسلطه او              بين آن زن و        امام يا       زن و    آن

                            مانند آن باشد  اشكال ندارد.                شده است پرده و      متصل
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                   يا بين مأموم و كسلى     و                                         اگر بعد از شروع به نماز بين مأموم و امام   - 1443مسأله 

       ن ديلد    تلوا                                                                 به واسطه او متصل به امام است  پرده يا چيز ديگرى كه پشت آن را نملى     كه

                      عنوان جماعت باطل است.  ه        شود و ب                              فاصله شود  نماز مأموم فرادى مى

            سلتادن املام        جلاى اي                                      واجب آن است كه بين جاى سجده مأموم و  - 1444مسأله 

    او      جللوى                                                                       بيشتر از يك گام بلند فاصله نباشد  و نيز اگر انسان به واسطه ملأمومى كله  

       دن او               اش از جاى ايسلتا         جاى سجده                                              ايستاده به امام متصل باشد  واجب است كه فاصله

       ا جاى ب                         آن است كه جاى سجده مأموم       مستحب                                      بيشتر از يك گام بلند نباشد  و احتياط 

                                               كسى كه جلوى او ايستاده  هيچ فاصله نداشته باشد.

                 و اقتدا كرده بله  ا                                         اگر مأموم به واسطه كسى كه طرف راست يا چپ   - 1445مسأله 

       كه در        با كسى                                     متصل نباشد   بنابر احتياط واجب بايد                                  امام مت صل باشد و از جلو به امام

  .                                                                    طرف راست يا چپ او اقتدا كرده  بيشتر از يك گام بلند فاصله نداشته باشد

                     وم و كسى كه ملأموم بله                   امام  يا بين مأم                          اگر در نماز  بين مأموم و  - 1446مسأله 

         هم قصلد      ً فوراً   چه       چنان                                                   او به امام متصل است بيشتر از يك گام بلند پيدا شود         واسطه

     رادى                   شود اگر به وظيفه ف                                      نماز جماعتش باطل است ولى فرادى حساب مى             فرادى نكند 

         عمل كند.

                    م شود  يا همه ني ت                                         اگر نماز همه كسانى كه در صف جلو هستند تما  - 1447مسأله 

   ً اً          رتى كله عرفل                       امام اقتدا كنند به صلو   ه     ً                  فوراً براى نماز ديگرى ب        چنان چه               فرادى نمايند  

                        اال  كسلانى كله در صلف بعلد                                             صله محسوب نشود  جماعت صف بعد صحيح است و  فا

        مى شود.                  ً      اند نمازشان قهراً فرادى       ايستاده

                سلوره را بخوانلد     و                                        اگر در ركعت دوم اقتدا كند  الزم نيست حملد    - 1448مسأله 

      شله د                                       خواند و احتيلاط آن اسلت كله موقلع خوانلدن ت                                   ولى قنوت و تشه د را با امام مى

       د با   ل   شه       عد از ت ب                                                              ن دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند كند و بايد       انگشتا
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    نلد       تملام ك                                                                       امام برخيزد و حمد و سوره را بخواند و اگر براى سوره وقت ندارد  حمد را

   ت       ط آن اسل                                                                     در ركوع يا سجود خود را به امام برساند و اگر در سجده به امام برسد احو

                  كه قصد فرادى كند.

                    عتى است  اقتدا كند                                          اگر موقعى كه امام در ركعت دوم نماز چهار رك  - 1449سأله م

    را      شله د  ت                                                                    بايد در ركعت دوم نمازش كه ركعت سوم امام است بعد از دو سجده بنشيند و 

    قلت                             براى گفلتن سله مرتبله تسلبيحات و            چنان چه                                 به مقدار واجب بخواند و برخيزد و 

                   را به امام برساند.                                     ندارد  يك مرتبه بگويد و در ركوع خود

   و                    د كه اگر اقتدا كند          مأموم بدان                                 اگر در ركعت سوم يا چهارم باشد و  - 1451مسأله 

     ركوع    ه      امام ب                                        رسد  بنابر احتياط واجب بايد صبر كند تا                              حمد را بخواند به ركوع امام نمى

                      رود  بعد اقتدا نمايد.

         سلوره را            ايد حملد و  ب                                         اگر در ركعت سوم يا چهارم امام اقتدا كند    - 1451مسأله 

   را          جده خود س                                                                    بخواند و اگر براى سوره وقت ندارد  بايد حمد را تمام كند و در ركوع يا 

   د.       رادى كن                                                     ً              به امام برساند  ولى اگر در سجده به امام برسد  احتياطاً نماز را قصد ف

                د بله ركلوع املام                                   داند اگر سوره يا قنوت را تملام كنل           كسى كه مى  - 1452مسأله 

   يح     ً                                               عمداً سوره يا قنوت را بخواند و به ركلوع نرسلد نملازش صلح           نان چه  چ     رسد     نمى

     است.

                     ند يا تمام نمايلد بله                                           كسى كه اطمينان دارد كه اگر سوره را شروع ك  - 1453مسأله 

     رده كل                                                         رسد  احتياط واجب آن است كه سوره را شروع كند يا اگر شلروع              ركوع امام مى

            تمام نمايد.

     چنان       رسد           وع امام مى                        اگر سوره را بخواند به رك                  كسى كه يقين دارد  - 1454مسأله 

                                                سوره را بخواند و به ركوع نرسد  نمازش صحيح است.   چه 

                كلدام ركعلت اسلت                       مأموم ندانلد كله در                           اگر امام ايستاده باشد و  - 1455مسأله 

  ه ل   د ك ل    بفهم         رچه بعد ل                                                           تواند اقتدا كند ولى بايد حمد وسوره را به قصد قربت بخواند اگ  مى
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                                           ر ركعت او ل يا دوم بوده  و نمازش صحيح است.      امام د

      سلوره                وم است  حمد و                                  خيال اين كه امام در ركعت او ل يا د  ه      اگر ب  - 1456مسأله 

    وللى      ست                                                                    نخواند و بعد از ركوع بفهمد كه در ركعت سوم يا چهارم بوده نمازش صحيح ا

   را     ملد  ح    فقلط                                                                   اگر پيش از ركوع بفهمد  بايد حمد و سوره را بخواند و اگر وقت نلدارد  

   د.                                                    ً               بخواند و در ركوع خود را به امام برساند وگرنه احتياطاً قصد فرادى نماي

               ارم اسلت حملد و                                    خيال اين كه امام در ركعت سوم يلا چهل    ه      اگر ب  - 1457مسأله 

    زش        وده  نملا  ب                                                               بخواند و پيش از ركوع يا بعد از آن بفهمد كه در ركعت او ل يا دوم       سوره

                                        و سوره بفهمد الزم نيست آنها را تمام كند.                          صحيح است و اگر در بين حمد 

     چنان            برپا شود                                            اگر موقعى كه مشغول نماز مستحب ى است جماعت  - 1458مسأله 

    رهلا        ز را       است نما      مستحب                                                      اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت برسد     چه 

   سلد    بر     و ل ا                                                                     كند و مشغول نماز جماعت شود  بلكه اگر اطمينان نداشته باشد كه به ركعت

                               است به همين دستور رفتار نمايد.      مستحب 

           كعتلى اسلت    ر                                         اگر موقعى كه مشغول نماز سله ركعتلى يلا چهلار       - 1459مسأله 

         نماز را                                               ركعت سوم را شروع نكرده و اطمينان ندارد كه اگر        چنان چه                جماعت برپا شود 

     تملام      تى   ركع                                    است به ني ت نماز مستحب ى نماز را دو       مستحب                         تمام كند به جماعت برسد  

                        خود را به جماعت برساند.       كند و

                     د يا سلالم او ل باشلد                    مأموم مشغول تشه                           اگر نماز امام تمام شود و  - 1461مسأله 

                         الزم نيست ني ت فرادى كند.

      وقتى                                                     كسى كه يك ركعت از امام عقب مانده بنابر احتياط مستحب  - 1461مسأله  

        زانوها               زمين بگذارد و  ه             سينه پا را ب      ست و                خواند  انگشتان د                         امام تشه د ركعت آخر را مى

                                                    د و صبر كند تا امام سالم نماز را بگويد و بعد برخيزد.       نگه دار      بلند    را
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 امام جماعت شرايط

               املامى و علادل و                                              امام جماعت بايد بالغ و عاقلل و شليعه دوازده    - 1462مسأله 

  م         ملام او هل            مرد است  ا                                                      زاده باشد و نماز را بطور صحيح بخواند  و نيز اگر مأموم      حالل

     شكال  ا       ز ديگر                  فهمد به بچه ممي                                             باشد واقتدا كردن بچه ممي ز كه خوب و بد را مى          بايد مرد

                                                   و لكن اقتدا كردن شخص بالغ به بچه ممي ز اشكال دارد.       ندارد

     است             دالت خود باقى ع                      دانسته  اگر شك كند به                    امامى را كه عادل مى  - 1463مسأله 

             اقتدا نمايد.            تواند به او          يا نه  مى

                          تواند به كسلى كله نشسلته يلا              خواند  نمى                      كسى كه ايستاده نماز مى  - 1464مسأله 

   كه    ى           تواند به كس          خواند  نمى                                       خواند  اقتدا كند و كسى كه نشسته نماز مى               خوابيده نماز مى

                 خواند اقتدا كند.               خوابيده نماز مى

                 توانلد بله كسلى كله             خواند  مى                               كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مى  - 1465مسأله 

    كله             تواند بله كسلى          خواند مى                                        خواند اقتدا كند و كسى كه خوابيده نماز مى             نشسته نماز مى

                   خواند اقتدا نمايد.               خوابيده نماز مى

                  ا با تليم م يلا بلا    ي                                         اگر امام جماعت به واسطه عذرى با لباس نجس   - 1466مسأله 

                     شود به او اقتدا كرد.                  اى نماز بخواند  مى          وضوى جبيره

      غلائط          ن بلول و                   توانلد از بيلرون آملد                            اگر امام مرضى دارد كه نمى  - 1467أله مس

             توانلد بله زن                                                  شود به او اقتدا كرد و نيز زنى كه مستحاضه نيست ملى                خوددارى كند  مى

                     مستحاضه اقتدا نمايد.

                                         كسى كه مرض خوره يا پيسى دارد نبايد امام      مستحب              بنابر احتياط   - 1468مسأله 

           جماعت شود.
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 جماعت احكام

                      ي ن نمايد وللى دانسلتن                     كند بايد امام را مع                      موقعى كه مأموم ني ت مى  - 1469مسأله 

  .       حيح است ص                        كنم به امام حاضر  نمازش                    ً                      اسم او الزم نيست مثالً اگر ني ت كند اقتدا مى

                 را خلودش بخوانلد                      سوره همه چيز نماز                         مأموم بايد غير از حمد و  - 1471مسأله 

   را         و سلوره                                                م او با ركعت سوم يا چهارم امام باشد  بايد حملد                        ولى اگر ركعت او ل يا دو

        بخواند.

      صلداى      عشاء     رب و  مغ                دوم نماز صبح و                          اگر مأموم در ركعت او ل و  - 1471مسأله 

    را                                                                سوره امام را بشنود  اگرچه كلمات را تشخيص ندهلد  بايلد حملد و سلوره           حمد و

     ايلد                  ه را بخوانلد وللى ب              است حملد وسلور        مستحب                                  نخواند و اگر صداى امام را نشنود  

     ً                          سهواً بلند بخواند  اشكال ندارد.        چنان چه                آهسته بخواند و 

               بشلنود  احتيلاط                سوره املام را                                اگر مأموم بعضى از كلمات حمد و  - 1472مسأله 

                                    واجب آن است كه حمد وسوره را نخواند.

                   ل كنلد صلدايى را كله                      سوره بخواند  يا خيا                ً      اگر مأموم سهواً حمد و  - 1473مسأله 

      نمازش                                           سوره بخواند و بعد بفهمد صداى امام بوده       حمد و                       شنود صداى امام نيست و  مى

          صحيح است.

                 ا صلدايى بشلنود و               شنود يا نه  ي                            اگر شك كند كه صداى امام رامى  - 1474مسأله 

      واند.                                            ً                       نداند صداى امام است يا صداى كس ديگر  احتياطاً نبايد حمد و سوره را بخ

                دوم نماز ظهلر و    و                            ن است كه مأموم در ركعت او ل              احتياط واجب آ  - 1475مسأله 

                         است به جاى آن ذكر بگويد.      مستحب               سوره نخواند و    و          عصر حمد 

                   بگويلد بلكله احتيلاط                          االحرام را پيش از املام   ة                  مأموم نبايد تكبير  - 1476مسأله 

                                                    واجب آن است كه تا تكبير امام تمام نشده تكبير نگويد.

       گويلد            وقت سلالم ملى                             مام را بشنود  يا بداند چه               اگر مأموم سالم ا  - 1477مسأله 

   ً واً  ل  سه    ً   داً يا ل  عم      ان چه  ل  چن      ويد و  ل     الم نگ ل    ام س ل                   آن است كه پيش از ام      مستحب        احتياط 
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       م دهد.                          الزم نيست دوباره با امام سال                                 امام سالم دهد  نمازش صحيح است  و        پيش از

            ز را پليش از     نملا                    االحرام چيزهاى ديگلر    ة                       اگر مأموم غير از تكبير  - 1478 مسأله

             گويد احتياط ى م                                                               بگويد اشكالى ندارد  ولى اگر آنها را بشنود يا بداند امام چه وقت       امام

                                   مستحب آن است كه بعد از امام بگويد.

                     شود  كارهاى ديگر آن                 در نماز خوانده مى      آن چه                    مأموم بايد غير از  - 1479مسأله 

        ملام يلا         يش از ا پ                  ً جا آورد و اگر عمداً                                                 مانند ركوع وسجود را با امام يا كمى بعد از امام ب

           ز را تملام              آن است كه نما      مستحب                                                  مد تى بعد از امام انجام دهد  معصيت كرده و احتياط 

                     كند و دوباره بخواند.

              امام در ركوع       نان چه  چ        ً                                اگر سهواً پيش از امام سر از ركوع بردارد    - 1481مسأله 

        كلوع كله   ر                     در اين صورت زياد شلدن                                                 باشد بايد به ركوع برگردد و با امام سر بردارد و 

        ه ركلوع                                             كند  ولى اگر به ركوع برگردد و پيش از آن كله بل                          ركن است نماز را باطل نمى

                                     برسد  امام سر بردارد نمازش باطل است.

                      ده است  بايد بله سلجده                  ببيند امام در سج             ً            اگر اشتباهاً سر بردارد و  - 1481مسأله 

        كه ركلن                                ق بيفتد براى زياد شدن دو سجده                      در هر دو سجده اين اتفا        چنان چه          برگردد و 

     شود.                 است نماز باطل نمى

                     داشته هرگاه به سجده              ً                          كسى كه اشتباهاً پيش از امام سر از سجده بر  - 1482مسأله 

   دو       ر هر د                                                           هنوز به سجده نرسيده  امام سر بردارد نمازش صحيح است ولى اگر           برگردد و

   د.        اده نماي                       را تمام كند و دوباره اع                                             سجده اين اتفاق بيفتد بنابر احتياط واجب نمازش 

     ً                  هواً يا به خيال اين كه س             ً                            اگر اشتباهاً سر از ركوع يا سجده بردارد و  - 1483مسأله 

                                             رسد  به ركوع يا سجده نرود  نمازش صحيح است.        امام نمى    به

    بله         چنان چله         ه است                   ببيند امام در سجد                         اگر سر از سجده بردارد و  - 1484مسأله 

         ه رود و                                                   او ل امام است به قصد اين كه با امام سجده كنلد بله سلجد                     خيال اين كه سجده

     ده ل  سج             خيال اين كه  ه            شود و اگر ب                                             بفهمد سجده دوم امام بوده  سجده دوم او حساب مى
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      املام          ن كه بلا                                                                     دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده او ل امام بوده  بايد به قصد اي

    سلت  ا   آن       مسلتحب                         و در هر دو صورت احتياط                                       سجده كند دوباره با امام به سجده رود 

                                              كه نماز را به جماعت تمام كند و دوباره بخواند.

              اشلد كله اگلر سلر           طلورى ب           ً                          اگر سهواً پيش از امام به ركوع رود و  - 1485مسأله 

           ركلوع رود                          سر بردارد و با امام بله         چنان چه      رسد                            به مقدارى از قرائت امام مى        بردارد

 ً                                        اً برنگردد  نملازش صلحيح اسلت گرچله بله احتيلاط                         صحيح است و اگر عمد       نمازش

                                       نماز را تمام كند و دوباره اعاده نمايد.      مستحب 

                   اشد كه اگر برگلردد  ب        ً                                اگر سهواً پيش از امام به ركوع رود و طورى   - 1486مسأله 

       نملازش                                                رسد  در صورتى كه صبر كند تا امام بله او برسلد                           به چيزى از قرائت امام نمى

          صحيح است.

            ب برگلردد و         ً                                         اگر سهواً پيش از امام به سجده رود بنابر احتياط واج  - 1487مسأله 

       جماعلت                                                                       متابعت امام بنمايد و در صورتى كه صبر كند تا امام به او برسلد نملازش بله   

     شود.                                                  صحيح است  در صورتى كه امام زود برسد وگرنه فرادى مى

              خوانلد  يلا در       نلوت ب  ق                                       ً اگر امام در ركعتى كه قنوت ندارد اشلتباهاً    - 1488مسأله 

   را      ه د  تشل       وت و                            ً                                       ركعتى كه تشه د ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشه د شود  مأموم نبايد قن

     لكله  ب       ايسلتد                                                         تواند پيش از امام به ركوع رود يا پيش از ايستادن املام ب               بخواند ولى نمى

     اند.                                                                    بايد صبر كند تا قنوت و تشه د امام تمام شود و بقي ه نماز را با او بخو

 

 استمستحب ى كه در نماز جماعت چيزهائ

                            است طرف راست امام بايستد و      مستحب                        اگر مأموم يك مرد باشد    - 1489مسأله 

             يك زن يا يلك                                       است پشت سر او بايستد  و اگر يك مرد و      مستحب                 اگر يك زن باشد  

                         باقى پشت سر امام بايستند                          است مرد طرف راست امام و      مستحب                    مرد و چند زن باشند 
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        ند ملرد  چ                               است پشت سر امام بايستند  و اگر       مستحب                     رد يا چند زن باشند           اگر چند م   و

                      ها پشت مردها بايستند.                       است مردها عقب امام و زن      مستحب                وچند زن باشند  

               ه رديلف يكلديگر   كل                               مأموم هر دو زن باشند بهتر اسلت              اگر امام و  - 1491مسأله 

                             امام جلوتر از ديگران نايستد.           بايستند و

      تقوى        كمال و   و                                   است امام در وسط صف بايستد واهل علم    حب    مست  - 1491مسأله 

                    در صف او ل بايستند.

        ى كله در          بين كسلان                        هاى جماعت منظم باشد و      است صف      مستحب   - 1492مسأله 

                            شانه آنان رديف يكديگر باشد.                   اند فاصله نباشد و          صف ايستاده    يك

         برخيزند.        مأمومين    ( ة       مت الصال     قد قا )                است بعد از گفتن       مستحب  - 1493مسأله 

    تر          يگران ضعيف د                                   است امام جماعت حال مأمومى را كه از       مستحب   - 1494مسأله 

      ه بله  ك                                                                    است رعايت كند و قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد  مگر بداند همه كسانى 

                 طول دادن مايلند.  ه      اند ب             او اقتدا كرده

           ى كله بلنلد        ذكرهلاي                                است امام جماعت در حمد وسوره و      مستحب   - 1495مسأله 

     ازه      از انلد                                                                     خواند  صداى خود را به قدرى بلند كند كه ديگران بشنوند  ولى بايد بيش ى م

                  صدا را بلند نكند.

                 خواهلد اقتلدا كنلد    ى                                         اگر امام در ركوع بفهمد كسى تازه رسيده و م  - 1496مسأله 

   س كل                                                               است ركوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد برخيلزد  اگرچله بفهملد          مستحب 

                  تدا وارد شده است.                ديگرى هم براى اق

 

 چيزهائى كه در نماز جماعت مكروه است

                ان تنها بايستد.                                هاى جماعت جا باشد  مكروه است انس         اگر در صف  - 1497مسأله 

               كه امام بشنود.                                           مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را طورى بگويد  - 1498مسأله 

        ند مكروه   خوا             را دو ركعت مى     عشاء      عصر و                      مسافرى كه نماز ظهر و  - 1499مسأله 
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         ت مكلروه                                                                     است در اين نمازها به كسى كه مسافر نيست اقتدا كند  و كسى كه مسافر نيس

                                        است در اين نمازها به مسافر اقتدا نمايد.

 

 نماز جمعه و احكام آن

   ت                    تواند بسليارى از مشلكال                             هاى سياسى و عبادى است كه مى                  نماز جمعه از عبادت

      جمعله                                 و رفع گردد. و لذا حضور در نملاز                     هاى نماز جمعه مطر                   ام ت اسالمى در خطبه

                                                   بسيار نيكو و شايسته است و توصيه فراوان گرديده است.

    صبح                تيازش از نماز                                         نماز جمعه مانند نماز صبح دو ركعت است و ام  - 1511مسأله 

     بي ت     مطلو    اء                          ان بايد نماز جمعه را به رج                                          اين است كه دو خطبه در پيش دارد و در اين زم

   حلو         آن بله ن                                                ت كه نماز ظهر و عصر هم خوانده شود. و واجب شدن                بخواند و واجب اس

                    مذكور چند شرط دارد:

     انلدن                                                              داخل شدن وقت: و آن عبارت از زوال آفتاب است تا گفلتن اذان و خو   .  ّ او ل

   ر        تلد  بنلاب                                                                   خطبه و نماز جمعه پس اگر خواندن نماز بيش از اين مقدار به تلأخير بيف     دو

             را بخواند.     معه ج           تواند نماز                احتياط واجب نمى

   ع       انان جمل                                                              شماره افراد: و آن هفت نفر است با امام و هرگاه هفت نفر از مسلم  .دوم

        ن املام                                            شود بلى نماز جمعه از پنج نفر كله يكلى از ايشلا                            نشوند  نماز جمعه واجب نمى

                  باشد  صحيح است.

     است.                             غيره كه در امام جماعت معتبر            از عدالت و       شرايط                 بودن امام جامع ال  .سوم

                                   حيح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: ص   و

                                                          جماعت بودن  پس فرادى صحيح نيست پس هرگلاه ملأموم قبلل از ركلوع       .  ّ او ل

       اشلكال                                  خواهد بود و در غير ايلن صلورت محلل                              دوم نماز به امام برسد مجزى       ركعت

       است.
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   و      گفتله               ثناى الهى را                                                  خواندن دو خطبه پيش از نماز كه در خطبه او ل حمد و  .دوم

     خيزد   بر   و                                  يك سوره از قرآن بخواند سپس نشسته                 پرهيزكارى شود و           به تقوى و       وصي ت

      صللوات      ين                           بر پيغمبلر اكلرم و ائم له مسللم                               ثناى الهى را به جا آورد و              باز هم حمد و   و

       به پيش   خط                كند  و الزم است   (         طلب آمرزش )                               و براى مؤمنين و مؤمنات استغفار         فرستاده 

  و      بلود                                  ز دو خطبه شلروع كلرد  صلحيح نخواهلد                                      از نماز باشد  پس اگر نماز را پيش ا

      خوانلد    ملى                             نيست و بايد كسلى كله خطبله را        جايز                                خواندن خطبه پيش از زوال آفتاب

        بين دو         انداختن               باشد  و فاصله                                                هنگام خواندن ايستاده باشد ونشسته خواندن صحيح نمى

   سلت   ا           باشد و الزم       خفيف                                                   خطبه به نشستن الزم و واجب است و بايد نشستن مختصر و

      و             طهارت بخوانلد                                                           امام جماعت وخطيب يك نفر باشد و احوط آن است كه خطبه را با

     ضلرين          و اگلر حا                                                               مقدار واجب از خطبه بايد عربى باشد ولى در مازاد آن معتبر نيسلت 

                               تواند براى آنان ترجمه نمايد.                   زبان عربى ندانند مى

     ملاز           پس هرگاه ن                                                     آن كه مسافت بين دو نماز جمعه كمتر از يك فرسخ نباشد   .سوم

      باطلل                                                                       جمعه ديگرى در مسافت كمتر از يك فرسخ بر پا باشد ومقارن هم بودند هر دو

   و    يح              االحرام باشد صلح    ة                               ت بر ديگرى داشت هر چند به تكبير                  شوند و اگر يكى سبق  مى

   از                                                ولى هرگاه پس از برگزارى نماز جمعه كشلف شلود كله نمل                          دومى باطل خواهد بود.

          نلدارد چله                                                  يا مقارن به كمتر از يك فرسخ بر پا بوده  اشكالى     سابق                   جمعه ديگرى بر او

    اسلت                                      مانع بودن كمتر از يك فرسخ در صورتى                  يا در خارج آن  و                  در وقت معلوم شود

    كال   اشل              ر صحيح  محلل                مانعي ت نماز غي                     اين جهت صحيح باشد و    جز  ه                كه هر دو نماز ب

     است.
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      تلوان      ود ملى  شل           است بلر پلا        رايط  ش            اى كه واجد               هرگاه نماز جمعه  - 1511مسأله 

       كند و  مى                                                 مطلوبي ت آورد گر چه اظهر آن است كه كفايت از ظهر ن    اء                شركت كرد و به رج

           شود باشند:            ى كه گفته مى     شرايط                           خواهند شركت كنند بايد واجد         اى كه مى    عد ه

      رد.                                                            آن كه مكل ف مرد باشد زيرا براى زن حضور در نماز جمعه وجوب ندا  .  ّ او ل

                                      اشد پس بر بنده  نماز جمعه وجوب ندارد.      آزاد ب  .دوم

             عاقل باشد.  .سوم

                   كورى داشته باشد.                  سالمت از بيمارى و  .چهارم

             پير نباشد.  .پنجم

                    هوا بارانى نباشد.  .ششم

              شلود بليش از دو                             جايى كه نماز جمعه بر پلا ملى                       آن كه بين جاى شخص و  .هفتم

               فاصله نباشد.      فرسخ

       نباشد.                        آن كه حضور براى او حرجى   .هشتم

     او ل               ركت نكرده در ش                                         خواندن نماز ظهر براى كسى كه به نماز جمعه   - 1512مسأله 

   ت.                                                                    وقت فضيلت  اشكالى ندارد گرچه تأخير انداختن جهت مراعات احتياط بهتر اس

     چنلان               د يا مأموم               نيست  امام باش     جايز                        حرف زدن در هنگام خطبه  - 1513مسأله 

     شود.        نماز نمى             بطالن خطبه و                               حرف زد مرتكب حرام شده ولى موجب    چه 

                   ت چون به منزله دو                                         گوش دادن به دو خطبه بنابر احتياط  واجب اس  - 1514مسأله 

     شود.                                                  ركعت نماز است گرچه اگر گوش نداد موجب بطالن نماز نمى

 است اين همان اذانى باشد وحرام مى اذان دوم روز جمعه بدعت و - 1515مسأله 

 كنند.                       شود وعام ه به آن عمل مىيده مىكه در عرف مردم اذان سوم نام

   «    جمعه      نماز »   ا                 فروش را در وقت ند        خريد و      مستحب              بنابر احتياط   - 1516مسأله 

            ترك نمايند.
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 نماز آيات

                       به واسطه چهار چيز                          ً              نماز آيات كه دستور آن بعداً گفته خواهد شد  - 1517مسأله 

      شود:        واجب مى

    .            گرفتن خورشيد  .  ّ او ل

    .   رسد                     شود و كسى هم از آن نت                              گرچه مقدار كمى از آنها گرفته           گرفتن ماه ا  .دوم

    .                        زلزله اگرچه كسى هم نترسد  .سوم

        تر مردم                            مانند اينها در صورتى كه بيش       سرخ و               بادهاى سياه و   و     برق       رعد و  .چهارم

          بترسند.

                             بلراى آنهلا واجلب اسلت بيشلتر از                                  اگر از چيزهائى كه نماز آيات - 1518مسأله 

   ر  ً   ثالً اگل  مل                                                        انسان بايد براى هر يك از آنها يلك نملاز آيلات بخوانلد                  ات فاق بيفتد   يكى

                                         زلزله هم بشود  بايد دو نماز آيات بخواند.                خورشيد بگيرد و

                مه آنها براى يك  ه                                         كسى كه چند نماز آيات بر او واجب است  اگر   - 1519مسأله 

   سلت         وانلده ا   نخ                          ً                                    بر او واجب شده باشد  مثالً سه مرتبه خورشيد گرفته ونماز آنها را     چيز

     شد و        آنها با                                             خواند  الزم نيست معي ن كند كه براى كدام دفعه               قضاى آنها را مى          موقعى كه

          نها بلر او          مانند اي       سرخ و               بادهاى سياه و       برق و                         اگر چند نماز براى رعد و            همچنين است

            وتاى اينهلا  د              زلزله يا براى              ماه گرفتن و                        اگر براى آفتاب گرفتن و                    واجب شده باشد  ولى

  ز        كنلد نملا                                          بنابر احتياط واجب بايد موقع ني لت معلي ن                               ازهايى بر او واجب شده باشد   نم

                            خواند براى كداميك آنها است.           آياتى كه مى

                                                            چيزهائى كه نماز آيات براى آنها واجب است  در هر شهرى ات فاق  - 1511مسأله 

      واجلب                     بلر ملردم جاهلاى ديگلر                                                       بيفتد  فقط مردم همان شهر بايد نماز آيات بخوانند و

                                                                            نيست  ولى اگر مكان آنها به قدرى نزديك باشد كه با آن شهر يكى حساب شود  نملاز 

                          آيات بر آنها هم واجب است.
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                     كند  انسان بايد نماز                                          از وقتى كه خورشيد يا ماه شروع به گرفتن مى  - 1511مسأله 

    شدن      باز  ه    ع ب                                                               را بخواند و بنابر احتياط واجب بايد به قدرى تأخير نيندازد كه شرو      آيات

     كند.

                      دازد كه آفتاب يا ملاه                                          اگر خواندن نماز آيات را به قدرى تأخير بين  - 1512مسأله 

   ى       كنلد  ولل                                                                      شروع به باز شدن كند  در اين صورت بايد بنابر احتياط واجب  ادا و قضا ن

                                                             اگر بعد از باز شدن تمام آن  نماز بخواند بايد ني ت قضا نمايد.

                   اندن يك ركعت نملاز                           خورشيد يا ماه به اندازه خو               اگر مد ت گرفتن   - 1513مسأله 

           تر باشلد                                                    خواند ادا است  و همچنين است اگر مد ت گرفتن آنها بيشل                  باشد  نمازى كه مى

    شلد        انلده با                                                                     ولى انسان نماز را نخواند تا به اندازه خواندن يك ركعت به آخر وقت آن م

        ننمايد.   ا  قض   و   ا                      ً        ركعت وقت دارد  احتياطاً ني ت اد                   ولى اگر كمتر از يك 

                  افتد  انسان بايد        ت فاق مى ا            مانند اينها        برق و       رعد و                  موقعى كه زلزله و  - 1514مسأله 

  و          اجب اسلت  و    ً                                                               فوراً نماز آيات را بخواند و اگر نخواند معصيت كرده وتا آخر عمر بر او 

         از آيلات                                                   است مگر در آياتى كه زمان او به مقدار يك ركعلت از نمل     ا                هر وقت بخواند اد

           بر احتيلاط                               تأخير بياندازد در اين صورت بنلا   ه                           ندن نماز را از روى عصيان ب   خوا        بوده و

      نكند.   ا  قض   و   ا                 واجب بايد ني ت اد

  د                       مام آن گرفته بوده  باي ت                                         اگر بعد از باز شدن آفتاب يا ماه بفهمد كه   - 1515مسأله 

   ب        ر او واجل  ب                                                               نماز آيات را بخواند  ولى اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده قضا       قضاى

      نيست.

      انسان         چنان چه     ست   ا                                 اى بگويند كه خورشيد يا ماه گرفته         اگر عد ه  - 1516مسأله 

         انلد  در    فتله  گ                                      نماز آيات نخواند و بعد معلوم شود راسلت                              گفته آنان يقين پيدا نكند و    از

      دارى      اگر مقل                                                                       صورتى كه تمام خورشيد يا ماه گرفته باشد بايد نماز آيات را بخواند بلكه

    كه   ر ل       ر دو نف                            نماز آيات را بجا آورد ولى اگ      مستحب                    باشد  بنابر احتياط                 از آن هم گرفته

    ادل ل    كه ع        وم شود ل             رفته  بعد معل ل                                                عادل بودن آنان معلوم نيست بگويند خورشيد يا ماه گ
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                                            اند  بنابر احتياط واجب نماز آيات را بخواند.    بوده

         ت گلرفتن       لملى وقل                                           اگر انسان به گفته كسانى كه از روى قاعلده ع   - 1517مسأله 

    اط        ابر احتيل                                                   دانند  اطمينان پيدا كند كه خورشيد يا ملاه گرفتله  بنل            ماه را مى          خورشيد و

   و      گيرد     اه مى                                                                   واجب بايد نماز آيات را بخواند  و نيز اگر بگويند فالن وقت خورشيد يا م

   ب        تيلاط واجل                                               انسان به گفته آنان اطمينان پيدا كند  بنلابر اح        كشد و                فالن مقدار طول مى

        از شلدن  بل                       ً                                   حرف آنان عمل نمايد مثالً اگر بگويند آفتاب فالن ساعت شروع بله          بايد به 

                   وقت تأخير نيندازد.              ً                   كند  احتياطاً بايد نماز را تا آن  مى

                                     نده باطل بوده  بايد دوبلاره بخوانلد و                             اگر بفهمد نماز آياتى كه خوا - 1518مسأله 

                          اگر وقت گذشته  قضا نمايد.

     چنلان                 سان واجب شود                        مي ه نماز آيات هم بر ان                  اگر در وقت نماز يو  - 1519مسأله 

   از      يكى     وقت                                                                   براى هر دو نماز وقت دارد  هركدام را او ل بخواند اشكال ندارد و اگر   چه 

    ملاز   ن      او ل                                                                      آن دو تنگ باشد بايد او ل آن را بخواند و اگر وقت هر دو تنگ باشلد  بايلد  

                  يومي ه را بخواند.

     چنلان                             كه وقت نماز آيات تنگ است       فهمد                        اگر در بين نماز يومي ه ب - 1521مسأله 

    اگر    و          ا بخواند               بعد نماز آيات ر                                                    وقت نماز يومي ه هم تنگ باشد  بايد آن را تمام كند   چه 

     ملاز         نلد بعلد ن                        او ل نماز آيلات را بخوا                                                وقت نماز يومي ه تنگ نباشد  بايد آن را بشكند و

                    يومي ه را بجا آورد.

                    مي ه تنگ اسلت  بايلد                   مد كه وقت نماز يو                        اگر در بين نماز آيات بفه  - 1521مسأله 

        پيش از         مام كرد                                                                    نماز آيات را رها كند ومشغول نماز يومي ه شود و بعد از آن كه نماز را ت

       خواند.      كرده ب           جا كه رها                                                             انجام كارى كه نماز را به هم بزند  بقيه نماز آيات را از همان

                   يرد و در تمام حال                                          اگر در حال حيض يا نفاس زن آفتاب يا ماه بگ  - 1522مسأله 

   او                                                        گرفتگى حالت حيض و نفاس ادامه داشته باشد  نملاز آيلات بلر             و خورشيد     ماه

        ده  به       اس نبو ل  نف     ض و ت              اب و ماه در حي ل                              ولى اگر در تمام وقت گرفتگى آفت           واجب نيست
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   نلد          رق و مان بل                                 ه بياورد ولى اگر زلزله يا رعلد و                      آيات را ما فى الذم                   احتياط واجب نماز

  و         بخوانلد          آيلات را                                      واجب آن است كه بعد از پاك شدن  نماز                  اق بيفتد  احتياط         اينها اتف

         ه نمايد.   م              قصد ما فى الذ
 

 دستور نماز آيات

       دستور           وع دارد و                                         نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج رك - 1523مسأله 

   و        بخواند              يك سوره تمام          يك حمد و                                                آن اين است كه انسان بعد از ني ت  تكبير بگويد و

         به ركلوع                      يك سوره بخواند  باز                                    سر از ركوع بردارد  دوباره يك حمد و               به ركوع رود و

   ت   ركعل      د و     برخيلز                                                                  رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نمايد و

         سالم دهد.                تشه د بخواند و                                    دوم را هم مثل ركعت او ل بجا آورد و

        خوانلدن          تكبيلر و                   ان بعلد از ني لت و                           در نماز آيات ممكن است انس  - 1524مسأله 

        د و بله                               يك آيه يا بيشلتر از آن را بخوانل                                 هاى يك سوره را پنج قسمت كند و        حمد  آيه

    را                                               بدون اين كه حملد بخوانلد  قسلمت دوم از هملان سلوره                  سر بردارد و            ركوع رود و

    بله         ً د  ملثالً                                              همينطور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نماي                        بخواند و به ركوع رود و

         ود  بعلد              د و به ركلوع ر     بگوي   «    يم                َّ         َّ س م  الل ه  الرَّح من  الرَّح   ب  »     «   ْ                  ٌ ق لْ ه و  الل ه  أ ح دٌ »         قصد سوره 

   :            يستد و بگويد         ز ركوع با                          دوباره به ركوع رود و بعد ا   «   ْ                  ٌ ق لْ ه و  الل ه  أ ح دٌ »                بايستد و بگويد: 

        ه ركلوع  بل      برود    و   «     ل د         ل م  ي و      د  و           ل م  ي ل  »                بايستد و بگويد:                        باز به ركوع رود و «                الل ه  الص م د  »

      د و    م رو ل      وع پنج ل ك       آن به ر          و بعد از   «            ْ            ً     ٌ و ل م  ي ك نْ ل ه  ك ف واً أح دٌ »                          باز هم سر بردارد و بگويد: 

   ز ا        د و بعد                                     ركعت دوم را هم مثل ركعت او ل بجا آور                                 بعد از سر برداشتن دو سجده كند و

                 نماز را سالم دهد.                         سجده دوم تشه د بخواند و

           ه بخوانلد و     سور                                             اگر در يك ركعت از نماز آيات پنج مرتبه حمد و  - 1525 مسأله

                                   سوره را پنج قسمت كند  مانعى ندارد.                           ركعت ديگر يك حمد بخواند و    در

         از آيات ل          است  در نم      مستحب                                   چيزهائى كه در نماز يومي ه واجب و  - 1526مسأله 
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   سه        اقامه            جاى اذان و        است به      مستحب                       باشد ولى در نماز آيات   مى      مستحب            هم واجب و

  . « ة ال    لص    ا  »              مرتبه بگويند: 

   ْ نْ   م ل    ل      هلل  ا     ع    م    س ل  »           دهلم بگويلد:                           است بعد از ركوع پنجم و      مستحب   - 1527مسأله 

     دهم     م و       كوع پنج                                                             و نيز پيش از هر ركوع و بعد از آن تكبير بگويد ولى بعد از ر «   ه    د    م    ح 

      نيست.      مستحب            گفتن تكبير 

            هشتم و دهلم                             ز ركوع دوم و چهارم و ششم و         است پيش ا      مستحب   - 1528مسأله 

     است.                                                           قنوت بخواند  و اگر فقط يك قنوت پيش از ركوع دهم بخواند  كافى

         فكلرش بله                    ند ركعلت خوانلده و   چ                           اگر در نماز آيات شك كند كه  - 1529مسأله 

                     نرسد  نماز باطل است.    جايى

          كلوع او ل       ا در ر يل                                          اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت او ل است    - 1531مسأله 

    هلار   چ                                            ً           فكرش به جايى نرسد  نماز باطل است ولى اگر مثالً شك كند كله              ركعت دوم و

      را كله                            سجده خم نشده  بايد ركلوعى   ه            براى رفتن ب        چنان چه                   كرده يا پنج ركوع        ركوع

      شلك       د به   باي                                                        آورده يا نه  بجا آورد و اگر براى رفتن به سجده خم شده             شك دارد بجا

                خود اعتنا نكند.

       ً    يا سهواً كلم                                     ً هاى نماز آيات ركن است كه اگر عمداً            هريك از ركوع  - 1531 مسأله

                         زياد شود  نماز باطل است.    يا

 

 نماز عيد فطر و قربان

         واجب است    (         ليه السلالم  ع )                                        نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام  - 1532مسأله 

     سلتحب   م         ائب اسلت    غ   (          عليه السلالم  )                                          به جماعت خوانده شود و در زمان ما كه امام        و بايد

                                   شود آن را به جماعت يا فرادى خواند.  مى        باشد و  مى

                  ز عيد است تا ظهر.                      قربان از او ل آفتاب رو                    وقت نماز عيد فطر و  - 1533مسأله 

 و                                                      است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند       مستحب   - 1534مسأله 
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   م هل         فطلره را     ت             ار كننلد و زكلا                    بلند شدن آفتاب افطل            است بعد از       مستحب            در عيد فطر 

                                بدهند  بعد نماز عيد را بخوانند.

                علت او ل بعلد از                            قربان دو ركعت اسلت كله در رك                  نماز عيد فطر و  - 1535مسأله 

   عد  ب        واند و                                                       سوره  بايد پنج تكبير بگويد و بعد از هر تكبير يك قنوت بخ              خواندن حمد و

  و      يلزد    برخ                 سجده بجلا آورد و    دو                                                 از قنوت پنجم تكبير ديگرى بگويد و به ركوع رود و

        نجم را       تكبيلر پل                                                                 در ركعت دوم چهار تكبير بگويد و بعد از هر تكبير  قنلوت بخوانلد و  

    هد.       ا سالم د      نماز ر                تشه د بخواند و                                                 بگويد و به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و

                  بخوانند كافى است      ذكرى                قربان هر دعا و                        در قنوت نماز عيد فطر و  - 1536مسأله 

        د  و            أه لل  الج لو       و      ة      ظ م ل      الع      و       اء      ب ر يل                     ألل ه لم  أه لل  الك    »                               ى بهتر است اين دعا را بخواننلد:   ل و

 ِّ              قِّ هلذا الي لو م                ئ ل ك  ب ح ل     أس ل      ة  ْ   غْف لر      الم            َّ       أه لل  التَّقلوى و        و      ة    َّ     الرَّح م ل              ْ      أه ل  الع فْو  و      و               الج ب ر وت 

   ً يلداً       م ز   و    ً ةً       ك رام         ً    ش ر فاً و        و          ْ  ً آل ه  ذ خْراً            ل ي ه  و           الل ه  ع        ص ل ى     د          ل م ح م        ً    ع يداً و        ْ        ْ           ج ع لْت ه  ل لْم س ل مين   َّ  الَّذى

    آل                ً    يله  م ح م لداً و         ْ      أد خ لْلت  ف     ِّ      ٍ لِّ خ ي رٍ  ْ                   أنْ ت د خ ل نى ف ى ك      و            م ح م د       آل      و     ْ                        أنْ ت ص ل ى  ع لى م ح م د 

                       ل وات ك  ع ل ي له  و     ص ل               ل  م ح م لد   آ    ً    داً و    م ل   ْ          ْ        أخْر ج ت  م نْه  م ح       وء   ْ    ْ          ْ    ِّ    أنْ ت خْر ج نى م نْ ك لِّ س      و            م ح م د 

         ْ   اذ  م نْله                 ك  م م ا اس ت ع         أعوذ  ب         ن  و          لص ال ح و          ع باد ك  ا                س ئ ل ك  ب ه                          ن ى أس ئ ل ك  خ ي ر  ما إ             ه م الل ه م         ع ل ي 

  . «              ْ       ع باد ك  الم خْل صون 

           ز نماز عيد        ت بعد ا  اس      مستحب    (          عليه السالم )                        در زمان غائب بودن امام  - 1537مسأله 

        فطلره و    ت                               ت كه در خطبه عيد فطر  احكام زكا                                 و قربان دو خطبه بخوانند و بهتر اس     فطر

                                       خطبه عيد قربان احكام قربانى را بگويند.    در

                ه در ركعلت او ل  ك                                         نماز عيد سوره مخصوصى ندارد  ولى بهتر است   - 1538مسأله 

   در    ا يل            را بخوانند    (  88     سوره  )                           ( و در ركعت دوم سوره غاشيه   91  ه    سور )            آن سوره شمس 

                                     ( و در ركعت دوم سوره شمس را بخوانند.  87     سوره  )                       ركعت او ل سوره سبح اسم 

      مستحب           ى در مك ه                                    است نماز عيد را در صحرا بخوانند  ول      مستحب   - 1539مسأله 

                               است در مسجد الحرام خوانده شود.
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      و پليش                            با وقار به نماز عيد بروند             پا برهنه و             است پياده و      مستحب  - 1541مسأله 

                          عمامه سفيد بر سر بگذارند.                 نماز غسل كنند و    از

             در حلال گفلتن                                       است در نماز عيد بر زمين سجده كننلد و       مستحب   - 1541مسأله 

        اشلد يلا   ب                     خواند  چه امام جماعت                                     ها را بلند كنند و كسى كه نماز عيد مى           تكبيرها دست

                            خواند  نماز را بلند بخواند.             فرادى نماز مى

    بعد                نماز صبح آن و                     شب عيد فطر و بعد از    شا ع             ز نماز مغرب و     بعد ا  - 1542مسأله 

       الل ه     ا   ل  إ      له  إ      ال    ر       ْ   ه  ا كْب          الل    ْ      اكْب ر        الل ه  »                           است اين تكبيرها را بگويند:       مستحب                 از نماز عيد فطر 

  . «      ه دانا           ع لى ما           ْ       الل ه  أكْب ر          ْ       ل ل ه  الْح م د              ْ          الل ه  اكْب ر  و          ْ     الل ه  أكْب ر      و 

          نها نملاز                                                است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز كه او ل آ      مستحب   - 1543مسأله 

      سلأله  م                                                      آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم اسلت  تكبيرهلايى را كله در                   ظهر روز عيد و

     ْ     اننْعلام     ة    يم ل        م لن ب ه           ر ز ق نلا            ْ            الل ه  أكْب ر  ع لى ملا  »                               ته شد بگويد و بعد از آن بگويد:       پيش گف

           سلت بعلد از   ا      مسلتحب                                      ولى اگر عيد قربان را در منى باشلد    «      أب النا    ما      ْ                  و الْح م د  ل ل ه  ع لى

     ج ه ح        زدهم ذى                         آخر آنها نماز صبح روز سي                                             پانزده نماز كه او ل آنها نماز ظهر روز عيد و

                           است  اين تكبيرها را بگويد.

                از عيد خلوددارى                 ها از رفتن به نم            آن است كه زن      مستحب        احتياط   - 1544مسأله 

              هاى پير نيست.          اط براى زن                 كنند ولى اين احتي

                 يلد غيلر از حملد و                                            در نماز عيد هم مثل نمازهاى ديگر  ملأموم با   - 1545مسأله 

                                 چيزهاى ديگر نماز را خودش بخواند.      سوره

                     بيرها را گفتله بعلد از                                            اگر مأموم موقعى برسد كه امام مقدارى از تك  - 1546مسأله 

  ش          نگفته خلود                   ها را كه با امام    قنوت              از تكبيرها و      آن چه                            كه امام به ركوع رفت  بايد    آن

                بگويد كافى است.   هلل            يا يك الحمد    هلل                         اگر در هر قنوت يك سبحان ا         بگويد و

            تواند ني ت                                                  اگر در نماز عيد  موقعى برسد كه امام در ركوع است مى  - 1547مسأله 

 هلل ا          يك سبحان                                                                تكبير او ل نماز را بگويد و به ركوع رود  ولى اگر به هيچ تكبير و       كند و
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   د.                                                                 رسد  بهتر آن است كه فرادى بخواند حت ى در صورتى كه به يك تكبير برس   نمى

                  ش كنلد  احتيلاط آن                                           اگر در نماز عيد يك سجده يا تشه د را فرامو  - 1548مسأله 

    ست ا      و الزم                                                                     است كه بعد از نماز آن را بجا آورد  و نيز اگر كارى كه براى آن سجده سه

                              د از نماز دو سجده سهو بنمايد.                             پيش آيد  بنابر احتياط بايد بع

 

 اجير گرفتن براى نماز

                   هاى ديگر او كه در     عبادت                 شود براى نماز و                    بعد از مرگ انسان  مى  - 1549مسأله 

          رد و اگر      بجا آو                                                                      زندگى بجا نياورده  ديگرى را اجير كنند يعنى به او مزد دهند كه آنها را

                                             كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد  صحيح است.

              ثلل زيلارت قبلر    م                                  تواند براى بعضى از كارهاى مستحب ى         انسان مى  - 1551سأله م

   را                    تواند كلار مسلتحب ى                                 از طرف زندگان اجير شود و نيز مى   (           عليهم السالم )        امامان          پيغمبر و

                              اجرت از طرف زندگان انجام دهد.      بدون

    يلا                يا مجتهد باشلد                                            كسى كه براى نماز قضاى مي ت اجير شده  بايد  - 1551مسأله 

                                     نماز را بر طبق تقليد صحيح انجام دهد.

   را                  الزم نيسلت اسلم او     و                                         اجير بايد موقع ني ت  مي ت را تعيين نمايد   - 1552مسأله 

    ست.      كافى ا    ام                         خوانم كه براى او اجير شده                                         بداند  پس اگر ني ت كند از طرف كسى نماز مى

            آورد و اگلر     جلا  ب                               هاى شخص مرده را به نيابلت از او            اجير عبادت  - 1553مسأله 

                                       ثواب آن را براى او هديه كند كافى نيست.                را انجام دهد و      عملى

                   اشلته باشلند عملل را                                            بايد كسى را اجير كنند كه علم يا اطمينلان د   - 1554مسأله 

                           در صح ت عملش نداشته باشند.    شك         دهد و             صحيح انجام مى

          بفهملد كله           ده  اگر                                         كسى كه ديگرى را براى نمازهاى مي ت اجير كر  - 1555مسأله 

                                                               عمل را بجا نياورده  يا باطل انجام داده بايد دوباره اجير بگيرد.

   ام ل                 نه  اگر بگويد انج                                           هرگاه شك كند كه اجير عمل را انجام داده يا  - 1556مسأله 
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       وبلاره       بايد د                                                                  ام  كافى است مگر اين كه قرينه بر ات هامش بوده باشد و در اين صورت    داده

         زم نيست.                                           كند كه عمل او صحيح بوده يا نه  گرفتن اجير ال    شك                       اجير بگيرد  ولى اگر

        خوانلد              شسته نملاز ملى     ً              مثالً با تيم م يا ن                       كسى را كه عذرى دارد و  - 1557مسأله 

        ه باشد.      قضا شد          همان طور                                                   شود براى نمازهاى مي ت اجير كرد  اگرچه نماز مي ت هم    نمى

                  و در بلند خواندن       ر شود         تواند اجي                            مرد براى زن و زن براى مرد مى  - 1558مسأله 

                                               آهسته خواندن نماز بايد به تكليف خود عمل نمايد.   و

          نمازهلايى          د در آن                                         قضاى نمازهاى مي ت بايد به ترتيب خوانده شلو   - 1559مسأله 

       ترتيلب                   و همچنين اسلت اگلر      اء  عش        مغرب و       عصر و                    ر او هست مثل ظهر و          كه ترتيب د

    وللى       آيلد      عمل ب                          قدرى نماز بخواند كه ترتيب                                 داند  بايد با اجير شرط كنند به           آنها را نمى

                                 در غير مترت به  ترتيب واجب نيست.

                      طور مخصوصى انجلام دهلد      ه     را ب                             اگر با اجير شرط كنند كه عمل - 1561مسأله 

    تار        مي ت رف       تكليف  ه                                                          همان طور بجا آورد و اگر با او شرط نكنند  بايد در آن عمل ب      بايد

          و احتياط                        اال  اجاره را ترك نمايد             ودش نباشد و                           در صورتى كه موجب فساد نزد خ       نمايد

          تر اسلت بله                                 مي ت هركدام كه به احتياط نزديك                           آن است كه از وظيفه خودش و      مستحب 

   ك        ليف او يل   تك             ً                                                  عمل كند مثالً اگر وظيفه مي ت گفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده و    آن

  .                                                           مرتبه است سه مرتبه بگويد در جايى كه قابل عمل به احتياط باشد

                    دار از مسلتحب ات آن                                          اگر با اجير شرط نكنند كه نماز را با چله مقل    - 1561مسأله 

                                                               بخواند  بايد مقدارى از مستحب ات نماز را كه معمول است بجا آورد.

                     جير كنلد  بايلد بنلابر    ا                                         اگر انسان چند نفر را براى نماز قضاى مي ت   - 1562مسأله 

    ار         ز آنهلا قلر           ً             نمايد مثالً اگر بلا يكلى ا                                  براى هركدام آنها وقتى را معي ن      مستحب        احتياط 

   ب       هر تلا شل                                                                      گذاشت كه از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند  با ديگرى قرار بگذارد كه از ظ

    رار  ق       ً د مثالً               كند  معي ن نماي                                  است نمازى را كه در هر دفعه شروع مى      مستحب              بخواند و نيز 

        بگذارد         ا قرار          ايد با آنه                                خواند صبح باشد يا ظهر يا عصر و ب                           بگذارد  او ل نمازى را كه مى
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   ده  شل        خوانده                                                 شبانه روز را تمام كنند و اگر ناقص بگذارند نماز                       كه در هر دفعه نماز يك

     قصان     كه ن    تى                                                                    قبلى را حساب نكنند و در دفعه بعد نماز قبلى را دوباره بخوانند  در صور

                                باشد كه ترتيب در آنها واجب است.   ء ا  عش                   عصر يا بين مغرب و              در بين ظهر و

             زهلاى مي لت را          سلال نما                          ً           اگر كسى اجير شود كه مثالً در مد ت يك  - 1563أله مس

     رده                 دانند  بجلا نيلاو                                                     پيش از تمام شدن سال بميرد  بايد براى نمازهايى كه مى          بخواند و

   را           جب ديگرى                                دهند بجا نياورده بنابر احتياط وا                      نمايند و اگر احتمال مى               ديگرى را اجير

             اجير نمايند.

                      انلد  اگلر پليش از تملام                                         كسى را كه براى نمازهاى مي ت اجير كرده  - 1564مسأله 

      ند كله              شلرط كلرده باشل           چنان چه                              اجرت همه آنها را گرفته باشد                       كردن نمازها بميرد و

      مي ت          و به ولى                                                              نمازها را خودش بخواند  بايد اجرت مقدارى را كه نخوانده از مال ا    ام ل  تم

         لى مي ت و      او به                              نصف پولى را كه گرفته از مال           ً                             بدهند مثالً اگر نصف آنها را خوانده  بايد

      اشلته         ا اگلر ند                               اش از مال او اجير بگيرند  ام ل                                         بدهند و اگر شرط نكرده باشند  بايد ورثه

                             باشد بر ورثه چيزى واجب نيست.

              خودش هم نماز                                                اگر اجير پيش از تمام كردن نمازهاى مي ت بميرد و  - 1565مسأله 

                                                      او براى نمازهايى كه اجير بود ديگرى را اجيلر نماينلد در                              قضا داشته باشد  بايد از مال 

             شلود نسلبت بله                    اال  اجاره باطل ملى                                         صورتى كه شرط نكرده باشند مباشرت خودش و

                                                                             مابقى  و اگر چيزى زياد آمد  در صورتى كه وصي ت كرده باشد و ورثله اجلازه بدهنلد    

                   ن را بله مصلرف نملاز                                                            براى تمام نمازهاى او اجير بگيرند  و اگر اجازه ندهنلد ثللث آ  

                                     شود از ثلث مال  اجير گرفت مگر آن كله                                        خودش برسانند بلكه اگر اجازه هم بدهند مى

    بله                                                        باشد كه از اصل مال گرفته شود كه در مازاد از ثللث بسلتگى                   خودش وصي ت كرده

                 اجازه ورثه دارد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احكام روزه

        غلرب از                 از اذان صلبح تلا م                                                    روزه آن است كه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم 

      مايد.             شود خوددارى ن                    ً        كند  و شر  آنها بعداً گفته مى                          چيزهائى كه روزه را باطل مى

 

   ّ ني ت

               ً      گذراند يا مثالً بگويد                                        الزم نيست انسان ني ت روزه را از قلب خود ب  - 1566مسأله 

   ا تل   ح       ذان صلب                                         قدر كه براى انجام فرمان خداوند عالم از ا                 گيرم  بلكه همين            فردا روزه مى

       ن كنلد               براى آن كله يقلي                             كند انجام ندهد كافى است و                            مغرب كارى كه روزه را باطل مى

    غرب  م       عد از           مقدارى هم ب                                                           تمام اين مد ت را روزه بوده  بايد مقدارى پيش از اذان صبح و

                   كند خوددارى نمايد.                                از انجام كارى كه روزه را باطل مى

                    وزه فرداى آن  ني ت            رمضان براى ر                      تواند در هر شب از ماه         انسان مى  - 1567مسأله 

                                                              كند و بهتر است كه شب او ل ماه هم ني ت روزه همه ماه را بنمايد.

          اذان صبح.                                           وقت ني ت روزه ماه رمضان از او ل شب است تا  - 1568مسأله 

                   وقعى كه بله انلدازه                                           وقت ني ت روزه مستحب ى از او ل شب است تا م  - 1569مسأله 

     كنلد       اطل مى                                          ه باشد كه اگر تا اين وقت كارى كه روزه را ب             مغرب وقت ماند  ه            ني ت كردن ب

                                        ني ت روزه مستحب ى كند روزه او صحيح است.                    انجام نداده باشد و

                                                          كسى كه پيش از اذان صبح بدون ني ت روزه خوابيده است  اگر پيش  - 1571مسأله 
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   ه                                                 ني ت كند  روزه او صلحيح اسلت چله روزه او واجلب باشلد چل                          از ظهر بيدار شود و

                            تواند ني ت روزه واجب نمايد.                               و اگر بعد از ظهر بيدار شود  نمى     ستحب  م

                     د  بايد آن را معي ن                                         اگر بخواهد غير روزه رمضان روزه ديگرى بگير  - 1571مسأله 

      نيسلت         ان الزم                    گيرم  ولى در ماه رمض          ً                                    نمايد  مثالً ني ت كند كه روزه قضا يا روزه نذر مى

     مايد  ن       راموش                                 بلكه اگر نداند ماه رمضان است يا ف       گيرم                              ني ت كند كه روزه ماه رمضان مى

     شود.                                              روزه ديگرى را ني ت كند  روزه ماه رمضان حساب مى   و

   ه                 غير رمضان كنلد ن ل             ني ت روزه      ً عمداً                            اگر بداند ماه رمضان است و  - 1572مسأله 

                    اى كه قصد كرده است.        ه روزه   ن        شود و                  روزه رمضان حساب مى

                          بعد بفهملد دوم يلا سلوم                              ي ت روز او ل ماه روزه بگيرد       ً     اگر مثالً به ن  - 1573مسأله 

                        بوده  روزه او صحيح است.

               در بلين روز بله               بيهوش شلود و                                 اگر پيش از اذان صبح ني ت كند و  - 1574مسأله 

     ضاى ق       م نكرد                                                                     هوش آيد  بنابر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام نمايد  و اگر تما

                                   كرد بايد به احتياط واجب قضا نمايد.                                آن را بجا آورد بلكه اگر هم تمام 

             ر بلين روز بله              مسلت شلود و د                                  اگر پيش از اذان صبح ني ت كند و  - 1575مسأله 

             ً                                                 آيد  احتياطاً بايد روزه آن روز را تمام كند و بعد هم قضا نمايد.     هوش

                       عد از مغرب بيدار شود                                          اگر پيش از اذان صبح ني ت كند و بخوابد و ب  - 1576مسأله 

        يح است.     اش صح    روزه

                  پيش از ظهر ملتفت   و                                         اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است   - 1577مسأله 

    او           ند و روزه ك                                كند انجام نداده باشد  بايد ني ت                        كارى كه روزه را باطل مى        چنان چه      شود  

     تفت      ظهر مل                                كند انجام داده باشد  يا بعد از                                      صحيح است و اگر كارى كه روزه را باطل مى

        ا باطلل  ر                                   باشد ولى بايد تا مغرب كارى كه روزه                     است  روزه او باطل مى              شود كه رمضان

                                                       كند انجام ندهد و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا نمايد.  مى

                                                           اگر بچه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود  بايد روزه بگيلرد   - 1578مسأله 
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     كرده     عى       ه تبر           ر ني ت روز                                                           واگر بعد از اذان بالغ شود روزه آن روز بر او واجب نيست  و اگ

                                  بود روزه آن روز را بايد تمام كند.

                      اگر روزه مستحب ى                                         كسى كه براى بجا آوردن روزه مي تى اجير شده  - 1579مسأله 

          بگيلرد  و                     توانلد روزه مسلتحب ى                                                 بگيرد اشكال ندارد ولى كسى كه روزه قضا دارد  نملى 

        يلرد  و                      توانلد روزه مسلتحب ى بگ                                                 همچنين است اگر روزه واجب ديگرى به ذم ه دارد نمى

        بيايد                                                  روزه مستحب ى بگيرد  در صورتى كه پيش از ظهر يادش              فراموش كند و        چنان چه 

      داند.                                   تواند ني ت خود را به روزه واجب برگر         خورد و مى                        روزه مستحب ى او به هم مى

      باشد                ر انسان واجب ب                                         اگر غير روزه ماه رمضان  روزه معي ن ديگرى   - 1581مسأله 

      نكند            صبح ني ت      اذان      ً   عمداً از        چنان چه  ً                                           الً نذر كرده باشد كه روز معي نى را روزه بگيرد   مث

     نلد و   ك                                                                 اش باطل است و اگر نداند كه روزه آن روز بر او واجب است يا فراملوش     روزه

        ه باشلد               كنلد انجلام نلداد                          كارى كه روزه را باطل مى        چنان چه                        پيش از ظهر يادش بيايد  

     شود.           رنه باطل مى                      وني ت كند روزه صحيح وگ

               نيست مثلل روزه               روز آن معي ن                  اى كه واجب است و             اگر براى روزه  - 1581مسأله 

        اشد كله  ب      داشته              ً                                                        كف اره عمداً تا ظهر ني ت نكند اشكال ندارد بلكه اگر پيش از ني ت تصميم

        را باطلل                كلارى كله روزه          چنلان چله                                                   روزه نگيرد  يا ترديد داشته باشد كه بگيرد يا نه  

                                                         نجام نداده باشد و پيش از ظهر ني ت كند  روزه او صحيح است. ا     كند  مى

     صحيح                             ر  كافر مسلمان شود روزه او                           اگر در ماه رمضان  پيش از ظه - 1582مسأله 

      نيست.

              ز اذان صلبح تلا                                            اگر مريض پيش از ظهر ماه رمضان خوب شود و ا  - 1583مسأله 

         كه ني ت                  حتياط مستحب آنست                      كند انجام نداده باشد ا                           وقت كارى كه روزه را باطل مى    آن

       روز بلر                              بعد از ظهر خوب شود روزه آن        چنان چه                                   روزه كند و آن روز را روزه بگيرد و 

          الزم نيست.    او

      ان  ل          ا او ل رمض ل        ان است ي ل                  ان شك دارد آخر شعب ل              روزى را كه انس  - 1584مسأله 
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   و     كنلد     ان                   تواند ني ت روزه رمض                                                واجب نيست روزه بگيرد و اگر بخواهد روزه بگيرد نمى

   ند       يا مان                                                                      اگر ني ت كند كه اگر رمضان است روزه رمضان و اگر رمضان نيست و روزه قضا

    ست ا        ا گرفته                     ً                                            باشد روزه او احتياطاً صحيح نيست ولى اگر به ني ت قربت مطلقه روزه ر    آن

                                        بعد معللوم شلود رمضلان بلوده  از رمضلان حسلاب               چنان چه                    روزه او صحيح است و 

     شود.  مى

                    و ل رمضان  به ني ت                                        گر روزى را كه شك دارد آخر شعبان است يا ا ا  - 1585مسأله 

   ن       اه رمضلا  مل                                                                     روزه قضا يا روزه مستحب ى ومانند آن روزه بگيرد و در بين روز بفهمد كه 

                               است  بايد ني ت روزه رمضان كند.

               د شلود كله روزه     د                                          اگر در روزه واجب معي نى مثل روزه رمضان ملر   - 1586مسأله 

           شود اگرچه          اش باطل مى                                        نه  يا قصد كند كه روزه را باطل كند  روزه                    خود را باطل كند يا

   د.             كند انجام نده                          كارى هم كه روزه را باطل مى                              از قصدى كه كرده توبه نمايد و

                   ي ن نيست مثل روزه                       روزه واجبى كه وقت آن مع                   در روزه مستحب ى و  - 1587مسأله 

         جا آورد      د كه ب    د شو                  نجام دهد  يا مرد      كند ا                                           كف اره  اگر قصد كارى كند كه روزه را باطل مى

    .        صحيح است                                                       بجا نياورد و پيش از ظهر دوباره ني ت روزه كند  روزه او        چنان چه        يا نه  

 

 كندچيزهائى كه روزه را باطل مى

      كند:                      ه چيز روزه را باطل مى   ن   - 1588مسأله 

  .              خوردن وآشاميدن  .  ّ او ل     

   .     جماع  .دوم     

    . د           او بيرون آي                                           آن است كه انسان با خود كارى كند كه منى از   ا   تمن        و اس ا     استمن  .سوم     

    .                                           دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر. چهارم        

    .           غليظ به حلق             رساندن غبار  .پنجم     

    .                      فرو بردن تمام سر در آب  .ششم     
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    .                نفاس تا اذان صبح   و                          باقى ماندن بر جنابت وحيض  .هفتم

    .                   كردن با چيزهاى روان       اماله  .هشتم

     شود.                      در مسائل آينده گفته مى                       قى كردن  واحكام اينها  .نهم
 

 خوردن وآشاميدن - 1

      شود               وزه او باطل مى ر        ً                        دار عمداً چيزى بخورد يا بياشامد          اگر روزه  - 1589مسأله 

       ل خاك                     آب  چه معمول نباشد مث                                     آشاميدن آن چيز معمول باشد مثل نان و            چه خوردن و

       ورد و                                                     چه كم باشد يا زياد  حت ى اگلر مسلواك را از دهلان بيلرون آ             رخت و      شيره د   و

    بت                 شود مگر آن كه رطو                                     رطوبت آن را فرو ببرد  روزه او باطل مى                به دهان ببرد و        دوباره

                                                                   مسواك در آب دهان به طورى ازبين برود كه رطوبت خارج به آن گفته نشود.

     لقمه            شده  بايد              ست بفهمد صبح                              اگر موقعى كه مشغول غذا خوردن ا  - 1591مسأله 

   كله         ستورى                  اش باطل است و به د    ً             عمداً فرو برد روزه        چنان چه                         را از دهان بيرون آورد و 

     شود.    ً                                بعداً گفته خواهد شد كف اره هم واجب مى

        اش باطلل      روزه          ً                       دار سلهواً چيلزى بخلورد يلا بياشلامد                اگر روزه  - 1591مسأله 

     شود.   نمى

                    ه به جاى دوا و غلذا                        دار از استعمال آمپولى ك   ه               الزم نيست كه روز  - 1592مسأله 

       ضلرورت                                                                رود خوددارى كند  ولى اگر از آمپول دوا و غذا احتياط كند در غيلر        بكار مى

         خوب است.

        ً          ت عملداً فلرو ببلرد                                    دار چيزى را كه الى دندان مانده اس        اگر روزه  - 1593مسأله 

                     كف اره هم بايد بدهد.       شود و          اش باطل مى    روزه

                                        خواهللد روزه بگيللرد الزم نيسللت پلليش از اذان          كسللى كلله مللى  - 1594مسأأأله 

      رود      رو مى ف                                                             هايش را خالل كند ولى اگر بداند غذايى كه الى دندان مانده در روز      دندان

     شود.          اش باطل مى                                   خالل نكند و چيزى از آن فرو رود  روزه        چنان چه 
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          مانند آن     ى و     ن ترش                                         فرو بردن آب دهان  اگرچه به واسطه خيال كرد  - 1595مسأله 

     كند.                                      در دهان جمع شده باشد  روزه را باطل نمى

               نرسليده  اشلكال                                            فرو بردن اخالط سر و سينه  تا به فضاى دهلان   - 1596مسأله 

    رد.                                                          اگر داخل فضاى دهان شود  احتياط واجب آن است كه آن را فرو نب           ندارد ولى

            نگى بميلرد   شل  ت                                 دار به قدرى تشلنه شلود كله بترسلد از             اگر روزه  - 1597مسأله 

    شود  ى م      باطل                                                     اى كه از مردن نجات پيدا كند آب بياشامد  ولى روزه او               تواند به اندازه  مى

     كنلد     مى     اطل ب                                                                    و اگر ماه رمضان باشد  بايد در بقيه روز از بجا آوردن كارى كه روزه را 

               خوددارى نمايد.

    كله             اننلد اينهلا   م             چشليدن غلذا و                                 جويدن غذا براى بچه يا پرنده و  - 1598مسأله 

    گلر          كنلد وللى ا          باطل نمى                    ً                     رسد  اگرچه ات فاقاً به حلق برسد  روزه را     ً           معموالً به حلق نمى

    يرد   بگ      ن را                 شود و بايد قضاى آ          اش باطل مى         رسد  روزه                                انسان از او ل بداند كه به حلق مى

                          كف اره هم بر او واجب است.   و

           ضلعف او بله      اگر            بخورد ولى                         تواند براى ضعف  روزه را         انسان نمى  - 1599مسأله 

                                             شود آن را تحم ل كرد  خوردن روزه اشكال ندارد.                 ً    قدرى است كه معموالً نمى
 

 جماع - 2

                گاه داخل شلود و   نه                     كند اگرچه به مقدار خت                    جماع روزه را باطل مى  - 1611مسأله 

                    منى هم بيرون نيايد.

                    م بيلرون نيايلد روزه                     گاه داخل شود ومنى ه                      اگر كمتر از مقدار ختنه  - 1611مسأله 

     شود.        باطل نمى

                   ا نه  روزه او صحيح  ي             گاه داخل شده                             اگر شك كند كه به اندازه ختنه  - 1612مسأله 

      است.

   اع ل  جم                    اع كند يا او را به ل                   ند كه روزه است و جم ل       راموش ك ل   ر ف ل  اگ  – 1613مسأله 
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   ان   چنل         شود ولى                                               اى كه ازخود اراده نداشته باشد روزه او باطل نمى              نمايند به گونه       مجبور

        اع خلارج                                                     ً          بين جماع يادش بيايد  يا ديگر مجبور نباشد  بايد فوراً از حلال جمل     ر د   چه 

     شود.                                                         خارج نشود  روزه او باطل است  بلكه قضا و كف اره هم واجب مى           شود و اگر
 

 ءااستمن - 3

                       ند كه منى از او بيرون                      كند يعنى با خود كارى ك   ا         دار استمن        اگر روزه  - 1614مسأله 

     شود.          اش باطل مى         آيد  روزه

                      اش باطل نيست وللى اگلر             ن آيد  روزه                     اختيار منى از او بيرو      اگر بى - 1615مسأله 

     آملد               اختيار بيرون                                            اختيار منى از او بيرون خواهد آمد  و منى بى                      كارى كند كه بداند بى

     شود.          اش باطل مى    روزه

    در          شود يعنى        محتلم مى                                دار بداند كه اگر در روز بخوابد            هرگاه روزه  - 1616مسأله 

             بايد نخوابد.      مستحب                   آيد  بنابر احتياط                        خواب منى از او بيرون مى

                بيدار شود واجلب                                    دار در حال بيرون آمدن منى از خواب        اگر روزه  - 1617مسأله 

                                   نيست از بيرون آمدن آن جلوگيرى كند.

                 به دسلتورى كله در                   تواند بول كند و                          روزه دارى كه محتلم شده  مى  - 1618مسأله 

      كلردن    ء ا     اسلتبر                            رچه بداند به واسطه بول يا         نمايد  اگ   ء ا                 سه گفته شد  استبر               مسأله هفتاد و

     آيد.                              باقيمانده منى از مجرى بيرون مى

                جلرى مانلده و در   م                                         روزه دارى كه محتلم شده  اگر بداند منلى در    - 1619مسأله 

                  آيد بنلابر احتيلاط                                                            صورتى كه پيش از غسل بول نكند بعد از غسل منى از او بيرون مى

                           بايد پيش از غسل بول كند.     واجب 

    اش            ن آورد  روزه                ً               داند كه اگر عملداً منلى ازخلود بيلرو             كسى كه مى  - 1611مسأله 

           شلوخى كنلد                                                        شود در صورتى كه به قصد بيرون آمدن منى با كسلى بلازى و         باطل مى

                  شود بنابر احتياط.                                            اگرچه منى از او بيرون نيايد  روزه او باطل مى
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      شلوخى            سى بازى و                                دار بدون قصد بيرون آمدن منى با ك          اگر روزه  - 1611مسأله 

      نلابر          رون آيلد ب                   ً   شود  اگرچه ات فاقاً بي                                  اطمينان دارد كه منى از او خارج نمى        چنان چه     كند 

           ر را كلرد                                                          قضاى روزه آن روز را بگيرد ولى اگر اطمينان ندارد و اين كا      مستحب       حتياط 

                      بايد روزه را قضا كند.
 

 يغمبردروغ بستن به خدا و پ - 4

   و    دا                مانند اينها به خ       اره و                                         اگر روزه دار به گفتن يا به نوشتن يا به اش  - 1612مسأله 

      تم يا   گف      دروغ                        ً                           ً      جانشينان پيغمبران عمداً نسبت دروغ بدهد  اگرچه فوراً بگويد            پيغمبران و

   ( ا  يه        الم اهلل عل س )  ا                               ياط واجب آن است كه به حضرت زهر                 او باطل است و احت                 توبه كند  روزه 

               سبت دروغ ندهد.    هم ن

               دروغ نقلل كنلد                     داند راست است يلا                          اگر بخواهد خبرى را كه نمى  - 1613مسأله 

  ن        بلر در آ                                                                     بنابر احتياط واجب بايد از كسى كه آن خبر را گفتله  يلا از كتلابى كله آن خ    

               شده نقل نمايد.       نوشته

                 ول خلدا يلا پيغمبلر     ق                          اعتقاد اين كه راست است از   ه              اگر چيزى را ب  - 1614مسأله 

     شود.           اش باطل نمى                               كند و بعد بفهمد دروغ بوده  روزه    قل ن

   و     كنلد          ا باطلل ملى   ر            پيغمبلر روزه                                اگر بداند دروغ بستن به خلدا و   - 1615مسأله 

      گفتله        را كله       آن چله                                         ً      داند دروغ است به آنان نسبت دهد و بعداً بفهملد         را كه مى      چيزى

                                             ً           راست بوده  روزه آن روز را تمام كند و احتياطاً قضا نمايد.

          جانشينان          پيغمبر و   و                                ً        اگر دروغى را كه ديگرى ساخته عمداً به خدا   - 1616مسأله 

      اخته سل                                      شود ولى اگر از قول كسى كه آن دروغ را           اش باطل مى                     پيغمبر نسبت دهد  روزه

                      نقل كند  اشكال ندارد.

                   انلد             مطلبلى فرملوده                                 دار بپرسند كه آيا پيغمبلر چنلين               اگر از روزه  - 1617مسأله 

    ى   ل ل ب    ويد  ل  بگ                                     ً                           جايى كه در جواب بايد بگويد نه  عمداً بگويد بلى  يا جايى كه بايد   و   و ا
 

 



     307                                                                     كندچيزهائى كه روزه را باطل مى  
 

     شود.          اش باطل مى              بگويد نه  روزه      ً عمداً

                   يد بعد بگويلد دروغ                                          اگر از قول خدا يا پيغمبر حرف راستى را بگو  - 1618مسأله 

    آن           اشد بگويلد  ب                                                              گفتم  يا در شب دروغى را به آنان نسبت دهد وفرداى آن  كه روزه مى

     شود.          اش باطل مى                        ديشب گفتم راست است  روزه   چه 
 

 رساندن غبار غليظ به حلق - 5

      چيلزى              كند چه غبار                                        رساندن غبار غليظ به حلق  روزه را باطل مى  - 1619مسأله 

    است       حرام                                                                 باشد كه خوردن آن حالل است مثل آرد  يا غبار چيزى باشد كه خوردن آن

        اند مگر    نرس                                           واجب بايد غبارى را هم كه غليظ نيست به حلق                        مثل خاك  و بنابر احتياط 

              روزه او صلحيح                           سخت باشد كه در اين صلورت                                   در صورتى كه اجتناب از او مشكل و

     است.

                      سان با اين كه متوج له   ان                                         اگر به واسطه باد  غبار غليظى پيدا شود و  - 1621مسأله 

     شود.          اش باطل مى                                   است  مواظبت نكند و به حلق برسد روزه

   و           دود سليگار    و                                         احتياط واجب آن است كه روزه دار بخلار غلليظ     - 1621مسأله 

                                          تنباكو و مانند اينها را هم به حلق نرساند.

                   نند اينها داخلل حللق     ما                       غبار يا بخار يا دود و                   اگر مواظبت نكند و  - 1622مسأله 

    ست                      اش صحيح است و همچنين ا         رسد  روزه                        يقين داشته كه به حلق نمى        چنان چه       شود 

  ا  ر                                      رسد ولى در صورت گمان احتيلاط واجلب روزه                             اطمينان داشت كه به حلق نمى     اگر

           قضا نمايد.

 و اختيار غبارمواظبت نكند  يا بى اگر فراموش كند كه روزه است و - 1623مسأله 

 ممكن اسلت بايلد آن را  چنان چه شود و اش باطل نمىمانند آن به حلق او برسد  روزه

 بيرون آورد.
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 فرو بردن سر در آب - 6 

                                    ا در آب فرو ببرد  اگرچه باقى بدن او ر        ً         دار عمداً تمام سر           اگر روزه - 1624مسأله 

   ز       قدارى ا                                    شود ولى اگر تمام بدن را آب بگيرد و م          اش باطل مى                      از آب بيرون باشد  روزه

     شود.                            سر بيرون باشد  روزه باطل نمى

              ه ديگلر در آب             گر آن را دفعل                               اگر نصف سر را يك دفعه و نصف دي  - 1625مسأله 

     شود.           اش باطل نمى              فرو ببرد  روزه

        اش صلحيح     وزه ر                                         اگر شك كند كه تمام سر زير آب رفتله يلا نله       - 1626مسأله 

     است.

                     ا بيرون بمانلد  روزه                                          اگر تمام سر زير آب برود ولى مقدارى از موه  - 1627مسأله 

     شود.       باطل مى

               هاى مضاف ديگر            در گالب يا آب                             احتياط واجب آن است كه سر را  - 1628مسأله 

     وللى      شلود                                                                  فرو نبرد و اگر در چيزهاى ديگرى كه روان است فرو برد  روزه باطل نملى 

                                               احتياط مستحب آن است كه سر را در آنها فرو نبرد.

                      سر او را آب بگيرد يلا                            اختيار در آب بيفتد و تمام                 اگر روزه دار بى  - 1629مسأله 

     شود.   نمى         او باطل           برد  روزه     فرو    آب       را در    و سر                 كند كه روزه است      فراموش

                           گيرد  خود را در آب بينلدازد                             خيال اين كه آب سر او را نمى  ه      اگر ب  - 1631مسأله 

         باشلد كله                                          اش اشكال دارد مگر اين كه اطمينان داشلته                             آب تمام سر او را بگيرد  روزه   و

      گيرد.            سر او را نمى    آب

                  رو برد  يا ديگرى ف            سر را در آب      ت و                         اگر فراموش كند كه روزه اس  - 1631مسأله 

          ست يا آن ا                             در زير آب يادش بيايد كه روزه         چنان چه                                به زور سر او را در آب فرو برد  

      ورد          بيلرون نيلا          چنلان چله                                  ً                    كس دست خود را بردارد  بايد فوراً سلر را بيلرون آورد و   

     شود.          اش باطل مى    روزه
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                ر را در آب فلرو           ني ت غسل س                                 اگر فراموش كند كه روزه است و به  - 1632مسأله 

                 غسل او صحيح است.             برد  روزه و

                   را در آب فرو بلرد        ً            عمداً براى غسل سر                         اگر بداند كه روزه است و  - 1633مسأله 

       ل است             غسل هر دو باط                                                روزه او مثل روزه رمضان واجب معي ن باشد  روزه و        چنان چه 

        نلدارد      نى                كف اره وقت معي                                      باشد  يا روزه واجبى باشد كه مثل روزه       مستحب            و اگر روزه 

     شود.            روزه باطل مى            غسل صحيح و

                            ق شدن نجات دهلد  سلر را در آب                              اگر براى آن كه كسى را از غر - 1634مسأله 

       شود.          اش باطل مى                                      برد اگرچه نجات دادن او واجب باشد  روزه     فرو
 

 نفاس تا اذان صبح باقى ماندن بر جنابت و حيض و - 7

                      ر وظيفه او تيم م است  ً                            داً تا اذان صبح غسل نكند  يا اگ          اگر جنب عم  - 1635مسأله 

         اش باطلل    وزه    ً                                                               عمداً تيم م ننمايد  اگر روزه او روزه ماه رمضان يا قضاى رمضان باشد  ر

               هاى واجب ديگر.                                            است و همچنين است بنابر احتياط واجب در روزه

        است تا             قت آن معي ن                                         اگر در روزه واجبى كه مثل روزه ماه رمضان و  - 1636مسأله 

       يگلريش  د                                                                    اذان صبح غسل نكند و تيم م هم ننمايد ولى از روى عمد نباشد  مثل آن كله  

             اش صحيح است.                           نگذارد غسل و تيم م كند روزه

             كله مثلل روزه                            ميخواهد روزه واجبى بگيرد                  كسى كه جنب است و  - 1637مسأله 

         م م كند    د تي    ً                             عمداً غسل نكند تا وقت تنگ شود  باي        چنان چه                        رمضان وقت آن معي ن است 

                                 روزه بگيرد  اگرچه گناه كرده است.   و

              علد از يلك روز   ب                                         اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند و   - 1638مسأله 

     ايلد        يايلد  ب  ب                                                                    يادش بيايد  بايد روزه آن روز را قضا نمايد و اگر بعد از چند روز يلادش  

   ز          دانلد سله رو       ر نمى  اگ                                                          ً روزه هر چند روزى را كه يقين دارد جنب بوده  قضا نمايد مثالً

     كند.                                               جنب بوده يا چهار روز  بايد روزه سه روز را قضا
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           تيم م وقلت      ل و                                         كسى كه در شب ماه رمضان براى هيچكدام از غس  - 1639مسأله 

      شلود   ى مل                   كف اره بر او واجب        قضا و               اش باطل است و                              ندارد اگر خود را جنب كند  روزه

      روزه     د و                              ود را جنب كنلد  بايلد تليم م نمايل     خ        چنان چه                              ولى اگر براى تيم م وقت دارد  

                           بگيرد اگرچه گناه كرده است.

         گملان كنلد              و نمايد و                                         اگر براى آن كه بفهمد وقت دارد يا نه  جستج  - 1641مسأله 

        چنان چه                                           خود را جنب كند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده                           به اندازه غسل وقت دارد و    كه

  ت   وقل                             اگر بدون جستجو گمان كند كه                          اش صحيح است و همچنين است               تيم م كند  روزه

   او       روزه     رد                                                              خود را جنب نمايد و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و با تليم م روزه بگيل          دارد و

          صحيح است.

                       داند كه اگر بخوابد تا                                   كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى  - 1641مسأله 

    اش   وزه ر      نشلود                 تا صلبح بيلدار            بخوابد و        چنان چه                     شود  نبايد بخوابد و              صبح بيدار نمى

     شود.                    كف اره بر او واجب مى       قضا و            باطل است و

            ود  احتيلاط        بيلدار شل                                      هرگاه جنب در شب ماه رمضلان بخوابلد و    - 1642مسأله 

       وبلاره                                                               آن است كه پيش از غسل نخوابد  اگرچه اطمينان داشته باشد كه اگلر د       مستحب 

     شود.                               بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى

                      داند يا اطمينلان دارد                            ر شب ماه رمضان جنب است و مى        كسى كه د  - 1643مسأله 

          ه بعلد از  ك                 تصميم داشته باشد         چنان چه      شود                                        كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى

        اش صلحيح                          تا اذان خلواب بمانلد  روزه                                             بيدار شدن غسل كند و با اين تصميم بخوابد و

     است.

                      داند يا اطمينلان دارد                                    كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى  - 1644مسأله 

          ه بعلد از                  غفلت داشته باشد كل         چنان چه      شود                                        كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى

        وزه او ر                                                                    بيدار شدن بايد غسل كند  در صورتى كه بخوابد وتا اذان صبح خلواب بمانلد    

                     آن است كه قضا نمايد.      مستحب                      صحيح است گرچه احتياط 
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                      داند يا اطمينلان دارد                  مضان جنب است و مى                  كسى كه در شب ماه ر  - 1645مسأله 

        ار شلدن                  نخواهلد بعلد از بيلد           چنان چه      شود                                        كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى

    د        دار نشلو   بي                                                                    غسل كند  يا ترديد داشته باشد كه غسل كند يا نه  درصورتى كه بخوابد و

      دارد.           كف اره هم       قضا و               اش باطل است و    روزه

         بدانلد يلا      و           بيلدار شلود                            در شب ماه رمضلان بخوابلد و           اگر جنب  - 1646مسأله 

   ته             تصميم هم داشل        شود و                                                  دارد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى         اطمينان

   يلد            ر نشود  با            تا اذان بيدا                 دوباره بخوابد و        چنان چه                          بعد از بيدار شدن غسل كند          باشد كه

      ه سلوم           براى مرتبل              بيدار شود و                                         روز را قضا كند و همچنين است از خواب دوم         روزه آن

      حتيلاط   ا            شلود و بنلابر                                          صبح بيدار نشود  قضاى روزه بر او واجب ملى          تا اذان          بخوابد و

                     واجب كف اره هم دارد.

           شود و بعد      اب نمى                                         خوابى را كه در آن محتلم شده  خواب او ل حس  - 1647مسأله 

     نلد       غسلل ك            ل از اذان                                                            از علم به جنابت اگر دوباره به قصد اين كه بعد از بيدار شدن قبل 

    اب                شلود و تلا اذان خلو                                            بداند و يا اطمينان داشته باشد كه بيدار مى                    بخوابد در حالى كه 

        ا هملان  بل                                                                     بماند روزه او صحيح است و قضا و كفاره هم ندارد و اگر دو مرتبله بخوابلد   

   م        ى بلار سلو                                                                و تا اذان صبح خواب بماند روزه آن روز را بايد قضا كند و اگر برا      شرايط 

    اط       به احتيل                                                  و تا اذان صبح بيدار نشود قضاى آن روز را بگيرد و      شرايط              ابد با همان   بخو

        روز را                                                                      واجب كفاره هم بدهد و در دو صورتى كه بايد روزه را قضا كند حلق نلدارد آن  

             افطار نمايد.

    ً         وراً غسل كند.                                 دار در روز محتلم شود  واجب نيست ف        اگر روزه  - 1648مسأله 

             ببينلد محلتلم        ود و شل                                 ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار          هرگاه در   - 1649مسأله 

                                                              شده  اگرچه بداند پيش از اذان صبح محتلم شده  روزه او صحيح است.

              رگلاه تلا اذان   ه                                خواهد قضاى روزه رمضان را بگيلرد            كسى كه مى  - 1651مسأله 

                                                        صبح جنب بماند  اگرچه از روى عمد نباشد روزه او باطل است.
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                گلر بعلد از اذان   ا                                خواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد      ه مى     كسى ك  - 1651مسأله 

   طل   با        وزه او                                  بداند پيش از اذان محتلم شده است  ر                   ببيند محتلم شده و                 صبح بيدار شود و

    يلاط     احت                                                                   است اگر وقت براى قضا وسعت داشته باشد و اگر وقت روزه تنگ است بنلابر 

                 عوض آن را بگيرد.                                                  واجب بايد آن روز را روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان 

                 تلا اذان صلبح         قضاى آن                                    اگر در روزه واجبى غير روزه رمضان و  - 1652مسأله 

         ذر كلرده  ن                         ً وقت آن روزه معي ن است مثالً         چنان چه                                 جنب بماند ولى از روى عمد نباشد  

         ن معلي ن                                        اش صحيح است و اگر مثل روزه كف اره وقلت آ                              كه آن روز را روزه بگيرد  روزه

                                                  آن است كه غير از آن روز  روز ديگرى را روزه بگيرد.   حب    مست             نيست  احتياط 

    ً عملداً         شلود و                                            اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفلاس پلاك    - 1653مسأله 

     است.       اش باطل                                    ً                 نكند  يا اگر وظيفه او تيم م است عمداً تيم م نكند  روزه     غسل

  ى    بلرا        شلود و                                            اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفلاس پلاك    - 1654مسأله 

           م نمايد و                                         بخواهد روزه رمضان را بجا آورد  بايد تيم         چنان چه                  وقت نداشته باشد       غسل

     روزه     يلا       مسلتحب                                            تا اذان صبح بيدار بماند و اگلر بخواهلد روزه         مستحب        احتياط        بنابر

   هلم                           اش صحيح اسلت اگرچله تليم م                                          كه غير از ماه رمضان باشد را بگيرد  روزه       واجبى

            نكرده باشد.

      بلراى       ود و شل                                        ر زن نزديك اذان صبح از حيض يلا نفلاس پلاك      اگ  - 1655مسأله 

    اك پل        ز اذان  ا                                                                    هيچكدام از غسل و تيم م وقت نداشته باشد  يا بعد از اذان بفهمد كه پليش  

       وس لع                                                                      شده  روزه او صحيح است چه روزه ماه رمضان باشد يا غير آن ولى در واجب م

                    احتياط در بطالن است.

               پاك شلود  يلا در                           صبح از خون حيض يا نفاس                    اگر زن بعد از اذان  - 1656مسأله 

    ست.                                                                روز خون حيض يا نفاس ببيند  اگرچه نزديك مغرب باشد  روزه او باطل ا     بين

                د از يك روز يلا                                          اگر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش كند و بع  - 1657مسأله 

     است     آن      مستحب   ط  ا ل            ح است و احتي ل                ايى كه گرفته صحي ل ه               ادش بيايد  روزه ل         چند روز ي
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                         هايى كه گرفته هم بنمايد.            قضاى آن روزه    كه

              شود و در غسلل                                            اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك  - 1658مسأله 

      نكند        كوتاهى        چنان چه                 اش باطل است ولى                                        كردن كوتاهى كند وتا اذان غسل نكند  روزه

     روزه            سل نكند غ   ً                                                               مثالً منتظر باشد كه حم ام زنانه شود  اگرچه سه مرتبه بخوابد وتا اذان 

    هلم       يم م تل          اال  بلدون                                                              او صحيح است در صورتى كه اگر وقت تيم م داشته  تيم م نمايلد و 

          صحيح است.

                      هاى خود را به تفصليلى                                   اگر زنى كه در حال استحاضه است  غسل  - 1659مسأله 

             او صحيح است.            آورد  روزه              گفته شد  بجا         استحاضه          در احكام    كه

                را بله بلدن مي لت                                   مي ت كرده يعنى جايى از بدن خود           كسى كه مس    - 1661مسأله 

        ي لت را                                                           تواند بدون غسل مس  مي ت روزه بگيرد  و اگر در حلال روزه هلم م            رسانده  مى

     شود.                           مس  نمايد  روزه او باطل نمى
 

 اماله كردن - 8

            بلراى معالجله        ى و                                         اماله كردن با چيز روان اگرچله از روى ناچلار    - 1661مسأله 

    كند      اطل مى         روزه را ب       باشد 

 

 قى كردن - 9

          ماننلد آن          ه ملرض و                    ً                     هرگاه روزه دار عمداً قى كند اگرچه به واسط  - 1662مسأله 

  .        ال ندارد                  اختيار قى كند  اشك                  ً      شود ولى اگر سهواً يا بى          اش باطل مى                ناچار باشد  روزه

                                داند به واسطه خوردن آن  در روز                          اگر در شب چيزى بخورد كه مى - 1663مسأله 

                                                   كند  احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را قضا كند.     قى مى        اختيار  بى

         بلراى او         چنان چله    د                                          اگر روزه دار بتواند از قى كردن خوددارى كن  - 1664مسأله 

                                        مشق ت نداشته باشد  بايد خوددارى نمايد.       ضرر و

               ن باشد بايد آن ل   ممك        چنان چه           دار برود                        اگر مگس در گلوى روزه  - 1665مسأله 
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            آوردن آن                                      شود  ولى اگر بداند كه به واسلطه بيلرون                  روزه او باطل نمى            رون آورد و  بي    را

                                            كند واجب نيست بيرون آورد وروزه او صحيح است.  مى    قى

                  به گلو يادش بيايلد            ً                                اگر سهواً چيزى را فرو ببرد و پيش از رسيدن  - 1666مسأله 

    ست.           ه او صحيح ا                                     ممكن باشد بايد آن را بيرون آورد و روز        چنان كه           روزه است      كه

       بيلرون              چيزى از گلو                                           اگر يقين داشته باشد كه به واسطه آروغ زدن   - 1667مسأله 

                ً                                                  آيد  نبايد عمداً آروغ بزند  ولى اگر يقين نداشته باشد  اشكال ندارد.  مى

                    ن را بيرون بريلزد و  آ                                         اگر آروغ بزند وچيزى در دهانش بيايد  بايد   - 1668مسأله 

             اش صحيح است.   وزه                 اختيار فرو رود  ر      اگر بى
 

 كنداحكام چيزهائى كه روزه را باطل مى

     كنلد               وزه را باطلل ملى                ً                          اگر انسان عمداً و از روى اختيار كارى كه ر  - 1669مسأله 

     وللى    د                            از روى عمد نباشد  اشلكال نلدار          چنان چه       شود و                           انجام دهد  روزه او باطل مى

      نكنلد                    تا اذان صبح غسل         گفته شد  «     1646      مسأله  »                               نب اگر بخوابد  به تفصيلى كه در  ج

                  روزه او باطل است.

           كند انجلام           را باطل مى          ً                       دار سهواً يكى از كارهائى كه روزه          اگر روزه  - 1671مسأله 

      روزه         ا آورد                  ً                         اش باطل شده  عمداً دوباره يكى از آنها را بج                         دهد و به خيال اين كه روزه

     شود.          او باطل مى

       زور در   ه             ا سر او را ب            دار بريزند ي   ه               زور در گلوى روز  ه           اگر چيزى ب  - 1671مسأله 

        اطل كنلد   ب                                       شود ولى اگر اكراهش كنند كه روزه خود را                           فرو برند  روزه او باطل نمى    آب

           خلودش بلراى          زنليم و                                                     به او بگويند اگر غذا نخورى ضرر مالى يا جانى به تو ملى      ً مثالً

      شود.                                  از ضرر چيزى بخورد  روزه او باطل مى         جلوگيرى

             كنند كه خلودش                داند اكراهش مى                         دار نبايد جايى برود كه مى   ه   روز  - 1672مسأله 

  ند ل ك      اطل مى ل                                                             خود را باطل كند  و اگر برود و از روى ناچارى كارى كه روزه را ب      روزه
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        اش صلحيح                                          شود بلكه اگر قصد رفتن كند ولى نلرود  روزه                     دهد  روزه او باطل مى       انجام

     است.
 

 آنچه براى روزه دار مكروه است

     دوا                                                   چند چيز براى روزه دار مكلروه اسلت و از آن جملله اسلت:      - 1673مسأله 

     جلام                                                      سرمه كشيدن  در صورتى كه مزه يا بوى آن بله حللق برسلد  ان                   ريختن به چشم و

       شليدن              شود  انفيله ك                       حم ام رفتن باعث ضعف مى                                   دادن هر كارى كه مانند خون گرفتن و

      گيلاه    ن            نيست  بلو كلرد       جايز     سد ر                         رسد و اگر بداند به حلق مى                      اگر نداند كه به حلق مى

       كشيدن                                                                        هاى معط ر  نشستن زن در آب  استعمال شياف  تر كردن لباسى كه در بدن است

   ر   تل                                                                      دندان و هر كارى كه به واسطه آن از دهان خون بيايد  مسلواك كلردن بله چلوب    

   دن   آمل                                                                   جهت آب يا چيزى در دهان كردن و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون  بى

    قصلد     ه                                                            ود را ببوسد  يا كارى كند كه شهوت خود را به حركت آورد و اگر بل         منى زن خ

    د و  ر      نگه دا                                  شود بنابر احتياط پس بايد روزه را                                    بيرون آمدن منى باشد  روزه او باطل مى

     ً           بعداً قضا نمايد.
 

                                 جاهايى كه قضا و كف اره واجب است

احتياط  ضا كند و بنابررا ق                       ً                 اگر در روزه رمضان عمدا  قى كند بايد روزه - 1674مسأله 

 «1646مسأله »ر شب جنب شود و به تفصيلى كه در                            واجب كف اره هم بدهد و اگر د

 اآن روزه رضاىقتا اذان صبح بيدار نشود  بايد  دوباره بخوابد و گفته شد بيدار شود و

اطل بكه روزه را                                  كف اره هم بدهد ولى اگر كار ديگرىمستحب بگيرد و بنابر احتياط 

كند  قضا ىدانسته آن كار روزه را باطل م    ً                         عمدا  انجام دهد در صورتى كه مى د كنمى

اط ر احتيبناب                                             شود ولى كف اره در اماله و دروغ به خدا و رسولاو واجب مى           وكف اره بر

 است.

اگر به واسطه ندانستن مسأله كارى انجام دهد كه روزه را باطل - 1675مسأله 
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        و واجلب                                           ه اين كار حالل اسلت بنلابر احتيلاط كف لاره بلر ا                     عقيده هم داشته ك        كند  و  مى

                            توانسته مسأله را ياد بگيرد.          شود اگر مى  مى

 

            كف اره روزه

                 ايد يك بنلده آزاد   ب                                         كسى كه كف اره روزه رمضان بر او واجب است    - 1676مسأله 

         فقيلر را                               شود دو ماه روزه بگيرد يا شصلت                                     يا به دستورى كه در مسأله بعد گفته مى     كند

         د اينها        و و مانن ج                                 ً                              كند يا به هركدام يك مد  كه تقريباً ده سير است طعام يعنى گندم يا     ير س

        ى روزه پل                                                      اينها برايش ممكن نباشد  مخي ر است يا هيجده روز پلى در          چنان چه        بدهد و 

   كله          آن اسلت       مسلتحب                                 تواند به فقير اطعام بدهد واحلوط                            بگيرد و يا هر چند مد كه مى

       ار كنلد           ايد استغف            طعام بدهد  ب                              را و اگر نتواند روزه بگيرد و    اء   فقر               نمايد تصد ق بر         اختيار

       كف لاره              قت بتواند                      و واجب آن است كه هر و   «   هلل       ْ      أس ت غْف ر  ا »   ً                مثالً يك مرتبه بگويد        اگرچه

         را بدهد.

   و    سلى               ابگيرد  بايد                                خواهد دو ماه كف اره روزه رمضان ر         كسى كه مى  - 1677مسأله 

   د.                                            يرد و اگر بقي ه آن پى در پى نباشد اشكال ندار                        يك روز آن را پى در پى بگ

                ا بگيلرد  نبايلد                                  خواهد دو ملاه كف لاره روزه رمضلان ر            كسى كه مى  - 1678مسأله 

    آن     وزه ر                                      يك روز  روزى باشد كه مانند عيد قربلان                                  موقعى شروع كند كه در بين سى و

                بوده ضرر ندارد.      غافل                  ام ا اگر نداند و             اگر بداند و     است      حرام

                   ين آن بدون عذر يك                                         كسى كه بايد پى در پى روزه بگيرد  اگر در ب  - 1679مسأله 

  ن       روزه آ                             داند بين آن به روزى برسلد كله                                           روز روزه را نگيرد  يا وقتى شروع كند كه مى

          ها را از   وزه ر        ً                                                     است  مثالً به روزى برسد كه نذر كرده آن روز را روزه بگيرد  بايد       واجب

          سر بگيرد.

                                                         گر در بين روزهايى كه بايد پى در پى روزه بگيلرد  علذرى غيلر    ا  - 1681مسأله 

                                                                       اختيارى پيدا شود مثل حيض  يا نفاس  يا سفرى كه در رفلتن آن مجبلور اسلت بلراى    
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   ا       بقي له ر                                                                    پيش آيد  بعد از برطرف شدن عذر واجب نيست روزها را از سر بگيرد بلكه    او

      آورد.                           بعد از برطرف شدن عذر بجا مى

            ً     آن چيز اصالً حرام                                         ر به چيز حرامى روزه خود را باطل كند  چه  اگ  - 1681مسأله 

        ه بلراى                                                                    باشد مثل شراب و زنا  يا به جهتى حرام شده باشد مثل خوردن غذاى حاللى ك

        و واجلب                                                    نزديكى كردن با عيال خود در حال حيض  كف اره جمع بر ا                  انسان ضرر دارد و

   ه ب          ير كند يا              شصت فقير را س         بگيرد و            دو ماه روزه                                   شود يعنى بايد يك بنده آزاد كند و  مى

     چنان      د و       نها بده        مانند اي                              ً                               هركدام آنها يك مد  كه تقريباً ده سير است گندم يا جو يا نان و

                                                             سه برايش ممكن نباشد  هركدام آنها كه ممكن است بايد انجام دهد.    هر   چه 

     يلاط                 ت دهد  بنابر احت                                         اگر روزه دار دروغى را به خدا و پيغمبر نسب  - 1682مسأله 

     شود.                             واجب كف اره جمع بر او واجب مى

                 جماع كنلد  بنلابر                                     دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه        اگر روزه  - 1683مسأله 

   ر      براى هل                                                                       احتياط براى هر دفعه يك كف اره بر او واجب است و اگر جماع او حرام باشد

     شود.                          دفعه يك كف اره جمع واجب مى

                ه غيلر جملاع كلار                     ماه رمضان چند مرتب                       اگر روزه دار در يك روز   - 1684مسأله 

     است.                                           كند انجام دهد  براى همه آنها يك كف اره كافى                        ديگرى كه روزه را باطل مى

    كنلد              ه را باطلل ملى                                           اگر روزه دار غير از جماع كار ديگرى كه روز  - 1685مسأله 

     شود.  مى                                                          دهد و بعد با حالل خود جماع نمايد براى هركدام يك كف اره واجب       انجام

              روزه را باطل                                              اگر روزه دار غير جماع كار ديگرى كه حالل است و  - 1686ه مسأل

        ا باطلل  ر     روزه                     ً                                         كند  انجام دهد مثالً آب بياشامد و بعد كار ديگرى كه حلرام اسلت و    مى

  .                           ً                                     كند غير جماع انجام دهد  مثالً غذاى حرامى بخورد  يك كف اره كافى است  مى

    ً عملداً          چنان چه      ايد                 يزى در دهانش بي چ                          اگر روزه دار آروغ بزند و  - 1687مسأله 

   ب        ر او واجل                                                 اش باطل است و بايد قضاى آن را بگيرد وكف اره هم ب                 را فرو ببرد  روزه    آن

    ز   ه ا ل ك   ى ل          ون يا غذاي ل                                    ً                شود و اگر خوردن آن چيز حرام باشد مثالً موقع آروغ زدن خ  مى
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        ضلاى آن       بايلد ق     ً               عمداً آن را فرو بلرد                                              صورت غذا بودن خارج شده  به دهان او بيايد و

     شود.                                                        روزه را بگيرد و بنابر احتياط كف اره جمع هم بر او واجب مى

          در آن روز        نلان چله    چ                                         اگر نذر كند كه روز معي نى را روزه بگيلرد     - 1688مسأله 

     گيلرد          ى روزه ب پ                                                              روزه خود را باطل كند  بايد يك بنده آزاد نمايد يا دو ماه پى در       ً عمداً

                   شصت فقير طعام دهد.       يا به

          ه كسلى كله                                    تواند وقت را تشخيص دهد  اگلر بله گفتل            كسى كه مى  - 1689أله مس

     مغرب     مد                                                  اطمينان براى او حاصل نشده باشد افطار كند و بعد بفه                 گويد مغرب شده و  مى

     شود.                    كف اره بر او واجب مى                  نبوده است  قضا و

                  عد از ظهلر مسلافرت             ً                             كسى كه عمداً روزه خود را باطل كرده  اگر ب  - 1691مسأله 

       همچنين        شود و  مى      ساقط ن                                                               ند  يا پيش از ظهر براى فرار از كف اره سفر نمايد  كف اره از او ك

     كند.                                            است اگر قبل از ظهر مسافرتى براى او پيش آمد

                                 ند و بعد عذرى مانند حيض يا نفاس ك        ً                  اگر عمداً روزه خود را باطل  - 1691مسأله 

               ر احتياط واجب.                                                   يا مرض براى او پيدا شود  كف اره بر او واجب است بناب

     ً            ملداً روزه خلود را   ع                                          اگر يقين كند كه روز او ل ماه رمضان اسلت و   - 1692مسأله 

    اط       چه احتيل                                                                     باطل كند  بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده كف اره بر او واجب نيست اگر

                       آن است كه كف اره بدهد.      مستحب 

      ً     عمداً روزه         شو ال و                                           اگر انسان شك كند كه آخر رمضان است يا او ل  - 1693مسأله 

   ت.                                                                    خود را باطل كند  بعد معلوم شود او ل شو ال بوده كف اره بر او واجب نيس

             دار اسلت جملاع       زه                                         اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود كه رو  - 1694مسأله 

         د بدهلد و                روزه زن را بايل                                           زن را مجبور كرده باشد كف اره روزه خودش و        چنان چه       كند 

     شود.                            بر هر كدام يك كف اره واجب مى                  به جماع راضى بوده         اگر زن

                                           دار خود را مجبور كند كه جماع نمايد يا كلار                    اگر زنى شوهر روزه - 1695مسأله 

      بدهد.                                              كند انجام دهد  واجب نيست كف اره روزه شوهر را                        ديگرى كه روزه را باطل مى
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   ر                 ر به جماع كند و د                                         اگر روزه دار در ماه رمضان  زن خود را مجبو  - 1696مسأله 

     دهد.       ف اره ب                                                                    بين جماع  زن راضى شود بنابر احتياط واجب بايد مرد دو كف اره و زن يك ك

                     دار خود كه خلواب اسلت                               دار در ماه رمضان با زن روزه        اگر روزه  - 1697مسأله 

       بلر او    م                                 شود و روزه زن صحيح است و كف اره ه                                   جماع نمايد  يك كف اره بر او واجب مى

           واجب نيست.

                 ار ديگرى كله روزه                                         ر مرد زن خود را مجبور كند كه غير جماع ك  اگ  - 1698مسأله 

    ست.         ه واجب ني                  بر خود زن هم كف ار                                         كند بجا آورد  كف اره زن را نبايد بدهد و       باطل مى    را

          توانلد زن          گيرد  نمى                                      كسى كه به واسطه مسافرت يا مرض روزه نمى  - 1699مسأله 

   جلب          ر ملرد وا  ب                      ا مجبور نمايد  كف اره                                          دار خود را مجبور به جماع كند ولى اگر او ر      روزه

      نيست.

                     ً د ولى الزم نيست فلوراً                                          انسان نبايد در بجا آوردن كف اره كوتاهى كن  - 1711مسأله 

                 آن را انجام دهد.

              ا بجلا نيلاورد     ر           چنلد سلال آن                                   اگر كف اره بر انسان واجب شلود و   - 1711مسأله 

     شود.               بر آن اضافه نمى      چيزى

                    ا طعام بدهد اگر به ر                           اى كف اره يك روز  شصت فقير               كسى كه بايد بر  - 1712مسأله 

    ير سل   ً    بلاً ده                                                                      شصت فقير دسترسى دارد  نبايد به هركدام از آنها بيشتر از يك مد كله تقري 

    هلر             تواند بلراى                                                                 است طعام بدهد  يا يك فقير را بيشتر از يك مرتبه سير نمايد  ولى مى

        ر بدهد.                                                 يك از عياالت فقير اگرچه صغير باشند يك مد به آن فقي

                                                      ً     كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته  اگر بعد از ظهر عمداً كلارى   - 1713مسأله 

                                                        ً       كند انجام دهد  بايد به ده فقير هركدام يك مد  كله تقريبلاً ده سلير                     كه روزه را باطل مى

                          تواند  سه روز روزه بگيرد.                       است طعام بدهد و اگر نمى
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 جاهايى كه فقط قضاى روزه واجب است

   ه     كف لار                                                در چند صورت فقط قضاى روزه بر انسان واجلب اسلت و    - 1714مسأله 

            واجب نيست: 

     ز او  ا    منلى                                                           خروج منى به مالعبه و امثال آن در صورتى كه قصد نكرده باشلد   .  ّ او ل

         و كفلاره           روزه اسلت    ا                               م خروج منى نباشد احتياط واجب قضل                     خارج شود و عادت او ه

    .     ندارد

   «    1646      مسلأله   »                  و به تفصليلى كله در                ضان جنب باشد                   آن كه در شب ماه رم  .دوم

  .       گفته شد

  ا  يل         يا كنلد                                       كند بجا نياورد ولى ني ت روزه نكند يا ر                       عملى كه روزه را باطل مى  .سوم

         د بنلابر             كنلد انجلام دهل                                                           قصد كند كه روزه نباشد يا قصد كند كارى كه روزه را باطل مى

    .              احتياط در اخير

          جنابلت يلك                كند و با حال                                        آن كه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش  .چهارم

                            روز يا چند روز روزه بگيرد  

   كله                                 تحقيق كند صبح شده يلا نله  كلارى                                   آن كه در ماه رمضان بدون اين كه  .پنجم

      ا اين        تحقيق ب                           صبح بوده و نيز اگر بعد از                             كند انجام دهد بعد معلوم شود               روزه را باطل مى

       ود صبح  ش                 ام دهد بعد معلوم        كند انج  مى                                           كه گمان دارد صبح شده كارى كه روزه را باطل

        حقيق شك  ت                         واجب است بلكه اگر بعد از                                             بوده  بنابر احتياط واجب قضاى آن روزه بر او

           م شود صبح                      كند انجام دهد بعد معلو  مى                      كارى كه روزه را باطل                        كند كه صبح شده يا نه و

              را بجا آورد       روز                                         بوده احتياط واجب آن است كه قضاى روزه آن

   طلل    با                                  انسان به گفته او كلارى كله روزه را                  ويد صبح نشده و            آن كه كسى بگ  .ششم

                                           كند انجام دهد  بعد معلوم شود صبح بوده است   مى

   ند ل   ل ك ا ل                      فته او يقين نكند يا خي ل          انسان به گ       شده و                     آن كه كسى بگويد صبح  .هفتم
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     بلوده                                    كند انجام دهد  بعد معلوم شود صلبح   مى                      كارى كه روزه را باطل       كند و       شوخى مى

        است

       د مغلرب                                 كس ديگر افطار كنند بعد معلوم شلو                   مانند آن به گفته             آن كه كور و  .هشتم

            نبوده است  

     كنلد          افطار                                     واسطه تاريكى يقين كند كه مغرب شده و                      آن كه در هواى صاف به  .نهم

          ى اگلر در                                     بنابر احتياط واجب قضا بايد بنمايلد ولل                                   بعد معلوم شود مغرب نبوده است كه

         قضا الزم                                    افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده                 اين كه مغرب شده                  هواى ابرى به گمان 

       نيست  

  د                                     جهت مضمضه كند يعنى آب در دهان بگردانل      يا بى                     آن كه براى خنك شدن   .دهم

          راى نماز ب                                  كند كه روزه است وآب را فرو دهد يا                                اختيار فرو رود ولى اگر فراموش    و بى

                          او واجلب نيسلت و همچنلين اسلت                 رود قضلا بلر              اختيار فرو  بى                  واجب مضمضه كند و

                          مضمضه در وضوى نماز نافله.

                  اختيار فلرو رود يلا     بى                                        اگر غير آب چيز ديگرى را در دهان ببرد و  - 1715مسأله 

  ط                                                اختيار فرو رود  قضلا بلر او واجلب نيسلت اگرچله احتيلا        بى                 داخل بينى كند و    آب

                                              آن است كه قضاى روزه را در اين دو صورت بنمايد.      مستحب 

      ضمضله                             دار مكروه اسلت و اگلر بعلد از م                       مضمضه زياد براى روزه  - 1716مسأله 

                                                                    بخواهد آب دهان را فرو برد بهتر است سه مرتبه آب دهان را بيرون بريزد.

         فراموشى                  اختيار يا از روى                                    اگر انسان بداند كه به واسطه مضمضه بى  - 1717مسأله 

                      شود  نبايد مضمضه كند.                آب وارد گلويش مى

         كارى كه            صبح نشده و                                           اگر در ماه رمضان بعد از تحقيق يقين كند كه  - 1718مسأله 

      نيست.                                                كند انجام دهد  بعد معلوم شود صبح بوده  قضا الزم               روزه را باطل مى

                                 توانلد افطلار                                         اگر انسان شك كنلد كله مغلرب شلده يلا نله  نملى         - 1719مسأله 

              توانلد كلارى كله      ملى                                     كنلد كله صلبح شلده يلا نله  پليش از تحقيلق ن            شك           كند و اگر
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           انجام دهد.    كند                روزه را باطل مى
 

 احكام روزه قضا

                      اى وقتى را كله ديوانله   ه                                   اگر ديوانه عاقل شود  واجب نيست روزه  - 1711مسأله 

                بوده قضا نمايد.

              تى را كله كلافر        اى وق ه                                     اگر كافر مسلمان شود  واجب نيست روزه  - 1711مسأله 

   را          اى وقتى ه                                   فر شود و دوباره مسلمان گردد  روزه                             قضا نمايد  ولى اگر مسلمانى كا      بوده

                          كافر بوده بايد قضا نمايد.    كه

     ايلد            بايلد قضلا نم                                         اى كه از انسان به واسطه مستى فوت شود     روزه  - 1712مسأله 

                                                              اگرچه چيزى را كه به واسطه آن مست شده  براى معالجه خورده باشد.

              ند كه چه وقت ك       بعد شك                                    اگر براى عذرى چند روز روزه نگيرد و   - 1713مسأله 

       مسلتحب   ط                                                 تواند مقدار كمتر را روزه بگيرد اگرچه بنابر احتيلا                     عذر او برطرف شده  مى

      ش از       ى كه پلي                               ً   دهد روزه نگرفته قضا نمايد  مثالً كس                                 بايد مقدار بيشترى را كه احتمال مى

     پنج       تواند                                       داند پنجم رمضان از سفر برگشته يا ششم مى   نمى                         ماه رمضان مسافرت كرده و

   سلت   ا                                شش روز روزه بگيرد و همچنلين                               بگيرد اگرچه بنابر احتياط مستحب          روز روزه

  ً ثالً  م       مايد  ن                        تواند مقدار كمتر را قضا                                   داند چه وقت عذر برايش پيدا شده  مى          كسى كه نمى

   و     يسلت                                                                     اگر در آخرهاى ماه رمضان مسافرت كند و بعد از رمضان برگردد ونداند كله ب 

          ز را قضا                            تواند مقدار كمتر يعنى پنج رو       ششم  مى        بيست و                          پنجم رمضان مسافرت كرده يا 

      مايد.                                                                    كند  اگرچه احتياط مستحب   آن است كه مقدار بيشتر يعنى شش روز را قضا ن

       را كه             قضاى هركدام                                           اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد   - 1714مسأله 

   ز     روز ا        ً    د  ملثالً پلنج                                                           او ل بگيرد مانعى ندارد ولى اگر وقت قضاى رمضان آخر تنگ باش

      قضلاى                                            پنج روز هم به رمضان مانلده باشلد  بايلد او ل                               رمضان آخر قضا داشته باشد و

                    رمضان آخر را بگيرد.
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              در ني لت معلي ن                                              اگر قضاى روزه چند رمضان بر او واجب باشلد و   - 1715مسأله 

     شود. ى                                              گيرد قضاى كدام رمضان است  قضاى سال او ل حساب م           اى را كه مى    روزه       نكند 

            ضلاى روزه او                                           كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته اگلر وقلت ق    - 1716مسأله 

                                         تواند پيش از ظهر روزه خود را باطل نمايد.         نباشد  مى     تنگ

               واجب آن اسلت كله                                              اگر قضاى روزه مي تى را گرفته باشد  احتياط  - 1717مسأله 

                          از ظهر روزه را باطل نكند.     بعد

               ان را نگيلرد و                           ض  يا حيض يا نفلاس روزه رمضل                 اگر به واسطه مر  - 1718مسأله 

    ند.      قضا كن                           هايى را كه نگرفته براى او                                          پيش از تمام شدن رمضان بميرد  الزم نيست روزه

               ض او تا رمضلان   مر                                         اگر به واسطه مرضى روزه رمضان را نگيرد و  - 1719مسأله 

    هر     راى   د ب                                       هايى را كه نگرفته بر او واجب نيست و باي                           سال بعد طول بكشد  قضاى روزه

     دهلد         ه فقيلر ب  بل             مانند اينها                       ً                                  روز يك مد  كه تقريباً ده سير است طعام يعنى گندم يا جو و

    اگر      ولى              كف اره نمايد   و   ا                              است كه بعد از صح ت  جمع بين قض    آن      مستحب              اگرچه احتياط 

    بعلد       ضلان             عذر او تا رم                        ً                               به واسطه عذر ديگرى مثالً براى مسافرت روزه نگرفته باشد و

  ر       براى ه   ه        آن است ك      مستحب                                         هايى را كه نگرفته بايد قضا كند و احتياط    وزه            باقى بماند ر

                                 روز يك مد  طعام هم به فقير بدهد.

                 عد از رمضان مرض                                         اگر به واسطه مرضى روزه رمضان را نگيرد و ب  - 1721مسأله 

    رد     بگي    را                                                                      او برطرف شود ولى عذر ديگرى پيدا كند كه نتواند تا رمضان بعد قضاى روزه

    گرى   دي     عذر                                                             هايى را كه نگرفته قضا نمايد و نيز اگر در ماه رمضان  غير مرض   وزه      بايد ر

      ه مرض     واسط                     تا رمضان سال بعد به                                              داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و

    تحب   مس     او ل      فرض           كف اره در                                  هايى را كه نگرفته بايد قضا كند و                       نتواند روزه بگيرد  روزه

                    در فرض دوم الزم است.                           است ولى بنابر احتياط واجب

                و بعلد از رمضلان                                             اگر در ماه رمضان به واسطه عذرى روزه نگيرد  - 1721مسأله 

  ا ل       ه را قض            يرد بايد روز ل  نگ   ا         اى روزه ر ل                  ً   ا رمضان آينده عمداً قض ت                    عذر او برطرف شود و
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                             مانند اينها هم به فقير بدهد.                                 براى هر روز يك مد  گندم يا جو و       كند و

                 د و در تنگى وقت                                     در قضاى روزه كوتاهى كند تا وقت تنگ شو    اگر   - 1722مسأله 

      ا بله         نند اينه  ما                                 براى هر روز يك مد  گندم يا جو و                                    عذرى پيدا كند  بايد قضا را بگيرد و

        رف شلدن                                                                     فقير بدهد  ولى اگر موقعى كه عذر دارد  تصميم داشته باشد كله بعلد از برطل   

      پيلدا                          ا نمايد در تنگى وقلت علذر                                      هاى خود را قضا كند و پيش از آن كه قض         عذر  روزه

    ام      مد  طع                                                                      كند  بايد قضاى او را بگيرد و احتياط واجب آن است كه براى هر روز هم يك

              به فقير بدهد.

                               كشد  بعد از آن كه خوب شد بايد                           اگر مرض انسان چند سال طول ب - 1723مسأله 

        ده سلير      ً يباً                                       براى هر روز از سالهاى پيش يك مد  كه تقر                           قضاى رمضان آخر را بگيرد و

                          مانند اينها به فقير بدهد.                             است  طعام يعنى گندم يا جو و

       توانلد            ير بدهلد  ملى                                           كسى كه بايد براى هر روز يك مد  طعام به فق  - 1724مسأله 

                                   كف اره چند روز را به يك فقير بدهد.

                  ازد  بايلد قضلا را                                           اگر قضاى روزه رمضان را چند سال تأخير بينلد   - 1725مسأله 

                                 هر روز يك مد  طعام به فقير بدهد.            بگيرد وبراى 

      براى                 ن را بجا آورد و آ                      ً                  اگر روزه رمضان را عمداً نگيرد  بايد قضاى   - 1726مسأله 

   ان   چنل      ند و  ك                                                                    هر روز دو ماه روزه بگيرد  يا به شصت فقير طعام بدهد  يا يك بنده آزاد 

        د  طعلام                                                                   تا رمضان آينده قضاى آن روزه را بجا نياورد  براى هر روز  بايلد يلك مل      چه 

      بدهد.

                    رر جماع كنلد  بنلابر                        ً                  اگر روزه رمضان را عمداً نگيرد و در روز مك  - 1727مسأله 

  ل    باط    را                                         شود ولى اگر چند مرتبه كار ديگرى كه روزه                             احتياط واجب كف اره هم مكرر مى

                   ً                                         كند انجام دهد  مثالً چند مرتبه غذا بخورد  يك كف اره كافى است.  مى

    ه ل                                 تر بايد قضاى نماز و روزه پدر را ب           ر  پسر بزرگ             بعد از مرگ پد  - 1728مسأله 
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   ط     احتيلا   بر               ً                                                    تفصيلى كه سابقاً بيان شد بجا آورد و همچنين است در قضاى روزه ملادر بنا 

      گذشت.              مستحب چنان كه 

                 ى را ماننلد روزه                           روزه رمضان  روزه واجب ديگلر                 اگر پدر غير از  - 1729مسأله 

     اسلت                        تر قضا نمايد و همچنلين         پسر بزرگ                                        نذر نگرفته باشد  احتياط واجب آن است كه

  .                            روزه مادر بنابر احتياط مستحب

 

 احكام روزه مسافر

                   فر دو ركعت بخواند                                         مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در س  - 1731مسأله 

        مسافرت           كه شغلش              خواند  مثل كسى                          مسافرى كه نمازش را تمام مى                    نبايد روزه بگيرد و

       بگيرد.                      بايد در سفر روزه                       يا سفر او سفر معصيت است

                  راى فلرار از روزه  ب                                         مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد  ولى اگر   - 1731مسأله 

                 باشد  مكروه است.

                نسلان واجلب باشلد                                            اگر غير روزه رمضان  روزه معي ن ديگرى بر ا  - 1732مسأله 

    فر    در سل     گلر                     تواند مسلافرت كنلد و ا     ً                                           مثالً نذر كرده باشد روز معي نى را روزه بگيرد  مى

   ه       رد اگرچ                                                                    باشد  واجب نيست قصد كند كه ده روز در جايى بماند و آن روز را روزه بگي

     ى را                                                                     احتياط آنست كه سفر نكند و يا اگر در سفر اسلت قصلد اقامله كنلد و روزه نلذر     

       بگيرد.

                تواند آن را در        كند  نمى ن                روز آن را معي ن                           اگر نذر كند روزه بگيرد و  - 1733مسأله 

           بايلد آن را                                               نذر كند كه روز معي نى را در سفر روزه بگيرد         چنان چه     ولى               سفر بجا آورد

        بگيرد           شد  روزه                                                                 سفر بجا آورد و نيز اگر نذر كند روز معي نى را چه مسافر باشد يا نبا    در

                                             بايد آن روز را اگرچه مسافر باشد  روزه بگيرد.

              ه طي به روزه                                     تواند براى خواستن حاجت سه روز در مدين        مسافر مى  - 1734مسأله 

           جمعه باشد.            پنج شنبه و                                                       مستحب ى بگيرد و بنابر احتياط بايد سه روز  چهار شنبه و
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                  ر سفر روزه بگيلرد                                داند روزه مسافر باطل است  اگر د          كسى كه نمى  - 1735مسأله 

    اش   وزه ر                         شود و اگر تا مغلرب نفهملد              اش باطل مى                                 و در بين روز مسأله را بفهمد  روزه

          صحيح است.

                     ش كند كله روزه مسلافر                                       اگر فراموش كند كه مسافر است  يا فرامو - 1736 مسأله

                                            باشد و در سفر روزه بگيرد  روزه او باطل است.       باطل مى

                    د روزه خلود را تملام                                           اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نمايد  بايل   - 1737مسأله 

      د را  خلو                                                                     كند و اگر پيش از ظهر مسافرت كند  وقتى به حد  تلرخ ص برسلد  بايلد روزه   

       بل از ق      ا اگر     ام                                                                     باطل كند و اگر پيش از آن روزه را باطل كند  كف اره بر او واجب است و

    يح                                                                    ظهر از شهر خود حركت كند ولكن بعد از ظهر به حد  تلرخ ص برسلد روزه او صلح   

  ر  د      بشود                                                                      است ولى اگر قبل از ظهر به حد  ترخ ص برسد لكن بعد از ظهر وارد شهر خود

                       تياط واجب قضا هم دارد.                 اين صورت بنابر اح

             ايى برسلد كله   جل                                          اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش برسد  يلا بله     - 1738مسأله 

                   كند انجلام نلداده                         كارى كه روزه را باطل مى        چنان چه                             خواهد ده روز در آنجا بماند    مى

     يست.                                                                    بايد آن روز را روزه بگيرد و اگر انجام داده  روزه آن روز بر او واجب ن

             ايى برسلد كله   جل                                          اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسلد  يلا بله      - 1739مسأله 

                                                        خواهد ده روز در آنجا بماند  نبايد آن روز را روزه بگيرد.  مى

                   وه است در روز ماه                                         مسافر و كسى كه از روزه گرفتن عذردارد  مكر  - 1741مسأله 

                                          ً                رمضان جماع نمايد و در خوردن وآشاميدن كامالً خود را سير كند.

 

 وزه بر آنها واجب نيستكسانى كه ر

                                    تواند روزه بگيرد  يا بلراى او مشلق ت                          كسى كه به واسطه پيرى نمى  - 1741مسأله 

                                                                              ً دارد  روزه بر او واجب نيست ولى در صورت دوم بايد براى هر روز يك مد  كه تقريبلاً 

   ر ل ً      اً ده سي ل                             ر بدهد و بهتر آن است كه تقريب ل                  مانند اينها به فقي                          ده سير است  گندم يا جو و
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                                          گندم بدهد و به احتياط واجب در صورت او لى.

                     از ماه رمضان بتواند                                           كسى كه به واسطه پيرى روزه نگرفته  اگر بعد  - 1742مسأله 

                                                هايى را كه نگرفته به احتياط واجب بايد بجا آورد.                     روزه بگيرد  قضاى روزه

          تشنگى را      تواند    نمى       شود و                                   اگر انسان مرضى دارد كه زياد تشنه مى  - 1743مسأله 

  د    باي     ورت ص                                                                    تحم ل كند  يا براى او مشق ت دارد  روزه بر او واجب نيست ولى در هر دو 

  ت   اسل        جلب آن                                     مانند اينها به فقير بدهد و احتياط وا                                 براى هر روز يك مد  گندم يا جو و

  ه  بل        بگيرد     ه              بعد بتواند روز        چنان چه                                               كه بيشتر از مقدارى كه ناچار است  آب نياشامد و 

                                  هايى را كه نگرفته بايد قضا نمايد.    روزه             احتياط واجب

              للش ضلرر دارد                                            زنى كه زاييدن او نزديك است و روزه بلراى حم   - 1744مسأله 

       ماننلد    و                                                                    روزه بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يك مد  طعام يعنى گندم يلا جلو   

   و  ت      ب نيسل                                                                     اينها به فقير بدهد و نيز اگر روزه براى خودش ضرر دارد  روزه بر او واجل 

            هلايى را كله                                                                بايد براى هر روز يك مد  طعام به فقير بدهلد و در هلر دو صلورت روزه   

                       نگرفته بايد قضا نمايد.

                                    دهد وشير او كم است چه مادر بچله  يلا              اى را شير مى          زنى كه بچه  - 1745مسأله 

               دهلد ضلرر دارد               اى كه شير مى                               اجرت شير دهد  اگر روزه براى بچه                    دايه او باشد يا بى

       ماننلد                                                                   بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يك مد  طعام يعنى گندم يلا جلو و        روزه

                                                                               اينها به فقير بدهد  و نيز اگر براى خودش ضرر دارد  روزه بر او واجب نيسلت و بايلد  

                   هلايى را كله نگرفتله                                                            براى هر روز يك مد  طعام به فقير بدهد و در هر دو صورت روزه

                                       اجرت بچه را شير دهد  يا براى شير دادن           ا شود كه بى                              بايد قضا نمايد ولى اگر كسى پيد

                                                                              بچه از پدر يا مادر بچه يا از كس ديگرى كه اجرت او را بدهد اجرت بگيرد  واجب آن

                                      است كه بچه را به او بدهد وروزه بگيرد.
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                ّ     راه ثابت شدن او ل ماه

      شود:                            او ل ماه به پنج چيز ثابت مى  - 1746مسأله 

  .     ببيند          ن ماه را              آن كه خود انسا  .  ّ او ل

         هلم چنلين         ايم و                      شود بگويند ماه را ديده                               اى كه از گفته آنان يقين پيدا مى   عده  .دوم

    .                                        است هر چيزى كه به واسطه آن يقين پيدا شود

     ا بلر                        ايم  ولى اگلر صلفت ملاه ر              ماه را ديده                             دو مرد عادل بگويند كه در شب  .سوم

    .   شود   نمى                                  خالف يكديگر بگويند  او ل ماه ثابت

     ثابلت      ان                                                           سى روز از او ل ماه شعبان بگذرد كه به واسطه آن  او ل ماه رمضل   .رمچها

    .   شود  مى    بت                                                                  شود  وسى روز از او ل رمضان بگذرد كه به واسطه آن  او ل ماه شو ال ثا  مى

                                  حاكم شرع حكم كند كه او ل ماه است.  .پنجم

         د او را         م كه تقليل  ه                                         اگر حاكم شرع حكم كند كه او ل ماه است كسى   - 1747مسأله 

    ده                       دانلد حلاكم شلرع اشلتباه كلر                                               كند بايد به حكم او عمل نمايد ولى كسى كله ملى     نمى

                             تواند به حكم او عمل نمايد.   نمى

                            شود  ولى اگر انسان از گفته                                    او ل ماه با پيشگويى منج مين ثابت نمى  - 1748مسأله 

                                          آنان يقين پيدا كند  بايد به آن عمل نمايد.

                شود كه شب پيش   مى                              اه يا دير غروب كردن آن  دليل ن           بلند بودن م  - 1749مسأله 

                      شب او ل ماه بوده است.

        چنان چه           زه نگيرد    رو                                         اگر او ل ماه رمضان براى كسى ثابت نشود و  - 1751مسأله 

       نمايد.                              ايم  بايد روزه آن روز را قضا                                        دو مرد عادل بگويند كه شب پيش ماه را ديده

       ندارد        فايده          هر ديگر ش                  بت شود  براى مردم                        اگر در شهرى او ل ماه ثا  - 1751مسأله 

    ست.                                                                    مگر آن كه دو شهر با هم نزديك باشند  يا انسان بداند كه افق آنها يكى ا

      ى به ل       ه از يك ل           ر دو شهرى ك ل       شود  مگ                           او ل ماه به تلگراف ثابت نمى  - 1752مسأله 
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       ز روى ا                       انسلان بدانلد كله تلگلراف                                  اند  نزديك يا هم افق باشند و                 ديگرى تلگراف كرده

                                            حكم حاكم شرع يا شهادت دو مرد عادل بوده است.

                 او ل شلو ال بايلد                         داند آخر رمضان است يلا                     روزى را كه انسان نمى  - 1753مسأله 

  .                                                                    روزه بگيرد ولى اگر پيش از مغرب بفهمد كه او ل شو ال است بايد افطاركند

               گمان عمل نمايلد         ايد به  ب                                         اگر زندانى نتواند به ماه رمضان يقين كند    - 1754مسأله 

      د از                                                                  اگر آن هم ممكن نشد  هر ماهى را كه روزه بگيرد  صحيح اسلت وللى بايلد بعل       و

                                                                 گذشتن يازده ماه از ماهى كه روزه گرفته  دوباره يك ماه روزه بگيرد.
 

 هاى حرام و مكروهروزه

            را كله انسلان                               قربلان  حلرام اسلت و نيلز روزى                    روزه عيد فطر و  - 1755مسأله 

        رد حلرام                                                          شعبان است يا او ل رمضان  اگر به ني لت او ل رمضلان روزه بگيل       آخر       داند   نمى

      باشد.  مى

               هرش را از بلين                                          اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحب ى حلق  شلو    - 1756مسأله 

    ين بل                               آن است كه اگر حق  شوهرش هلم از        مستحب                                 ببرد  روزه او حرام است و احتياط 

                                        نرود  بدون اجازه او روزه مستحب ى نگيرد.

     حرام              يا جد  شود       مادر                                         روزه مستحب ى اوالد اگر اسباب اذي ت پدر و  - 1757له مسأ

     است.

                      و در بين روز پلدر                                          اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحب ى بگيرد  - 1758مسأله 

                                 او را نهى كند  بايد افطار نمايد.

   ر                                                 داند روزه براى او ضرر ندارد  اگر چه دكتر بگويد ضر         كسى كه مى  - 1759مسأله 

                                                                                دارد  بايد روزه بگيرد و كسى كه يقين يا گمان دارد كه روزه برايش ضرر دارد  اگرچله 

   به                                                                              دكتر بگويد ضرر ندارد  بايد روزه نگيرد و اگر روزه بگيرد صحيح نيست مگر اين كه

                                                                      قصد قربت روزه بگيرد بعد معلوم شود ضرر نداشته كه در اين صورت صحيح است.



 روزهاحكام                                                                                             330       
 

                     ارد  و از آن احتمال                              حتمال بدهد كه روزه برايش ضرر د           اگر انسان ا  - 1761مسأله 

   و           وزه بگيلرد                                        احتمال او در نظر مردم بجا باشد  نبايد ر        چنان چه                      ترس براى او پيدا شود 

                          اگر روزه بگيرد صحيح نيست.

                   ر ندارد  اگر روزه                             اش اين است كه روزه براى او ضر            كسى كه عقيده  - 1761مسأله 

    اط      و احتيل                                            وزه براى او ضرر داشته  روزه او اشلكال دارد                            بگيرد و بعد از مغرب بفهمد ر

     كند.   ا          نروز را قض              واجب آنست كه آ

                          هاى حرام ديگرى هم هست كه                     هايى كه گفته شد  روزه           غير از روزه  - 1762مسأله 

                        هاى مفص ل گفته شده است.       در كتاب

                وز عرفه است يلا                        روزى كه انسان شك دارد ر                   روزه روز عاشورا و  - 1763مسأله 

                    يد قربان مكروه است. ع
 

 هاى مستحبروزه

               مكروه كله گفتله     و                                         روزه تمام روزهاى سال  غير از روزهاى حرام   - 1764مسأله 

                                                      براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده اسلت كله از آن جملله          است و      مستحب     شد  

       است:

    اه مل                                                             ل و پنجشنبه آخر هر ماه و چهار شنبه او لى كه بعد از روز دهم            پنجشنبه او   -   1

     ً       اصلالً نتوانلد                        است قضا نمايلد و چنانچله        مستحب                                    است و اگر كسى اينها را بجا نياورد  

            قير بدهد.              نخود نقره به ف   6 /  12                               است براى هر روز يك مد  طعام يا       مستحب             روزه بگيرد  

                پانزدهم هر ماه.           چهاردهم و          سيزدهم و  -   2

          ز باشد.  رو                        از اين دو ماه اگرچه يك      بعضى         شعبان و                تمام ماه رجب و  -   3

    روز               پنجم ذيقعده         بيست و                                                  روز عيد نوروز  روز چهارم تا نهم شو ال  روز نهم و  -   4

         روز عرفه                                          ولى اگر به واسطه ضعف روزه نتواند دعاهاى   (        روز عرفه )    حجه               او ل تا نهم ذى

     اهله  ل  مب         روز (  جه ل   ذيح  18     دير ) ل   د غ ل     د سعي ل           روه است  عي ل                    واند  روزه آن روز مك ل     را بخ
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     ربيلع      17 )                                        هفتم محر م  روز ميالد مسعود پيغمبلر اكلرم         سوم و           وز او ل و     ر (     ذيحجه  24 )

         اگلر كسلى     و   (   رجب  27                         روز مبعث حضرت رسول اكرم )               جمادى انولى و    15   و   (     انو ل

   ه ب        ش او را     مؤمن                                          نيست آن را به آخر برساند  بلكه اگر برادر                         روزه مستحب ى بگيرد واجب

             افطار نمايد.                  كند و در بين روز                    است دعوت او را قبول       مستحب              غذا دعوت كند 
 

 كنداست انسان از كارهائى كه روزه را باطل مىمستحب مواردى كه 

 خوددارى نمايد.

                وزه نيستند  از ر                       است در ماه رمضان اگرچه       مستحب             براى شش نفر   - 1765مسأله 

                      كند خوددارى نمايند:                       كارى كه روزه را باطل مى

        پيش از   و                    كند انجام داده باشد           را باطل مى                               مسافرى كه در سفر كارى كه روزه  .  ّ او ل

                           خواهد ده روز بماند برسد.                            ظهر به وطنش يا به جايى كه مى

     نجلا  آ                خواهلد ده روز در                                               مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش يا به جايى كه مى  .دوم

              بماند برسد.

            كند  انجلام                        كارى كه روزه را باطل مى                               مريضى كه پيش از ظهر خوب شود و  .سوم

        باشد.     داده 

                               مريضى كه بعد از ظهر خوب شود.  .چهارم

                                                زنى كه در بين روز از خون حيض يا نفاس پاك شود.  .پنجم

                            كافرى كه در روز مسلمان شود.  .ششم

                      را پيش از افطار كلردن      عشاء                         است روزه دار نماز مغرب و      مستحب   - 1766مسأله 

               توانلد بلا حضلور      نمى                                                           بخواند ولى اگر كسى منتظر اوست يا ميل زيادى به غذا دارد كه

      فضليلت                                                                            قلب نماز بخواند  بهتر است او ل افطار كند ولى تا ممكن باشد نماز را در وقت

          بجا آورد.



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 احكام خمس

   وم  د               منفعلت كسلب    -          شلود: او ل                        در هفت چيز خمس واجب مى  - 1767مسأله 

         بله واسلطه             واهرى كه ج  -     پنجم                                  چهارم مال حالل مخلوط به حرام             سوم گنج          معدن

      زمينى   -     هفتم               نيمت جنگ غ  -    ششم          آيد                               يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى        غو اصى

                    ً               احكام اينها مفص الً گفته خواهد شد.                       ذم ى از مسلمان بخرد و         كه كافر
 

 منفعت كسب - 1

                  هاى ديگلرى ملالى بله             ت  يا كسب            تجارت يا صنع                هرگاه انسان از - 1768مسأله 

   نلد   ك         لى تهي له                                         روزه مي تى را بجا آورد و از اجرت آن  ما        نماز و                 ً آورد  اگرچه مثالً     دست

      را بله                                             عيالش زياد بيايد  بايد خمس يعنى پنج يك آن                    از مخارج سال خود و        چنان چه 

          شود بدهد.    ً        بعداً گفته مى    كه        دستورى

                 ى بله او ببخشلند                                      ً    اگر از غير كسب مالى به دست آورد مثالً چيلز   - 1769مسأله 

                                       را بدهد  اگر از مخارج سالش زياد بيايد.                واجب است خمس آن 

                       ام لا ارثلى كله بله انسلان                       گيرد خمس نلدارد و                 مهرى را كه زن مى  - 1771مسأله 

                                 ً                 پسر باشد  خمس ندارد ولى اگر مثالً با كسى خويشاوندى                         رسد اگر هرآينه از پدر و  مى

      بلرد   ى                                                                      داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد  اقوى آن است خمس ارثى را كه از او م

                                    اگر از مخارج سالش زياد بيايد  بدهد.
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                     ين مال از او بله ارث  ا                                         اگر مالى به ارث به او برسد وبداند كسى كه   - 1771مسأله 

    ملس                                                                     رسيده خمس آن را نداده  بايد خمس آن را بدهد و نيز اگلر در خلود آن ملال خ   

              ار است  بايلد     بدهك                                                             نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده  خمس

     است.                                                    ذم ه مي ت را فارغ نمايد از مالى كه به او تعل ق گرفته

                                   زى از مخارج سال انسان زياد بيايد                            اگر به واسطه قناعت كردن  چي - 1772مسأله 

                     بايد خمس آن را بدهد.

               مام مالى را كله   ت              دهد  بايد خمس                            كسى كه ديگرى مخارج او را مى  - 1773مسأله 

   د.         آورد  بده      دست مى    به

     چنلان                   د خود وقلف نمايلد                                   ً       اگر ملكى را بر افراد معي نى مثالً بر اوال  - 1774مسأله 

    ارج                                                درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخل                    در آن ملك زراعت و   چه 

       للك نفلع                                                                   آنان زياد بيايد  بايد خمس آن را بدهند بلكه اگر طور ديگرى هلم از م      سال

        ان زيلاد                                        د  بايد خملس مقلدارى را كله از مخلارج سالشل        ً                  مثالً اجاره آن را بگيرن        ببرند 

            آيد  بدهند.  مى

             ز مخلارج سلالش    ا      گرفته    ت                                  اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكا  - 1775مسأله 

     ياط         بنابر احت                                       بايد خمس آن را بدهد ام ا صدقه مستحب ه      مستحب                     بيايد  بنابر احتياط       زياد

               واجب خمس دارد.

              ى بله فروشلنده                           مس نداده جنسلى را بخلرد يعنل                   اگر با عين پول خ  - 1776مسأله 

      دهلد                           خملس او را بعلد از معاملله ب           چنان چه      خرم                                بگويد اين جنس را با اين پول مى

    ال مل                     تواند خمس را از عين                                                 معامله صحيح است و اگر خمس آن را نداد حاكم شرع مى

      به  ً بالً ق                                        تصر فش در مال  حرام بوده است مگر اين كه                              كه در دست مشترى است بگيرد و

                      ضمانت شرعى عمل نمايد.

                                                              اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده  - 1777مسأله 

 ه بل                                                       اى كه كرده صحيح است ولى چون از پلولى كله خملس در آن اسلت                بدهد  معامله
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      رفتله                    گيرد و اگر از بين                                                         فروشنده داده  اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك همان را مى

     كند.                                    آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى     عوض

           تواند پنج        م شرع مى                                         اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد  حاك  - 1778مسأله 

                                                        يك آن مال را بگيرد در صورتى كه فروشنده خمس مال را ندهد.

                خشد  پنج يك آن                                         اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى بب  - 1779مسأله 

     شود.               چيز  مال او نمى

                   دارد  مالى به دسلت  ن                                         اگر از كافر  يا كسى كه به دادن خمس عقيده   - 1781مسأله 

    خمس    و                                                                     انسان آيد  واجب نيست خمس آن را بدهد مگر زمينى باشد كه از ذم ى خريده

                                             آن را ذم ى در وقتى كه از مسلمان خريده نداده.

               شروع به كاسلبى       ى كه                  مانند اينها از وقت          صنعتگر و        كاسب و        تاجر و  - 1781مسأله 

    آيلد                             را كه از خرج سالشلان زيلاد ملى         آن چه                                 كنند يك سال كه بگذرد  بايد خمس  مى

  ز  ا       يك سلال                                        ً                         و كسى كه شغلش كاسبى نيست اگر ات فاقاً منفعتى ببرد بعد از آن كه       بدهند

        ه بدهد.                                                     برده بگذرد بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمد      فايده     كه       موقعى

              دستش آمد خملس                                    تواند در بين سال هر وقت منفعتى به       نسان مى ا  - 1782مسأله 

  ز    جلاي        آيلد و                                                                   آن را بدهد بعد از اين كه اطمينان پيدا كند كه از مصارف سالش زياد ملى 

     مسلى                                                                     است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد  و اگر براى دادن خمس  سلال ش 

    رد.                                                   قرار دهد با مصالحه با حاكم شرع يا وكيل او مانعى ندا

                  مس  سال قرار دهد                     كاسب بايد براى دادن خ                     كسى كه مانند تاجر و  - 1783مسأله 

       از آن                                                                      اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد بايد مخلارج تلا موقلع ملرگش را    

                         خمس باقى مانده را بدهند.                  منفعت كسر كنند و

     روى    از                        خريده باال رود  و آن را                             اگر قيمت جنسى كه براى تجارت - 1784مسأله 

  ب    واج    او                                                                     غفلت نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد  خمس مقدارى كه باال رفته بر

                خمس آن را بدهد.                  بنابر احتياط                       ً       نيست و اگر عمداً نفروشد
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             اميد اين كه  ه  ب     د و                                        اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده باال رو  - 1785مسأله 

    بله    چله        چنلان                            تا اين كه قيمتش پلايين آيلد           نفروشد         دارد و                        قيمت آن باالتر رود نگاه

     شرط          دارند به  مي                            ً                             اى نگهداشته كه تج ار معموالً براى گران شدن جنس آن را نگاه      اندازه

  ن      همچني   ه                                                                   اين كه سال او تمام نشود  خمس مقدارى كه باال رفته بر او واجب نيست بلك

     بايلد              ابر احتيلاط                        ولى اگر سال آن گذشلته بنل    .                    يش غير معمولى باشد        نگه دار         است اگر

                 خمس آن داده شود.

                    مسش را داده يا خمس                         جاره مالى داشته باشد كه خ                 اگر غير مال الت   - 1786مسأله 

       تش بلاال     قيمل         چنان چله                             اند به دستش آمده باشد   ً                     مثالً ارثى كه خمسش را داده           ندارد

    شلد      فرو ب                                                              لو آن چيز را براى تجارت گذاشته  آن زيادتى خمس ندارد مگر آن را    و     رود

     خلارج                                                                اين صورت مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده در صورت زيادتر بودن از م       كه در

      مت آن   قي                                                              بايد خمس آن را بدهد و اگر با آن چيز ديگرى براى تجارت خريده و         سال

   ن          اگر بلا آ       ام ا                       لو آن چيز را نفروشد و                                       رفته است بايد خمس آن زيادتى را بدهد و     باال

    مگلر         د                                            ريده باشد و قيمت آن باال رفته زيادتى خمس ندار   ى خ       نگه دار         را براى      چيزى

              آن كه بفروشد.

                    رفتن قيمتش بفروشد                                           اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از باال  - 1787مسأله 

        ين باشد                                      زيادى قيمت باغ را بدهد ولى اگر قصدش ا      ها و         نمو  درخت                 بايد خمس ميوه و

     قلرار          نله سلال   و                      ميوه را در صورتى كله مؤ                                    ميوه آن استفاده كند  فقط بايد خمس       كه از

             نگيرد  بدهد.

      بايلد                  تجارت بكلارد                      مانند اينها را براى        چنار و                اگر درخت بيد و  - 1788مسأله 

   ً   الً هر              هاى آن كه معمو                                                  ً        خمس آنها را بدهد اگرچه آنها را نفروشد  ولى اگر مثالً از شاخه

      ج سلال   ر  خا م                 هاى ديگر كسبش از  ت          يا با منفع                    اى ببرد و به تنهايى              برند  استفاده      سال مى

                                               زياد بيايد  در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.    او
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   و      خريد        گيرد و ى م                            ً           كسى كه چند رشته كسب دارد مثالً اجاره ملك   - 1789مسأله 

                                را در آخلر سلال از مخلارج او زيلاد          آن چله                 كند  بايد خمس           زراعت هم مى        فروش و

          ند  بايد ك                                    يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر                               آيد بدهد  و همچنين است اگر از   مى

         ر دو در ه                اگر اين دو رشته                                                       خمس نفعى را كه مانده بعد از بيرون كردن خسارت بدهد 

      ه در   گرچل                                          خمس نفع را بدون كسر خسارت بايد بدهد      اال        شود و                 يك دفتر محاسبه مى

                          ً                   مثل زراعت و تجارت احتياطاً بايد جدا حساب شود.

            كنلد  ماننلد    ملى       فايده                                     هايى را كه انسان براى به دست آوردن   خرج  – 1791مسأله 

                                   تواند جز مخارج ساليانه حساب نمايد.  مى                   دال لى و حم الى 

              اك و پوشلاك و                                    از منافع كسب در بين سال به مصرف خور      آن چه   - 1791مسأله 

    در        رسلاند                ماننلد اينهلا ملى            زيارت و                جهيزي ه دختر و                     خريد منزل و عروسى و          اثاثيه و

                                    زياده روى هم نكرده باشد  خمس ندارد.                                 صورتى كه از شأن او زياد نباشد و

       مخلارج    ء         رسلاند  جلز           كف اره مى                                مالى را كه انسان به مصرف نذر و  - 1792مسأله 

   ن       ه از شأ ك              دهد  در صورتى      زه مى ي          بخشد يا جا                                      ساليانه است و نيز مالى را كه به كسى مى

     شود.      ساب مى                                 او زياد نباشد  از مخارج ساليانه ح

                 قلدارى از جهيزي له    م                               ً        اگر انسان در شهرى باشد كه معموالً هر سال   - 1793مسأله 

   ا             خمس آن ر                                       در بين سال از منافع آن سال جهيزي ه بخرد        چنان چه      كند             را تهي ه مى      دختر

   را           د خملس آن                                                               بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزي ه تهي ه نمايلد  بايل         نبايد

      بدهد.

              كنلد  از مخلارج              هاى ديگر مى     زيارت                          مالى را كه خرج سفر حج  و  - 1794ه مسأل

    ارى                                                          شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده  اگرچه سفر او با مقلد        حساب مى     سال

                  سال بعد طول بكشد.    از

                             ال  ملل             اى بللرده  اگللر             تجللارت فائللده                  كسللى كلله از كسللب و   - 1795مسأأأله  

   ا     ود ر ل    ال خ ل     ارج س ل    د مخ ل   وان ل ت ى ل    ت  م ل     ب نيس ل      آن واج      ه خمس  ل ك        م دارد ل    رى ه ل   ديگ
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     كند.      حسلاب    ب ل  كس      فايده         فقط از

             خلر سلال زيلاد                                   اى كه براى مصرف سالش خريلده  در آ          اگر آذوقه  - 1796مسأله 

      ى كله                                بخواهد قيملت آن را بدهلد  در صلورت           چنان چه                              بيايد  بايد خمس آن را بدهد و 

                               بايد قيمت آخر سال را حساب كند.                                       قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد 

                     اى كه محتاج به آنها                                        اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثي ه  - 1797مسأله 

   د    شو      رطرف                                       ماند براى منزل بخرد اگر احتياجش از آن ب            ً               بوده و معموالً عين آن باقى مى

    شته   گذ                                                                     خمس ندارد و همچنين است زيور آالت زنانه  اگر وقت زينت كردن زن به آنها

                   پرداخت خمس آنهاست.      مستحب             گرچه احتياط                        باشد هم خمس ندارد

                          توانلد مخلارج آن سلال را از                                 اگر در يك سال منفعتى نبلرد  نملى    - 1798مسأله 

               برد كسر نمايد.                       منعفتى كه در سال بعد مى

                      رج كند  و پيش از تمام                                          اگر در او ل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خ  - 1799مسأله 

   سر  ك        ز منافع                                       تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته ا                   عتى به دستش آيد  مى       سال منف     شدن

     كند.

   ه ك                      يمانده آن منافعى ببرد                                          اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باق  - 1811مسأله 

      د در       ع بردار    مناف                                         تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده  از                         از خرج سالش زياد بيايد مى

                                    ز سرمايه تلف شده مال همان سال باشد.                    صورتى كه مقدارى كه ا

      مشكل               ز بين برود  ا       هاى او                                   اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مال  - 1811مسأله 

   ن        سال بله آ                  ولى اگر در همان                            آيد آن چيز را تهي ه كند                            است از منفعتى كه به دستش مى

     ايد.    ه نم                                         تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهي                          چيز احتياج داشته باشد  مى

                يش از تمام شدن پ                                         اگر در او ل سال براى مخارج خود قرض كند و   - 1812مسأله 

       نمايد.                                        تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر                   سال منفعتى ببرد  مى

             ود قلرض كنلد               بلراى مخلارج خل                                  اگر در تمام سال منفعتى نبرد و  - 1813مسأله 

       نمايد.   ء   ادا                   هاى بعد قرض خود را                   تواند از منافع سال  مى
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                   ه آن احتيلاج نلدارد   ب                                         اگر براى زياد كردن مال  يا خريدن ملكى كه   - 1814مسأله 

       را كله                       ام ا بايد خملس آن چيلز                                         تواند از منافع كسب  آن قرض را بدهد            قرض كند  مى

       ده از                     چيزى را كه از قلرض خريل                                                  خريده است بدهد  بلكه اگر مالى را كه قرض كرده و

    اء    ا اد                        تواند از منلافع كسلب قلرض ر     مى                  قرض خود را بدهد  ن              ناچار شود كه            بين برود و

                         نمايد بنابر احتياط واجب.

                  دهد  يا بله مقلدار                                   تواند خمس هر چيز را از همان چيز ب        انسان مى  - 1815مسأله 

                                             قيمت خمس كه بدهكار است پول يا جنس ديگر بدهد.

               تصر ف كند                 تواند در آن مال              در آخر سال نمى                    كسى كه ربح دارد   - 1816مسأله 

              أذن حاكم شرع.  ه      مگر ب                                    قصد دادن خمس آن را نداشته باشد     اگر

      يعنلى            م له بگيلرد                  تواند آن را به ذ                         كسى كه خمس بدهكار است نمى  - 1817مسأله 

     نلد و   ك       تصلر ف         چنان چه                                                       خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصر ف كند و 

        كند يا                             آن كه با حاكم شرع دست گردان     مگر                                        آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد

             اجازه بگيرد.

           الحه كنلد                                           كسى كه خمس بدهكار است  اگر بلا حلاكم شلرع مصل      - 1818مسأله 

     آيلد      سلت ملى                                                                    تواند در تمام مال تصر ف نمايد و بعد از مصالحه منافعى كه از آن به د  مى

              مال خود اوست.

   و           د را بدهلد      فع خو                                     كسى كه با ديگرى شريك است  اگر خمس منا  - 1819مسأله 

                                                                      شريك او ندهد و در سال بعد  از مالى كله خمسلش را نلداده بلراى سلرمايه شلركت      

                          توانلد تصلر ف كنلد وللى ديگلرى                                               بگذارد  ظاهر آن است كه كسى كه خملس داده ملى  

       تواند.   نمى

                                          اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيلد                     اگر بچه صغير سرمايه  - 1811مسأله 

                              بر ولى  صغير است كله خملس آن را           گيرد و                  خمس به آن تعل ق مى                   بنابر احتياط واجب

      بدهد.
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           انلد تصلر ف         ا نداده                                 تواند در مالى كه يقين دارد خمسش ر        انسان مى  - 1811مسأله 

   ت             شلود و واجلب اسل                                       ه شخصى كه مال را به او داده منتقلل ملى      ذم   ه               كند و خمس آن ب

           اند يا نه.          آن را داده                                               پرداخت كند و همچنين است در مالى كه شك دارد خمس 

               خلرد و قيملت آن   ب                                         كسى كه از او ل تكليف خمس نداده  اگر ملكى   - 1812مسأله 

     ً د ملثالً                                                   آن ملك را براى آن نخريده كه قيملتش بلاال رود و بفروشل           چنان چه          باال رود  

     داده                                                               را براى زراعت خريده است در صورتى كه آن را خريده و از پول خمس نل        زمينى

    را          مس نداده                                           ً      بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد ولى اگر مثالً پول خ             آن را داده       قيمت

   اء     د اد                 خلرم در حلالى كله قصل                                                       بفروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول ملى 

       اجازه    و                                                                    خمس را نداشته  در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد  

    مللك                            ار بايد خمس مقدارى كله آن                                        او موجب تضييع حق  صاحبان خمس نشود  خريد

                ارزش دارد بدهد.

   آن                سب چيزى كه به ك                                         كسى كه از او ل تكليف خمس نداده  از منافع   - 1813مسأله 

       كه به   ى           چيزهاى ديگر                                                           احتياج ندارد خريده  بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و

       ن سلال  آ       كله در                                                                 آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده  پس اگر بداند در بين سالى

  ل       بلين سلا     ر د                                                             برده آنها را خريده  الزم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند كله        فايده 

        مصلالحه                                                                       خريده است يا بعد از تمام شدن سال  بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شلرع 

     كند.
 

 معدن - 2

                ل سلنگ  فيلروزه                                           از معدن طال  نقره  سرب  مس  آهن  نفت  ذغا  - 1814مسأله 

   ر                                              هاى ديگر چيزى به دسلت آورد  در صلورتى كله بله مقلدا         معدن               ق  زاج  نمك و   عقي

                     بايد خمس آن را بدهد.               نصاب باشد

     ال ل   مثق    15      وى با                                          نصاب معدن عبارت است از اين كه قيمت آن مسا  - 1815مسأله 
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    15   ملت                                                                     معمولى طال بشود  يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معلدن بيلرون آورده  بله قي   

   ه   گرچل       د                               نه هم باشد  بايد خمس آن را بده و                             برسد  اگرچه قبل از اخراج مؤ        مثقال طال

        نه است. و                               اخراج خمس مجموع بعد از اخراج مؤ

                مثقال طال نرسلد      15                                    اى كه از معدن برده  اگر قيمت آن به       استفاده  - 1816مسأله 

    رج   مخا                    هاى ديگر كسب او از                                                خمس آن در صورتى الزم است كه به تنهايى يا با منفعت

                 سالش زياد بيايد.

       سليا بله    آ                                         الحاق گچ و آهك و گل سرشور و گلل سلرخ و سلنگ      - 1817مسأله 

  ه           آورد اگر بل                                                            معدنى  بنابر احتياط استحبابى است و كسى كه اينها را بيرون مى        چيزهاى

         نهايى يلا                      را بيرون آورده  به ت      آن چه                            در صورتى بايد خمس بدهد كه               نصاب نرسد      حد 

                            از مخارج سال او زياد بيايد.                 منافع ديگر كسبش    با

               مس آن را بدهلد             آورد  بايد خ                             كسى كه از معدن چيزى به دست مى  - 1818مسأله 

      باشلد     يى                                                                    چه معدن روى زمين باشد  يا زير آن  در زمينى باشد كه ملك است  يا در جا

               كه مالك ندارد.

         ثقال طال م    15        ورده به                                          اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آ  - 1819مسأله 

          راه ديگلر                                                         بنابر احتياط واجب اگر ممكن باشد بايد به وزن كلردن يلا از                رسد يا نه   مى

                      قيمت آن را معلوم كند.

           قيملت آن بله      چه       چنان                                      اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند    - 1821مسأله 

   د نل         ن را بده                                                                مثقال طال برسد  اگرچه سهم هركدام آنها اين مقدار نباشد  بايد خمس آ    15

                   بنابر احتياط واجب.

      از آن       آن چله                                                اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بيرون آورد   - 1821مسأله 

                                                                آيد اگر بدون اجازه مالك باشد  مال صاحب ملك است و بايد خمس تمام      دست مى    به

   ا                                                                 را كه از معدن بيرون آمده اگر به مقلدار نصلاب باشلد بدهلد ومخلارج اسلتثن            آن چه 

               رجى نكرده است.              شود چون مالك خ   نمى
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 گنج - 3

            نهلان باشلد و    پ                                         گنج مالى است كه در زمين يلا درخلت يلا ديلوار       - 1822مسأله 

                               طورى باشد كه به آن گنج بگويند.               را پيدا كند و    آن   كسى

             يلدا كنلد  ملال     پ                                         اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست  گنجلى    - 1823مسأله 

                            اوست و بايد خمس آن را بدهد.     خود

    هلر           است يعنى   ت ا          نقره در زك                                نصاب گنج همان او لين نصاب طال و  - 1824مسأله 

         ج اسلت و             همان نصاب گلن                                              نقره كه او لين نصاب آنها قيمتش كمتر باشد          از طال و      كدام

    ست.                                 شود و خمس او بعد از اخراج مخارج ا                             به دست آوردن او از نصاب كم مى       مخارج

           بدانلد ملال        نلد و         ى پيلدا ك                                   اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنج  - 1825مسأله 

   ا       مس آن ر خ            شود  و بايد              مال خود او مى              اند نيست            ً                  كسانى كه قبالً مالك آن زمين بوده

  ه       چنان چل    و                                                                   بدهد ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است بايد به او اطالع دهد 

   ه      هلد و بل   د                                                                   معلوم شود مال او نيست بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطالع 

   ود  ش       معلوم                   اند خبر دهد و اگر                           كه پيش از او مالك زمين بوده                        همين ترتيب به تمام كسانى

                           شود و بايد خمس آن را بدهد.                           يك آنان نيست  مال خود او مى         مال هيچ

                  مالى پيدا كند كه            جا دفن شده                    هاى متعد دى كه در يك          اگر در ظرف  - 1826مسأله 

      د جا     در چن        چنان چه                    خمس آن را بدهد ولى                                      قيمت آنها روى هم نصاب گنج باشد  بايد 

    است     جب                                                                    گنج پيدا كند  هركدام آنها كه قيمتش به نصاب گنج رسيده باشد  خمس آن وا

                                           گنجى كه قيمت آن به نصاب نرسيده  خمس ندارد.   و

       مثقال    20           صاب گنج كه                                          اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به ن  - 1827مسأله 

       حتيلاط                                            ه سهم هريك آنان به اين مقدار نباشلد  بنلابر ا                          طالى شرعى است  برسد  اگرچ

                           واجب بايد خمس آن را بدهند.

         چنلان چله                                                    اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند    - 1828مسأله 

                                                                        احتمال دهد كه مال فروشنده است  بايد به او خبلر دهلد و اگلر معللوم شلود ملال او      
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      ان چله    چنل                                 يب  صاحبان قبلى آن را خبر كنلد و                               بايد بنابر احتياط واجب به ترت       نيست 

   بلا               در صلورتى كله                                         يك آنان نيست  بايد خمس آن را بدهد            كه مال هيچ    ود ل       معلوم ش

                               مخارج ساليانه زياد داشته باشد.                ساير منافعش از
 

 مال حالل مخلوط به حرام - 4

    نلد                د كه انسان نتوا                                        اگر مال حالل با مال حرام به طورى مخلوط شو  - 1829مسأله 

    وم        كلدام معلل                 مقلدار آن  هليچ                   صاحب مال حلرام و                                آنها را از يكديگر تشخيص دهد و

     شود.                                                   نباشد  بايد خمس تمام مال را بدهد  و بقيه مال حالل مى

                  ار حلرام را بدانلد           انسان مقد                                 اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و  - 1831مسأله 

       حتيلاط                  بش صدقه بدهلد  و ا                                                    ولى صاحب آن را نشناسد  بايد آن مقدار را به ني ت صاح

                                         واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

                  ار حلرام را ندانلد           انسان مقد                                 اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و  - 1831مسأله 

     اضى          صاحب مال ر        چنان چه                                                    ولى صاحبش را بشناسد  بايد يكديگر را راضى نمايند  و 

   م ه      از آن               كند كه بيشتر    شك       است و                                                 نشود  در صورتى كه انسان بداند چيز معي نى مال او

    ثلل  م       ز قبيل  ا                                                                    مال او هست يا نه  بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد اگر 

       سلت كله   ا   آن       مستحب                                                             پول باشد وگرنه بعيد نيست با قرعه بتوان تعيين نمود  و احتياط 

                         دهد مال اوست به او بدهد.                           مقدار بيشتر را كه احتمال مى

             علد بفهملد كله    ب                                      ر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهلد و    اگ  - 1832مسأله 

             داند از خمس     كه مى        مقدارى      بايد             احتياط واجب             بوده  بنابر                         مقدار حرام بيشتر از خمس

                                                      بيشتر بوده  با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

          ا ملالى كله                                           اگر خمس مال حالل مخللوط بله حلرام را بدهلد  يل       - 1833مسأله 

     چيلزى                                                    به ني ت او صدقه بدهد  بعد از آن كه صاحبش پيدا شد          شناسد       را نمى       صاحبش

   ب  ل   ستح             گرچه احتياط م          ً                                   مخصوصاً در صورتى كه به حاكم شرع داده باشد             بر او نيست
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                حق  او را بدهد.           آن است كه

   و               ام معللوم باشلد          مقدار حر                                  اگر مال حاللى با حرام مخلوط شود و  - 1834مسأله 

   جب   وا      يست  ك                                                        كه صاحب آن از چند نفر معي ن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد              انسان بداند

       العلاده       فوق                                                                 آن است كه رضايت همه را تحصيل كند و اگر ممكن نباشد يا مستلزم ضرر

                                             باشد  بايد عمل به قرعه در تعيين مالك بنمايد.
 

 آيدجواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا به دست مى - 5

          مرجلان يلا          لؤلؤ و                                              گر به واسطه غو اصى يعنى فرو رفتن در دريا ا  - 1835مسأله 

      قيملت     گر                                                                    جواهرى ديگرى بيرون آورند  روييدنى باشد يا معدنى  بنابر احتياط واجب ا

      دريلا                                                             نخود طال برسد  بايد خمس آن را بدهند  چله در يلك دفعله آن را از       18      آن به 

        از چنلد                        مده از يك جنس باشلد يلا         بيرون آ      آن چه                                    بيرون آورده باشند يا در چند دفعه 

                                       نفر آن را بيرون آورده باشد يا چند نفر.         جنس  يك

                      واهر بيرون آورد  اگر                                         اگر بدون فرو رفتن در دريا بوسيله اسبابى ج  - 1836مسأله 

       ز روى ا                                                     نخود طال برسد  بنابر احتياط  خمس بر آن واجب است و اگر     18           قيمت آن به 

   را        آن چه   ه                                     بگيرد  در صورتى بايد خمس آن را بدهد ك                                آب دريا  يا از كنار دريا جواهر

           ادتر باشد.                                هاى ديگر كسب او از مخارج سالش زي     منفعت                            دست آورده به تنهايى يا با     به

                و رفتن در دريلا                               حيوانات ديگرى كه انسان بدون فر            خمس ماهى و  - 1837مسأله 

       مخارج             ر كسب او از       هاى ديگ                                                گيرد  در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعت  مى

                  سالش زيادتر باشد.

                  رون آورد  در دريلا                                           اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيل   - 1838مسأله 

         را بدهد.         ً                                                  ات فاقاً جواهرى به دستش آيد  بايد بنابر احتياط بايد خمس آن       رود و     فرو

    آن     شكم    در                        حيوانى را بيرون آورد و                             اگر انسان در دريا فرو رود و  - 1839مسأله 

              آن حيوان ماننلد         چنان چه                        نخود طال يا بيشتر باشد      18                           جواهرى پيدا كند كه قيمت آن 
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    ً قلاً                 ً                                                   صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر هست  بايد خملس آن را بدهلد و اگلر ات فا   

    اى هل      منفعلت                                                                جواهر خورده باشد  در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با

       اسلت كله       آن      مسلتحب                         دتر باشد  اگرچله احتيلاط                                ديگر كسب او از مخارج سالش زيا

                 خمس آن را بدهند.

       جلواهر           رو رود و      فرات ف                       هاى بزرگ مانند دجله و              اگر در رودخانه  - 1841مسأله 

   د.   بده                     آيد  بايد خمس آن را                          در آن رودخانه جواهر عمل مى        چنان چه             بيرون آورد  

    18           كله قيملت آن     د                                          اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آور  - 1841مسأله 

  ا           ز كنار دري              از روى آب يا ا        چنان چه                                         طال يا بيشتر باشد  بايد خمس آن را بدهد و       نخود

        ايد خملس   ب                              نخود طال هم نرسد  بنابر احتياط     18                     اگر قيمت آن به مقدار               به دست آورد 

            آن را بدهد.

        اگر خملس        ت                                          كسى كه كسبش غو اصى يا بيرون آوردن معدن اس  - 1842مسأله 

     ن را                                                     چيزى از مخارج سالش زياد بيايلد  الزم نيسلت دوبلاره خملس آ            بدهد و         آنها را

      بدهد.

                              رد  يا مال حالل مخللوط بله حلرام                       اى معدنى را بيرون آو       اگر بچه - 1843مسأله 

     رد        يلرون آو                                                                     داشته باشد  يا گنجى پيدا كند  يا به واسطه فرو رفتن در دريلا  جلواهرى ب  

                               ولى  او بايد خمس آنها را بدهد.
 

 غنيمت - 6

            جنلگ كننلد و            بلا كف لار       (          عليه السلالم  )                          اگر مسلمانان به امر امام  - 1844مسأله 

     راى  ل ب              مخارجى را كه       شود و                                   به دست آورند  به آنها غنيمت گفته مى         ى در جنگ ي     چيزها

             كله املام                          نقل آن و نيلز مقلدارى را     و     حمل     ى و       نگه دار             مانند مخارج      اند           غنيمت كرده

        ت  بايد                            چيزهائى كه مخصوص به امام اس   و              مصرفى برساند         داند به  مى     صال    (          عليه السالم )

                       خمس بقي ه آن را بدهند.   و                       از غنيمت كنار بگذارند
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                 ّ                زمينى كه كافر ذم ى از مسلمان بخرد - 7

                      يد خمس آن را از همان                                         اگر كافر ذم ى زمينى را از مسلمان بخرد  با  - 1845مسأله 

      خلرد          مسللمان ب                    مانند اينها را از                    اگر خانه و دك ان و                                زمين يا از مال ديگرش بدهد و نيز 

        اشد  و       ع شده ب                                                              ً    بايد خمس زمين آن را بدهد اگر هر آينه معامله بر زمين آنها مستقالً واق

    اين      ادن      و در د                                                                      ام ا اگر معامله بر عنوان خانه و دك ان باشد  خمس آنها بر او واجب نيست

    الزم        گيلرد                    كه خملس را از او ملى                                          خمس قصد قربت الزم نيست  بلكه حاكم شرع هم 

                     نيست قصد قربت نمايد.

                    به مسلمان ديگرى هم                                           اگر كافر ذم ى زمينى را كه از مسلمان خريده  - 1846مسأله 

     رد         و ارث بب ا                      مسلمانى آن زمين را از                                                بفروشد  بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و

                                                   بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند.

           ملس ندهلد يلا     خ                                         اگر كافر ذم ى موقع خريدن زمين شرط كند كله    - 1847مسأله 

   هد                                                          فروشنده خمس آن را بدهد  شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بد        كند كه     شرط

                                                                    اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صلاحبان خملس بدهلد        ولى

                    گر بعد از دادن خمس.     شود م                            ولى حق  خمس از زمين ساقط نمى          ندارد        اشكال

                 ذم ى كافر كند و          فروش ملك                                   اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و  - 1848مسأله 

   ت.       تياط اس        بنابر اح                     ً                                       عوض آن را بگيرد مثالً با او صلح نمايد  لزوم خمس بر كافر ذم ى

                     مينى بخرد  بايد خمس                                         اگر كافر ذم ى صغير باشد و ولى  او برايش ز  - 1849مسأله 

            آن را بدهد.

 

 مصرف خمس

                                                      خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است و  - 1851مسأله 

             نصلف ديگلر آن                                                                          بايد به سي د فقير  يا سي د يتيم  يا به سي دى كه در سفر درمانده بدهند و

              ط بدهنلد  يلا بله    ي                                           است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرا   (          عليه السلالم  )          سهم امام
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    كله        جتهدى م                                                دهد برسانند ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به         اجازه مى      كه او        مصرفى

         و تقليلد               مجتهلدى كله از ا                                          كند بدهد  در صورتى كه بدانلد آن مجتهلد و                 از او تقليد نمى

                      شود به او پرداخت كرد.        كنند  مى                                  كند  سهم امام را به يك طور مصرف مى  مى

              ولى به سي دى          باشد               ند  بايد فقير  ده                          سي د يتيمى كه به او خمس مى  - 1851مسأله 

             شود خمس داد.                                                در سفر درمانده شده  اگر در وطنش فقير هم نباشد مى    كه

                   و سفر معصيت باشلد                                           به سي دى كه در سفر درمانده شده  اگر سفر ا  - 1852مسأله 

                                   بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

                 وللى بله سلي دى كله                 شود خملس داد                         به سي دى كه عادل نيست مى - 1853مسأله 

                                    دوازده امامى نيست  نبايد خمس بدهند.

            ه او كملك بله                                            به سي دى كه معصيت كار است  اگر خملس دادن بل    - 1854مسأله 

           كند  اگرچله                                             شود خمس داد و به سي دى هم كه آشكار معصيت مى            او باشد  نمى       معصيت

  .     بدهند                                                            خمس كمك به معصيت او نباشد  اولى اين است كه نبايد به او خمس      دادن

       و نفر           مگر آن كه د                    شود به او خمس داد                        اگر كسى بگويد سي دم نمى  - 1855مسأله 

         ه انسلان                                                                     عادل سي د بودن او را تصديق كنند  يا در بين مردم به طورى معروف باشلد كل  

                   يقين كند سي د است.

             اگلر بله سلي د                                              به كسى كه در شهر خودش مشهور به سيادت است   - 1856مسأله 

                   شود به او خمس داد.             پيدا كنند  مى             بودن او وثوق 

              يلد بله او خملس                                            كسى كه زنش سي د است بنابر احتياط واجب نبا  - 1857مسأله 

     اجلب                                ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن و                                       بدهند كه به مصرف مخارج خودش برساند 

   ن       سلت انسلا   ا     جايز                                                           نتواند مخارج آنان را بدهد و آنان واجب النفقه مرد نباشند         باشد و

                                     ه آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.     خمس ب

                 ان واجلب باشلد                                            اگر مخارج سي دى كه عيال انسان نيست بر انسل   - 1858مسأله 

         مقداري                           پوشاك او را بدهد  ولى اگر                      تواند از خمس خوراك و                احتياط واجب  نمى       بنابر
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                                    مخارج غير واجبه برساند مانعى ندارد.                             خمس ملك او كند كه به مصرف و

       توانلد   مى                                                به سي د فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او ن  - 1859مسأله 

             شود خمس داد.                         مخارج آن سي د را بدهد  مى

             ل به يلك سلي د     سا                                       احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك  - 1861مسأله 

           خمس ندهند.      فقير

     يلدا                ال هم ندهد كه پ    احتم                                       اگر در شهر انسان سي د مستحق ى نباشد و  - 1861مسأله 

     ديگر    ر                             ممكن نباشد  بايد خمس را به شه                         ى خمس تا پيدا شدن مستحق       نگه دار         شود  يا

    خملس      گر                                        تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و ا   نمى          برساند و                 ببرد و به مستحق

    اگلر     و                                       ى آن كوتاهى كرده  بايد علوض آن را بدهلد         نگه دار    در        چنان چه              از بين برود  

          اجب نيست.                          كوتاهى نكرده  چيزى بر او و

               ل دهلد كله پيلدا                                            هرگاه در شهر خودش مستحق ى نباشد ولى احتما  - 1862مسأله 

    بله               تواند خمس را             ممكن باشد  مى                         ى خمس تا پيدا شدن مستحق       نگه دار       اگرچه         شود

     يلزى  چ               تللف شلود  نبايلد                        ى آن كوتاهى نكند و       نگه دار    در        چنان چه                 شهر ديگر ببرد و 

                  را از خمس بردارد.                     تواند مخارج بردن آن            بدهد ولى نمى

                 تواند خمس را به                   پيدا شود  باز هم مى                       اگر در شهر خودش مستحق  - 1863مسأله 

       دهد و  ب                                  ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش            برساند                           شهر ديگر ببرد و به مستحق

    امن  ضل                        ى آن كوتاهى نكرده باشد        نگه دار                                    صورتى كه خمس از بين برود  اگرچه در    در

     است.

                   رد  و از بلين بلرود                                           اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر بب  - 1864مسأله 

                                                                     الزم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كله ازطلرف حلاكم   

       ببرد.                                                       شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر

   ه           دهلد  بايلد بل    ب                                         اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگلر    - 1865مسأله 

  ه ل چ ر ل              ت حساب كند  اگ ل         تر از قيم   ران ل گ        چنان چه                              قيمت واقعى آن جنس حساب كند و 
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   د.                                                              به آن قيمت راضى شده باشد  بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بده       مستحق

                       خواهد طلب خود را بابلت   مي       است و    كار    طلب                 كسى كه از مستحق  - 1866مسأله 

     بابت    ق                           او را به او بدهد و بعد مستح                                          خمس حساب كند  بنابر احتياط واجب بايد خمس

                         بدهى خود به او برگرداند.

                                                تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد  ولى كسى كه   نمى       مستحق  - 1867مسأله 

                               خواهد مديون اهل خملس نباشلد    مي            فقير شده و                              مقدار زيادى خمس بدهكار است و

               اشكال ندارد.                                              راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد         مستحق     اگر



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاحكام زكا

   ؛    خرما  م:سو   ؛ و ج  م:دو   ؛    گندم  ل:  ّاو                     در نه چيز واجب است:    ة   زكا  - 1868مسأله 

   و        گوسلفند   : منه   ؛   گاو  م:هشت   ؛   شتر  :هفتم   ؛    نقره  :ششم   ؛  طال  م:پنج   ؛    كشمش  م:چهار

      دارى            شود  بايد مق          ً        طى كه بعداً گفته مى ي                                       كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد  با شرا     اگر

            اند برساند.                  هايى كه دستور داده                        معي ن شده به يكى از مصرف    كه

                 خاصلي ت جلو دارد و                          اى اسلت بله نرملى گنلدم و           كه دانه   (   سلت )  – 1869مسأله 

   اط                         باشلد  زكاتشلان بنلابر احتيل                        خوراك مردمان صنعا مى            گندم است و        كه مثل   (   علس )

                    واجب بايد داده شود.
 

 تط واجب شدن زكاياشر

             ً صاب كله بعلداً   ن                    شود كه مال به مقدار                 در صورتى واجب مى   ت   زكا  - 1871مسأله 

  .           ل تصر ف كند               بتواند در آن ما             آزاد باشد و        عاقل و                 مالك آن  بالغ و            شود برسد و       گفته مى

          ره باشد   نق      طال و       شتر و          گوسفند و                            انسان يازده ماه مالك گاو و     اگر  – 1871مسأله 

    از          بايد بعد                     ولى او ل سال بعد را                             است در او ل ماه دوازدهم   ت ا                    اقوى استقرار وجوب زك

                               تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.

                            نقره در بين سال بالغ شود      طال و       شتر و          گوسفند و                اگر مالك گاو و  - 1872مسأله 
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                                 او ل سالش را از او ل بلوغ بگيرد.      بايد

        جو گفتله          گندم و                شود كه به آنها               جو وقتى واجب مى        گندم و   ت   زكا  - 1873مسأله 

  ه  كل                            شود كه غوره است و موقعى هم                               كشمش بنابر احتياط وقتى واجب مى   ت     و زكا     شود

  ن            وللى وقلت داد          شلود            آن واجب مى   ت                               زرد يا سرخ شد  بنابر احتياط زكا          رنگ خرما

   عى                                                   موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها و در خرملا و كشلمش ملوق                 در گندم و جو   ت   زكا

                     است كه خشك شده باشد.

         ا كله در    خرم        كشمش و      جو و        گندم و   ت          جب شدن زكا           اگر موقع وا  - 1874له مسأ

              آنها را بدهد.   ت                               ته شد  صاحب آنها باشد  بايد زكا            مسأله پيش گف

                   ر تمام سال ديوانه      نقره د      طال و       شتر و          گوسفند و                اگر صاحب گاو و  - 1875مسأله 

            اشلد   ب                                                         بر او واجب نيست و همچنين است اگر در مقدارى از سلال ديوانله      ت         باشد  زكا

        ار دهد.                                                              در آخر سال عاقل گردد  بايد او ل سالش را همان او ل عاقل شدنش قر    لو   و

                 ر مقدارى از سلال       نقره د      طال و       شتر و          گوسفند و                اگر صاحب گاو و  - 1876مسأله 

                                شود و همچنين است اگلر موقلع واجلب                 از او ساقط نمى   ت            هوش شود  زكا         مست يا بي

         وش باشد. ه              كشمش مست يا بي        خرما و      جو و        گندم و   ت       شدن زكا

                        تواند در آن تصر ف كنلد     نمى       اند و                            مالى را كه از انسان غصب كرده  - 1877مسأله 

  ب       آن واجل    ت            ملوقعى كله زكلا                                                ندارد همچنين اگر زراعتى را از او غصب كنند و   ت   زكا

   ت                                                         دست غصب كننده باشد  هر وقت به صاحبش برگشت الزم نيست كه زكا        شود در  مى

            آن را بدهد.

                آن واجب اسلت قلرض      ت                           نقره يا چيز ديگرى را كه زكا     و      اگر طال  - 1878مسأله 

                        بر كسى كله قلرض داده چيلزى                  آن را بدهد و   ت                               و يك سال نزد او بماند  بايد زكا     كند

           واجب نيست.
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 كشمش خرما و گندم و جو و تزكا

          شلود كله بله                                        گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى   ت   زكا  - 1879مسأله 

   7  84 /   207       اسلت كله             مثقال كلم     45            من تبريز و     288   ها        نصاب آن              نصاب برسند و       مقدار

     شود.          كيلوگرم مى

     آنهلا     ت         مى كه زكلا    گند        خرما و            از انگور و   ت              يش از دادن زكا     اگر پ  - 1881مسأله 

  ن     عنلوا   ه    ه ب                                  ً               عيالش بيش از متعارف بخورند  يا مثالً به فقير بدهد ن       خود و         شده      واجب

                             مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.   ت   زكا          بايد ت   زكا

       اجلب شلد          انگلور و         خرما و      جو و        گندم و   ت                    اگر بعد از آن كه زكا  - 1881  ألهمس

        اجلب شلدن                   ولى اگر پليش از و         هند                را از مال او بد   ت        قدار زكا             بميرد  بايد م         مالك آن

      ود را  خل     سلهم     ت                               او به اندازه نصاب است  بايد زكا                    هريك از ورثه كه سهم         بميرد    ت   زكا

      بدهد.

          است موقلع    ت                         كم شرع مأمور جمع آورى زكا      طرف حا          كسى كه از   - 1882مسأله 

      انگلور                                كننلد و بعلد از خشلك شلدن خرملا و                        جو را از كاه جدا مى                خرمن كه گندم و

        از           آن واجلب شلده     ت                               د و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكا            را مطالبه كن   ت   زكا       تواند  مى

                عوض آن را بدهد.               بين برود بايد

     جو              راعت گندم و          انگور يا ز                                 اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و  - 1883مسأله 

   را     آن   ت                              ملك او زرد يلا سلرخ شلود بايلد زكلا          ً        مثالً خرما در                  آنها واجب شود    ت   زكا

      بدهد.

              نگلور واجلب شلد      ا        خرما و      جو و        گندم و   ت                    اگر بعد از آن كه زكا  - 1884مسأله 

              آنها را بدهد.   ت        بايد زكا                    درخت را بفروشد   و       زراعت

         بدانلد كله                               يلا خرملا يلا انگلور را بخلرد و                           اگر انسان گندم يا جو  - 1885مسأله 

                                 نه  چيزى بر او واجب نيسلت  و اگلر                                        زكات آن را داده يا شك كند كه داده يا         فروشنده

     را از  ت              توانلد علين زكلا     مى                    حاكم شرع بخواهد         چنان چه                   زكات آن را نداده            بداند كه
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       مچنلين                                               صح ت معامله بستگى به اجازه حلاكم شلرع نلدارد  و ه            بگيرد و           دست مشترى

      تى كله                                                          است اگر فروشنده يا خريدار قيمت آن مقدار را بدهد و در صلور              معامله صحيح

     و بله                        توانلد از او پلس بگيلرد                                  خريدار به فروشلنده داده باشلد  ملى                     قيمت آن مقدار را

                مستحق ش برساند.

     288         ر است بله   ت              كشمش موقعى كه         خرما و      جو و                اگر وزن گندم و  - 1886مسأله 

     واجب     آن   ت                              شدن كمتر از اين مقدار شود  زكا                   برسد و بعد از خشك         مثقال كم     45      من و

      نيست.

     چنان         رف كند                           خرما را پيش از خشك شدن مص      جو و            اگر گندم و  - 1887مسأله 

              آنها را بدهد.   ت                               ا به اندازه نصاب باشد  بايد زكا       خشك آنه   چه 

      د يلا   شلو          يلى كم مى خ                  خورند و اگر بماند                        خرمايى كه تازه آن را مى  - 1888مسأله 

  ه                        مقدارى باشد كله خشلك آن بل           چنان چه        گويند                                بعد از خشك شدن  خرما به آن نمى

             آن واجب است.   ت                  مثقال كم برسد  زكا    45      من و     288

                 اده  اگر چند سال  د         آنها را   ت            كشمشى كه زكا        خرما و      جو و        گندم و  - 1889مسأله 

       ندارد.   ت                نزد او بماند زكا    هم

                 ا نهر مشروب شلود    ي                  انگور از آب باران         خرما و      جو و            اگر گندم و  - 1891مسأله 

      گر بلا   ا               آن ده يك است و    ت                              از رطوبت زمين استفاده كند  زكا         هاى مصر           مثل زراعت    يا

   ا ي         ن يا نهر                                     آن بيست يك است  و اگر مقدارى از بارا   ت             يارى شود  زكا           مانند آن آب   و     دلو

     اده ل   ستفل     آن ا       ماننلد      و و ل                                                      رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقلدار از آبيلارى بلا دلل    

             باشلد يعنلى از                         نصف ديگر آن بيست يلك ملى     ت                  نصف آن ده يك و زكا   ت   زكا    د  ل    نماي

       بدهند.   ت                           سه قسمت آن را بايد بابت زكا          چهل قسمت

                               ر  هم از آب باران مشروب شلود و                            اگر گندم و جو و خرما و انگو - 1891مسأله 

   و          رى با دلو           گويند آبيا              طورى باشد كه ب        چنان چه                       مانند آن استفاده كند               از آب دلو و    هم

    ان    بار      هر و                                          آن بيست يك است و اگر بگويند آبيارى با آب ن   ت                  آن غلبه داشته  زكا       مانند



     353                                                                      كشمش خرما و گندم و جو و تزكا 
 

          شلته  وللى             نهر غلبه دا                                          آن ده يك است  بلكه اگر نگويند آب باران و   ت   زكا             غلبه داشته 

   ت   زكلا        ط واجب                      د آن باشد بنابر احتيا    مانن                       نهر بيشتر از آب دلو و         باران و              آبيارى با آب

      باشد.           آن ده يك مى

                 ه يك اندازه بلوده   ب       آب دلو                                     اگر شك كند كه آبيارى با آب باران و  - 1892مسأله 

      ت يلك                                           تواند از نصف آن ده يك و از نصف ديگلر آن بيسل                         آب باران غلبه داشته  مى    يا

     ه يلك                                            ده يك دادن است و نيز اگر شك كند كه هر دو ب      مستحب              اگرچه احتياط          بدهد 

            سلت يلك بدهلد                تمام آن را بي   ت         تواند زكا                     با دلو غلبه داشته  مى          يا آبيارى       بوده          اندازه

  ك                                                  آن است كه از نصف آن ده يك و از نصف ديگر آن بيست ي      مستحب        احتياط        اگرچه

      بدهد.

                نهر مشروب شود و    و                  انگور با آب باران         خرما و      جو و       ندم و گ    اگر   - 1893مسأله 

          و بله زيلاد        آب دل                        آب دلو هم آبيارى شود و                             مانند آن محتاج نباشد  ولى با           آب دلو و    به

      شود و                  مانند آن آبيارى                             آن ده يك است و اگر با دلو و   ت                   محصول كمك نكند  زكا     شدن

                    مشلروب شلود و آنهلا بله               باران هم                 ولى با آب نهر و                      باران محتاج نباشد        نهر و       به آب

                آن بيست يك است.   ت                    محصول كمك نكنند  زكا          زياد شدن

                       ند و در زمينى كه پهلوى                   مانند آن آبيارى كن                   راعتى را با دلو و     اگر ز  - 1894مسأله 

       ود ل     رى نش ا ل            محتاج به آبي                                                     است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و    آن

         اعتى كه  زر   ت                               ا دلو آبيارى شده  بيست يك و زكا           زراعتى كه ب   ت               احتياط واجب زكا       بنابر

      باشد.               آن است ده يك مى       پهلوى

      حت لى            كرده است        انگور        خرما و      جو و                          مخارجى را كه براى گندم و  - 1895مسأله 

         حاصل كسر           تواند از  مى                                  لباس را كه به واسطه زراعت كم شده                        مقدارى از قيمت اسباب و

                                      مانده را بدهد اگر به مقدار نصاب باشد.    باقي   ت              كند و بايد زكا

                         دش   خللو                                         تخمللى را كلله بلله مصللرف زراعللت رسللانده  اگللر از   - 1896مسأأأله 

       تواند     د مى ل        ريده باش ل   ر خ ل       ند و اگ ل    سر ك ل               تواند از حاصل ك        زن آن مى         مقدار و   ه ل      اشد  ب ل ب
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                               براى خريد آن داده  خارج نمايد.   ه ل          قيمتى را ك

                   ود او باشد  نبايد خ                              اسباب زراعت يكى از اين دو ملك             اگر زمين و  - 1897مسأله 

    بى      يگرى د                       هائى كه خودش كرده  يا                                              كرايه آنها را جز مخارج حساب كند و نيز براى كار

                                         اجرت انجام داده  چيزى از حاصل كسر نمايد.

             مخارج نيسلت     ء ز                                         اگر درخت انگور يا خرما را بخرد  قيمت آن ج  - 1898مسأله 

         ى تعل لق                    به آنها در ملك مشلتر    ت                               انگور را پيش از چيدن بخرد و زكا                ولى اگر خرما يا 

       در مللك           بله آنهلا     ت            ام لا اگلر زكلا               خارج كند و         ده  بايد                             بگيرد  پولى را كه براى آن دا

            تواند بكند.                                                       تعل ق گرفته بود  پولى كه داده و آنها را خريده  خارج نمى         فروشنده

                   بكارد  پلولى را كله                                             اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو  - 1899مسأله 

   را    ى   پول                             شود  ولى اگر زراعت را بخرد                                  خريدن زمين داده جز مخارج حساب نمى      براى

  ر    بهت     م ا ا                                   مخارج حساب نمايد و از حاصل كم كند     ء        تواند جز                       كه براى خريد آن داده مى

            خريلد زراعلت                        آيد  از پولى كه بلراى                                          آن است كه قيمت كاهى را كه از آن به دست مى

      اشلد         تومان ب                قيمت كاه آن صد                    ً                                 داده كسر نمايد مثالً اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و

                  مخارج حساب نمايد.   ء        تواند جز              تومان آن را مى            فقط چهار صد 

             اعت الزم اسلت                        چيزهاى ديگرى كه براى زر                   كسى كه بدون گاو و  - 1911مسأله 

   ء  جلز          هلا داده                                                                   تواند زراعت كند  اگر اينها را بخرد  نبايد پولى را كه بلراى خريلد اين    مى

                  مخارج حساب نمايد.

            عت الزم اسلت         براى زرا                چيزهاى ديگرى كه                    كسى كه بدون گاو و  - 1911مسأله 

      تواند  ى م          روند                                                                 تواند زراعت كند  اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت بكل ى از بين ب   نمى

      شلود و     م                           ولى اگر مقدارى از قيمت آن ك                     مخارج حساب نمايد    ء                    تمام قيمت آنها را جز

                  مخارج حساب نمايد.   ء     را جز               تواند قيمت آن   نمى            ً        يا اصالً كم نشود

   ت            لوبيا كه زكلا    و              چيزى مثل برنج         گندم و                     اگر در يك زمين جو و  - 1912مسأله 

    و       ندارد   ت                               ودش زراعت كردن چيزى بوده كه زكا   مقص        چنان چه                  واجب نيست بكارد      آن
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        د بلكله                                               دارد زراعت كرده  نبايد مخارج را از يكى حسلاب كنل     ت    ً               بعداً چيزى را كه زكا

   ه                   عت كردن چيزى بلوده كل                                                   نسبت در نظر گرفته شود و همچنين است اگر مقصودش زرا

   ه       رج را بل               تواند تملام مخلا                      ندارد زراعت كرده  مى   ت           ً               دارد و بعداً چيزى را كه زكا   ت   زكا

                                  نسبت حساب نمايد و از حاصل كم كند.

               ال بلراى زراعلت                                           اگر براى شخم زدن يا كار ديگرى كه تا چند سل   - 1913مسأله 

      صورتى     در               حساب نمايد                مخارج سال او ل    ء              تواند آن را جز                 دارد خرجى كند  مى      فايده 

  ب         نسبت حسا                              هاى بعد هم نفع دارد وگرنه به                               مال سال او ل بوده گرچه براى سال         كه كار 

       نمايد.

             خلتالف دارد و  ا                                         اگر انسان در چند شهر كه فصلل آن بلا يكلديگر      - 1914مسأله 

          ه باشلد و                         گندم يا جو يا انگور داشت        آيد                                       زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمى

               رسلد بله انلدازه                  چيزى كه او ل ملى         چنان چه                               ه آنها محصول يك سال حساب شود    هم

   و          رسد بدهد                 آن را موقعى كه مى   ت                       مثقال كم باشد  بايد زكا    45      من و     288          نصاب يعنى 

   ه            رسلد بله انلداز          او ل مى      آن چه              نمايد و اگر   ء       آيد ادا                         بقي ه را هر وقت به دست مى   ت   زكا

        ه نصلاب             آيد بله انلداز               بعد به دست مى      آن چه       د با                                نصاب نباشد  در صورتى كه يقين دار

       بدهد     را   ت                               ه دست آيد  اگر به نصاب رسيد زكا                                شود بايد صبر كند تا محصول بعدى ب  مى

       س اگر پ       ن برسد              كند تا بقيه آ                                                       و اگر يقين ندارد كه همه آنها به اندازه نصاب شود  صبر مى

  ت    زكا                  مقدار نصاب نشود            ت و اگر به           آن واجب اس   ت  كا                           روى هم به مقدار نصاب شود  ز

              آن واجب نيست.

     چنلان            ميوه دهد                                             اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه  - 1915مسأله 

             آن واجب است.   ت                                           روى هم به مقدار نصاب باشد  بنابر احتياط زكا   چه 

                   آن به اندازه نصاب                                           اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك  - 1916مسأله 

   شلك   خ                                         از تازه آن به قدرى به مستحق  بدهد كه اگلر     ت          به قصد زكا        چنان چه      شود    مى

                                                     به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است  اشكال ندارد.     شود
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       توانلد       د  نملى                                 خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باش   ت       اگر زكا  - 1917مسأله 

  و  ا      ور بلر                   خرماى تلازه يلا انگل      ت                               ازه يا انگور بدهد و نيز اگر زكا             آن را خرماى ت   ت   زكا

   از               ام لا اگلر يكلى                                    آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد    ت         تواند زكا         باشد  نمى      واجب

     اشلد    ب   ت                     اگر به مقلدار قيملت زكلا            بدهد    ت                        ديگرى را به قصد قيمت زكا              اينها يا چيز

             مانعى ندارد.

            ن واجلب شلده     آ   ت                               دهكار است و مالى هم دارد كه زكا        كسى كه ب  - 1918مسأله 

           عد قلرض او  ب                   آن واجب شده بدهند     ت                 را از مالى كه زكا   ت   زكا               بايد او ل تمام            اگر بميرد

               را ادا نمايند.

                    انگور هم دارد  اگر                       گندم يا جو يا خرما يا                     كسى كه بدهكار است و  - 1919مسأله 

    هر        بدهند                                             اينها واجب شود  ورثه قرض او را از مال ديگر   ت                        بميرد و پيش از آن كه زكا

         ش از آن             بدهد و اگر پلي    ت                   ل كم برسد  بايد زكا    مثقا    45      من و     288                  كدام كه سهمشان به 

  ى  ل      زه بدهل                     مال مي ت فقط به اندا        چنان چه                                 اينها واجب شود قرض او را ندهند     ت      كه زكا

   ر د        و باشلد                                                اينها را بدهند و اگر مال مي ت بيشتر از بلدهى ا    ت                  باشد واجب نيست زكا    او

    وجو         ز گندم           يد مقدارى ا                                                          صورتى كه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند  با

         ندارد و   ت        دهند زكا  مى        طلب كار        را به      آن چه          بدهند        طلب كار                        خرما و انگور را هم به   و

      آن را    ت ا                              مش به اندازه نصاب شود  بايلد زكل                 كدام آنان كه سه                   مال ورثه است و هر      بقيه

      بدهد.

                   آنها واجب شده خوب   ت            كشمشى كه زكا        خرما و      جو و            اگر گندم و  - 1911مسأله 

                  بلد را از خلود آنهلا                      هر كلدام از خلوب و     ت                               دارد  احتياط واجب آن است كه زكا  د  ب   و

                                        گرچه همه را اگر از خوب بدهد بهتر است.       بدهد 
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 نصاب طال

                شرعى است كه هر                                          طال دو نصاب دارد: نصاب او ل آن بيست مثقال  - 1911مسأله 

       عمولى م         ده مثقال                                                نخود است  پس وقتى طال به بيست مثقال شرعى كه پانز    18         مثقال آن 

   ا       يك آن ر                                                  ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد  انسان بايد چهل      شرايط                است برسد  اگر

    اجلب      آن و   ت                               دهد و اگر به ايلن مقلدار نرسلد زكلا     ب   ت               شود از بابت زكا         ه نخود مى      كه ن 

         يعنى اگر          شود ي م                             شرعى است كه سه مثقال معمولى                        نصاب دوم آن چهار مثقال       نيست.

          ار چهلل يلك                 مثقال را از قلر     18     تمام    ت                            ده مثقال اضافه شود  بايد زكا    پانز         مثقال به     سه

       دهلد و  ب            مثقلال آن را      15   ت                               ه مثقال اضافه شود  فقلط بايلد زكلا                اگر كمتر از س        بدهد و

        افه شلود                 اگر سه مثقال اض                                      ندارد و همچنين است هرچه باال رود  يعنى    ت            زيادى آن زكا

   ت     ه زكلا                        شود  مقلدارى كله اضلافه شلد           اضافه                        آنها را بدهد و اگر كمتر       تمام   ت        بايد زكا

       ندارد.
 

 نصاب نقره

                         مثقال معمولى است كه اگر     105                                نقره دو نصاب دارد: نصاب او ل آن   - 1912مسأله 

                                                  ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد  انسان بايد چهل      شرايط               مثقال برسد و     105        نقره به 

                            هد و اگر به اين مقدار نرسلد     بد   ت                    نخود است از بابت زكا    15        مثقال و    2            يك آن را كه 

     105         مثقلال بله       21                    مثقال است  يعنلى اگلر       21                          آن واجب نيست. نصاب دوم آن   ت    زكا

                                            مثقال را به طورى كه گفته شد بدهلد و اگلر كمتلر         126     تمام    ت              اضافه شود  زكا       مثقال

   ت            زيلادى آن زكلا                      مثقلال آن را بدهلد و       105   ت                       اضافه شود  فقط بايد زكا       مثقال    21  از

      تملام    ت                         مثقال اضافه شود  بايد زكا    21                           است هرچه باال رود  يعنى اگر       چنين          ندارد و هم

          مثقلال اسلت       21        كمتر از                                        كمتر اضافه شود  مقدارى كه اضافه شده و                    آنها را بدهد و اگر

      كه بر                           نقره دارد بدهد  زكاتى را                             اگر انسان يك چهلم هرچه طال و     اين     بنابر           ندارد   ت   زكا

                                 ً       بيشلتر از مقلدار واجلب داده اسلت  ملثاًل كسلى كله                گاهى هلم    و                   او واجب بوده داده
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         اجب بوده                 مثقال آن را كه و     105   ت                     چهل يك آن را بدهد زكا                      مثقال نقره دارد  اگر     110

                                 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.   5               مقدارى هم براى         داده و

     ن را  آ   ت         اگرچله زكلا                         و به اندازه نصاب است                    كسى كه طال يا نقره ا  - 1913مسأله 

   د.         آن را بده   ت                               او ل كم نشده  همه ساله بايد زكا                      باشد  تا وقتى از نصاب       داده

                      شلود كله آن را سلك ه زده                         نقره در صورتى واجب مى      طال و   ت   زكا  - 1914مسأله 

    آن   ت        بايد زكا                        ن هم از بين رفته باشد          چه سك ه آ                              معامله با آن رواج باشد و اگر   و       باشند

          را بدهند.

        حتى در         برند      ار مى               ها براى زينت بك         ارى كه زن          نقره سكه د      طال و  - 1915مسأله 

   ً    قتلاً بله                  در صورتى كه حقي                 آن واجب نيست    ت                              كه معامله با آن رايج باشد  زكا       صورتى

   كله         دهد  بل ب        را بايد    ت ا ل      رنه زك ل        نباشد وگ   ت ا ل                              داشته باشد و به جهت فرار از زك         آن نياز

  ب          حتيلاط واجل   ا             گويند  بنلابر              نقره به آن ب                         رايج نباشد ولى پول طال و                ر معامله با آن ل  اگ

                  آن بايد داده شود.   ت ا  زك

                    ه انلدازه نصلاب او ل   بل           كدام آنها                               كسى كه طال و نقره دارد  اگر هيچ  - 1916مسأله 

         جب نيست.        بر او وا   ت                        مثقال طال داشته باشد  زكا    14  و             مثقال نقره     104   ً مثالً           نباشد 

     واجلب           ر صلورتى       نقلره د       طلال و    ت   زكا           ً        سابقاً گفته شد        چنان كه   - 1917مسأله 

    قلره   ن      طال و                                                                كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه     شود  مى

                 بر او واجب نيست.   ت                       نصاب او ل كمتر شود  زكا       او از

    يز                                اى را كه دارد با طال يا نقره يا چ    نقره                           اگر در بين يازده ماه طال و  - 1918مسأله 

         فلرار از               ولى اگر براى                    بر او واجب نيست    ت   زكا                             وض نمايد يا آنها را آب كند       ديگر ع

         را بدهد.   ت           آنست كه زكا      مستحب             بكند احتياط           كارها را     اين   ت        دادن زكا

     آنها    ت                آب كند  بايد زكا                ره سك ه دار را  نق                         اگر در ماه دوازدهم طال و  - 1919مسأله 

         تى را كله   ا                                                  به واسطه آب كردن  وزن يا قيمت آنها كم شود  بايد زكل         چنان چه        بدهد و     را

                                 از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.     پيش
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  ت          توانلد زكلا        شد  مى           بد داشته با      وب و            اى كه دارد خ             اگر طال و نقره  - 1921مسأله 

         از طلال و              همه آنها را   ت                ولى بهتر است زكا                   از خود آن بدهد       بد را                كدام از خوب و    هر

      تواند      د نمى ب     نقره         ز طال و             همه آنها را ا   ت                         ولى بنابر احتياط واجب زكا         بدهد      خوب      نقره

      بدهد.

                       ز ديگر دارد  اگر خالص                               اى كه بيشتر از اندازه معمولى فل    نقره      طال و  - 1921مسأله 

   ان   چنل      د  و          آن را بدهل    ت                               آن گفته شد برسد  انسان بايد زكا                           آن به اندازه نصاب كه مقدار 

                                                                   شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يا نه احتيلاط واجلب آن اسلت كله       چه 

      آن را    ت              بدون وارسى زكلا       تواند                                  در صورتى كه مستلزم ضرر نباشد و مي                 وارسى نمايد

                فراغ ذم ه بدهد.   ء ا  رج  ه  ب

                     لز ديگر با آن مخللوط                            اى كه دارد به مقدار معمول ف             اگر طال و نقره  - 1922مسأله 

      رد       ديگلر دا                                اى بدهد كه بيشتر از معملول فللز      نقره               آن را از طال و   ت         تواند زكا         باشد  نمى

     كاتى  ز       ندازه                                                                   ولى اگر به قدرى بدهد كه يقين كند طال و نقره خالصى كه در آن هست  به ا

                              باشد كه واجب است اشكال ندارد.  مى
 

 شتر و گاو و گوسفند تزكا

               گفته شد دو شرط          هايى كه                 گوسفند غير از شرط       گاو و       شتر و   ت   زكا  - 1923مسأله 

     :            ديگر دارد

       وز كلار                                     كار باشد و اگر در تمام سلال يكلى دو ر                            آن كه حيوان در تمام سال بي    ّ او ل

          واجب است.   ت                        باشد  در اين صورت هم زكا      كرده

                                                                      آن كه در تمام سال از علف بيابان بچرد  پس اگر تمام سال يا مقلدارى از آن    دوم

                                                                علف چيده شده  يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك كلس ديگلر اسلت بچلرد             را از

   آن    ت                                           سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد  زكا                ولى اگر در تمام            ندارد   ت   زكا

      باشد.       واجب مى
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     كسلى             گاهى را كله               گوسفند خود چرا       گاو و                      اگر انسان براى شتر و  - 1924مسأله 

      بدهد.    را   ت        بايد زكا                           چراندن در آن باج بدهد                                  نكاشته بخرد يا اجاره كند يا براى
 

 نصاب شتر

             آن يك گوسفند    ت   زكا   و        پنج شتر   - ّ  و ل ا           نصاب دارد:            شتر دوازده   - 1925مسأله 

      آن دو    ت  كلا  ز         ده شلتر و    -دوم    ؛     ندارد   ت                               شماره شتر به اين مقدار نرسد زكا   تا    و     است

  ر  ل     ست شت  بي    -چهارم   ؛                آن سه گوسفند است   ت                پانزده شتر و زكا  -سوم   ؛   است        گوسفند

  د             آن پلنج گوسلفن     ت             پنج شتر و زكا        بيست و    -پنجم   ؛               چهار گوسفند است    آن   ت     و زكا

                    كه داخلل سلال دوم شلده                   آن يك شتر است   ت            شش شتر و زكا        بيست و  -مشش    است 

                                  آن يك شتر است كه داخلل سلال سلوم شلده        ت            شش شتر و زكا   و    سى  -هفتم   ؛    باشد

       رم شده                              آن يك شتر است كه داخل سال چها   ت         شتر و زكا    شش       چهل و  -هشتم    ؛    باشد

   ده                   كه داخل سلال پلنجم شل                  آن يك شتر است   ت   زكا   و        يك شتر       شصت و    -نهم   ؛    باشد

                                  آن دو شتر است كه داخلل سلال سلوم شلده       ت    زكا          شش شتر و         هفتاد و  -دهم   ؛    باشد

  ه                 اخل سال چهلارم شلد              شتر است كه د       آن دو   ت            يك شتر و زكا       نود و  -ازدهمي   ؛    باشد

   تلا        تلا چهلل                      از آن كه بايد يا چهل       باالتر          يك شتر و        بيست و      صد و    -دوازدهم   ؛    باشد

   تا    جاه                      سال سوم شده باشد يا پن      داخل                    تا يك شترى بدهد كه           براى هر چهل            حساب كند و

  ه                     كه داخلل سلال چهلارم شلد                     تا يك شترى بدهد             براى هر پنجاه               تا حساب كند و     پنجاه

   كله                 طورى حساب كنلد                  در هر صورت بايد                    پنجاه حساب كند ولى                     باشد  و يا با چهل و

     شلتر     40 1   گلر   ا     ً ملثالً                    تا بيشتر نباشد           ماند از نه  مى                                  چيزى باقى نماند يا اگر چيزى باقى

            تا  يك شلترى     چهل      براى                         كه داخل سال چهارم شده و                               دارد  بايد براى صدتا  دو شترى

                          كه داخل سال سوم شده بدهد.

              ه شترهايى كه           پس اگر شمار                            ما بين دو نصاب واجب نيست   ت   زكا  - 1926مسأله 

    ط ل      ده  فق ل           تا است نرسي                ه نصاب دوم كه ده ل                                  از نصاب او ل كه پنج است بگذرد تا ب         دارد 
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         هاى بعد.       در نصاب     است                         تاى آن را بدهد و همچنين   پنج   ت   زكا      بايد
 

 نصاب گاو

    سلى               شماره گاو بله                  تا است  وقتى كه                            گاو دو نصاب دارد: او ل آن سى  - 1927مسأله 

   ال  س            اى كه داخل                                                 طى را كه گفته شد داشته باشد  انسان بايد يك گوساله ي             رسيد  اگر شرا

              آن يلك گوسلاله     ت                           و نصاب دوم آن چهل اسلت و زكلا      دهد  ب   ت                   دوم شده از بابت زكا

    ً ثالً م              چهل واجب نيست             مابين سى و   ت   زكا                                   اى است كه داخل سال سوم شده باشد و    ماده

    او       ز چهل گ ا                           تاى آنها را بدهد و نيز اگر   سى   ت                                     كسى كه سى و نه گاو دارد  فقط بايد زكا

  ز      بعلد ا              ن را بدهلد و      تاى آ   چهل   ت                                                زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده  فقط بايد زكا

           اى كله داخلل                                                                كه به شصت رسيد چون دو برابر نصاب او ل را دارد  بايد دو گوسلاله     آن

  ا  يل             تلا حسلاب كنلد         تا سلى                                               دوم شده بدهد و همچنين هرچه باال رود  بايد يا سى     سال

   شلد                           آن را به دستورى كله گفتله     ت   زكا                  چهل حساب نمايد و               تا يا با سى و   چهل    تا   چهل

        مانلد از   ى                                                      د طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند  يا اگر چيزى باقى م   باي     ولى         بدهد 

                  و چهلل حسلاب كنلد و               ً                                    نباشد  مثالً اگر هفتاد گاو دارد  بايد به حساب سى          تا بيشتر  نه

   بله                       تا را بدهد  چون اگلر    چهل   ت          تاى آن زكا             تا و براى چهل  سى   ت      آن زكا     تاى       براى سى

      ماند.  مى       نداده   ت      تا زكا            حساب كند  ده    تا       حساب سى

 

 نصاب گوسفند

   و                 ن يك گوسفند است آ   ت         چهل و زكا  -  ّ او ل                      گوسفند پنج نصاب دارد:   - 1928مسأله 

  و  د    آن   ت        يلك و زكلا          بيسلت و       صلد و   -دوم   ؛     نلدارد    ت                          تا گوسفند به چهل نرسد  زكا

       يصد و س  -چهارم   ؛                  آن سه گوسفند است   ت        يك و زكا         دويست و  -سوم   ؛   است        گوسفند

        آنهلا را      يلد                  باالتر از آن كه با      صد و    چهار  -پنجم   ؛  ست             چهار گوسفند ا    آن   ت        يك و زكا

    ت ا           الزم نيست زك                                     براى هر صدتاى آنها يك گوسفند بدهد و       كند و                صدتا صدتا حساب
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      سلفند     گو                                                 بدهد  بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد  يا مطلابق قيملت                      را از خود گوسفندها

          كافى است.         بدهد                  پول يا جنس ديگر

              ره گوسفندهاى          پس اگر شما                        ن دو نصاب واجب نيست      ما بي   ت   زكا  - 1929مسأله 

   ك يل         بيسلت و                                                                كسى از نصاب او ل كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و

      چنين م         ندارد و ه   ت            زيادى آن زكا                  تاى آن را بدهد و   چهل   ت                        است نرسيده  فقط بايد زكا

         هاى بعد.           است در نصاب

     واجلب           برسلد                 به مقدار نصلاب            گوسفندى كه        گاو و       شتر و   ت   زكا  - 1931مسأله 

           بعضى ماده.                                                  چه همه آنها نر باشند يا ماده  يا بعضى نر باشند و         است

         شتر عربى         شوند و                     گاوميش يك جنس حساب مى           گاو و ت      در زكا  - 1931مسأله 

         بلاهم فلرق      ت           شيشلك در زكلا         مليش و                                     غير عربى يك جنس است  و همچنين بز و   و

        ندارند.

            اخلل سلال دوم    د       حداقل          دهد  بايد   مى   ت          ه براى زكا            گوسفندى را ك  - 1932مسأله 

                                                باشد  و اگر بز بدهد بايد داخل سال سوم شده باشد.     شده

          ختصلرى از  م               دهلد  اگلر قيملتش      ملى    ت                      گوسفندى را كه بابت زكا  - 1933مسأله 

  ن  آ      قيمت                                                                      گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد  اشكال ندارد  ولى بهتر است گوسفندى را كه

     شتر.                   چنين است در گاو و                   بيشتر است بدهد و هم                    از تمام گوسفندهايش

               ه سهمش به نصاب  ك          كدام آنان                   هم شريك باشند هر                اگر چند نفر با  - 1934مسأله 

   ت  كلا  ز                                              بدهد و بر كسى كه سلهم او كمتلر از نصلاب او ل اسلت        ت               رسيده  بايد زكا      او ل

           واجب نيست.

    روى             شته باشلد و   دا                                    نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند        اگر يك  - 1935مسأله 

              آنها را بدهد.   ت                           اندازه نصاب باشند  بايد زكا       هم به

                   معيوب هلم باشلند                        شترى كه دارد مريض و          گوسفند و           اگر گاو و  - 1936مسأله 

              آنها را بدهد.   ت   زكا      بايد
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                ا معيوب يلا پيلر   ي                               گوسفند و شترى كه دارد همه مريض            اگر گاو و  - 1937مسأله 

            جوان باشند       عيب و  بى                    ولى اگر همه سالم و                  خود آنها بدهد       را از    ت         تواند زكا         باشند  مى

   م ل  ال ل      آنها س      ى از ل                            يا پير بدهد بلكه اگر بعض              يا معيوب              آنها را مريض   ت         تواند زكا   نمى

      جلوان                            عيب و مقدارى پير و مقدارى            دسته ديگر بى            اى معيوب و    دسته             بعضى مريض و   و

           جوان بدهد.       عيب و  بى        سالم و      آنها   ت                                     باشند  احتياط واجب آن است كه براى زكا

           شلترى را كله         ند و    گوسف                                       اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم  گاو و  - 1938مسأله 

    علوض                                                                   با چيز ديگر عوض كند  نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جلنس       دارد

     يست. ن           بر او واجب    ت                         چهل گوسفند ديگر بگيرد زكا     ً                  مثالً چهل گوسفند بدهد و        نمايد 

     آنهلا     ت  كا                  شتر را بدهد  اگر ز          گوسفند و       گاو و   ت               كسى كه بايد زكا  - 1939مسأله 

   را    ت       ايد زكا                                                              مال ديگرش بدهد  تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده  همه ساله ب       را از

  ً ثالً       نيست م            بر او واجب   ت                                                    و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب او ل كمتر شوند  زكا      بدهد

  ه                       آنهلا را بدهلد تلا وقتلى كل        ت            ال ديگلرش زكلا                              كه چهل گوسفند دارد  اگر از م     كسى

  ا  ت        ا بدهد                         گوسفند و اگر از خود آنه                                از چهل كم نشده  همه ساله بايد يك              گوسفندهاى او

                 بر او واجب نيست.   ت           نرسيده  زكا             وقتى به چهل

 

 تمصرف زكا

       فقير و   -  ّ او ل   د:                       را در هشت مورد مصرف كن   ت         تواند زكا        انسان مى  - 1941مسأله 

   ا يل                                      عياالتش را ندارد و كسى كه صنعت يا مللك                   مخارج سال خود و           كسى است كه     آن

        سلكين و  م  -دوم   ؛                                        تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست             اى دارد كه مى      سرمايه

   (         ليه السلالم  ع )                    كسى كه از طرف امام  -سوم   ؛      گذراند     تر مى                         آن كسى است كه از فقير سخت

        دگى كند                       نمايد و به حساب آن رسي   ى       نگه دار          را جمع و   ت                  امام مأمور است زكا         يا نايب

         بله آنلان     ت     ر زكلا            كفارى كله اگل    -چهارم   ؛                                امام يا نايب امام يا فقير برساند            و آن را به

    ه ل ب        كنند و    ك مى ل     ان كم ل  ان ل         گ به مسلم ل       ا در جن ل      شوند ي      ايل مى ل م        ن اسالم ل           بدهند به دي
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    نلان   آ     يملان                    شود كه سبب تقويت ا       داده مى   ت            ضعيف است زكا            ايمان آنان   ه ل           مسلمانانى ك

  ا  ر                     توانند مال كتابت خود    نمى                       هايى كه مكاتب هستند و    بنده    به   ت        دادن زكا  -    پنجم   ؛    گردد

    دهلد   ب                 توانلد قلرض خلود را                                      بدهكارى كه قرض او را فراگرفته ونمى     ششم   ؛           ادا بنمايند

     ى كله   ي          يعنلى كارهلا     هلل ا      سبيل  -    هفتم   ؛                      صرف در معصيت نشده باشد                بشرط آن كه قرض

       خوانده                          اى كه علوم ديني ه در آن     مدرسه                      مثل ساختن مسجد و    دارد                  منفعت عمومى دينى

        ست دادن  ا     جايز        ً ظاهراً                  اعانت بر طاعات و         البين و        اصال  ذات      ها و  پل       ساختن       شود و  مى

        باشلد يلا                                                       را در هر طاعتى كه انسان بدون آن متمك ن از آوردنش نمى                 اين سهم از زكات

         بيل يعنلى       الس ل   بن ا  -    هشتم   ؛   كند     ت نمى                             بدون آن اقدام به آوردن آن طاع                متمك ن است ولى

     دشد.                           ها در مسائل آينده گفته خواه         احكام اين                   سفر درمانده شده و              مسافرى كه در

             ز مخارج سلال  ا            مسكين بيشتر                   آن است كه فقير و      مستحب        احتياط   - 1941مسأله 

      نلدازه   ا                                           نگيرد و اگر مقدارى پول يا جلنس دارد  فقلط بله       ت                عياالتش را از زكا       خود و

       بگيرد.   ت                خارج يك سالش زكا م      كسرى

               آن را مصرف كند                                            كسى كه مخارج سالش را داشته  اگر مقدارى از  - 1942مسأله 

      توانلد    ملى                                               باقى مانده به اندازه مخارج سال او هست يا نله  ن       آن چه            شك كند كه       و بعد

       بگيرد.   ت   زكا

    تلر                                                 گر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سلالش كم     صنعت  – 1943مسأله 

        لك  يلا                        الزم نيست ابزار كار يا م          بگيرد  و   ت                          تواند براى كسرى مخارجش زكا      مى   است

                                    سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.

    كه         اى دارد                         عياالتش را ندارد  اگر خانه                        فقيرى كه خرج سال خود و  - 1944مسأله 

      كند  ى                      بدون اينها نتواند زندگ        چنان چه                                            ملك اوست و در آن نشسته  يا مال سوارى دارد  

             اثلاث خانله و            چنين است          بگيرد و هم   ت         تواند زكا                              اگرچه براى حفظ آبرويش باشد  مى

                        ه آنها احتياج دارد  و ل      ى كه ب ي     چيزها       انى و ل    زمست                 لباس تابستانى و   و     ظرف
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      دارى   خريل    ت            توانلد از زكلا                                           ندارد  اگر به اينها احتياج داشته باشد  مى                   فقيرى كه اينها را

       نمايد.

              ياد گلرفتن او    و                                         يرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست  فق  - 1945مسأله 

       مشلغول                    زندگى كند تا وقتى   ت                  تواند با گرفتن زكا                 ت زيادى نباشد  مى              هم محتاج به مد

       بگيرد.   ت         تواند زكا                يادگرفتن است  مى

   و                                 گويد فقيرم  اگرچه انسان از گفته ا             ً               به كسى كه قبالً فقير بوده و مى  - 1946مسأله 

     داد.   ت             شود به او زكا          ا نكند  مى           اطمينان پيد

           از گفتله او       ن كله     چنلا    ً            قلبالً فقيلر نبلوده                  گويد فقيرم و         كسى كه مى  - 1947مسأله 

   ً     الً حلالش                 ندهند ولى اگر قلب    ت                                          پيدا نشود  احتياط واجب آن است كه به او زكا         اطمينان

    شلته    دا       يى او ن                 لو گمان به راسلتگو         دارد و   ت        توان زكا                      به گفته او كه فقيرم مى             معلوم نبوده

      باشد.

       توانلد         باشد  ملى   ر       طلب كا                    بدهد  اگر از فقيرى   ت               كسى كه بايد زكا  - 1948مسأله 

   د.                                           حساب كند در صورتى كه در معصيت صرف نكرده باش   ت                  كه از او دارد  زكا      طلبى

       توانلد               باشد  انسان مى                       مال او به اندازه قرضش ن                   اگر فقيرى بميرد و  - 1949مسأله 

   ش        دازه قرضل                      چنين اگر مال او به ان             حساب كند و هم   ت     ت زكا                          طلبى را كه از او دارد  باب

       گيلرد   ب                                                             ورثه قرض او را ندهند  يا به جهت ديگر انسان نتوانلد قلرض خلود را            باشد و

          حساب كند.   ت                                     تواند طلبى را كه از او دارد  بابت زكا  مى

                   دهلد الزم نيسلت بله او              به فقير مى   ت                         چيزى را كه انسان بابت زكا  - 1951مسأله 

   ت         لو از زكلا                                                شرط اين كه بداند فقير قبول تمل ك اين مال را و  ه       است  ب   ت   زكا    كه      بگويد 

             كش بدهد  ولى        اسم پيش  ه      است ب      مستحب                           بلكه اگر فقير خجالت بكشد          نمايد        باشد مى

    ايلن      للو        كند و                                                   نمايد در صورتى كه بداند آن فقير قبول مطلق مال را مى  ت             بايد قصد زكا

       اسلت كله                             كند بنابر احتياط واجب آن           را قبول نمى   ت     د زكا        اگر بدان      اال          باشد  و   ت      كه زكا

               را به او ندهد.   ت   زكا
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                بدهد  بعلد بفهملد      ت                               ل اين كه كسى فقير است به او زكا          اگر به خيا  - 1951مسأله 

  ن    چنلا      دهد   ب   ت                  داند فقير نيست زكا            به كسى كه مى                               نبوده  يا از روى ندانستن مسأله       فقير

  ن           ر كسى كله آ                                      او باقى باشد  بايد از او بگيرد. پس اگ                    كه به او داده و عين          چيزى را   چه 

        ه مسلتحق                                           است  انسان بايد عوض آن را از او بگيرد و ب   ت          دانسته زكا  مى              چيز را گرفته

       ل خلودش                       او بگيرد و بايد از ملا               تواند چيزى از        است نمى   ت   زكا        دانسته              بدهد و اگر نمى

                  را به مستحق بدهد.   ت   زكا

            دهلد  اگرچله   ب                  تواند بلدهى خلود را      نمى   و                   كسى كه بدهكار است  - 1952مسأله 

      بايلد            بگيرد ولى   ت             ن قرض خود زكا              تواند براى داد                               مخارج سال خود را داشته باشد  مى

       ه  از                                                                    مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد  يا اگر در معصيت خرج كلرد 

   م       ا در سله                    به او داده شلود. زيلر     ا                               ده باشد به شرط آن كه از سهم فقر                آن معصيت توبه كر

           تأثير است.              غارمين توبه بى

  ت                     بدهى خود را بدهد زكا      تواند    نمى                            اگر به كسى كه بدهكار است و  - 1953مسأله 

     شلد                   آن بلدهكار فقيلر با          چنان چه                                            بدهد  بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده  

      سلت كله                                 حساب كند  ولى احتياط واجب آن ا   ت                      را به او داده بابت زكا      آن چه      اند  تو  مى

  .         حساب نكند   ت                              چيزى را كه به او داده بابت زكا                         از آن معصيت توبه نكرده    ر  اگ

               ا بدهد  اگرچله  ر                  تواند بدهكارى خود                        كسى كه بدهكار است و نمى  - 1954مسأله 

          حساب كند.   ت                               طلبى را كه از او دارد  بابت زكا      تواند                     فقير نباشد  انسان مى

        چنان چه                   بش از كار افتاده                                    مسافرى كه خرجى او تمام شده  يا مرك  - 1955مسأله 

                                        بگيرد اگر نتواند با قرض كردن يلا فلروختن     ت         تواند زكا                     او سفر معصيت نباشد مى    سفر 

      درجاى                       نباشد ولى اگر بتواند                                                   چيزى  خود را به مقصد برساند اگرچه در وطن خود فقير

  ى      مقلدار                                                                    ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند فقط بله 

       بگيرد.   ت         تواند زكا               ه آنجا برسد  مى    كه ب
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                عد از آن كله بله   ب      گرفته    ت                               فرى كه در سفر درمانده شده و زكا   مسا  - 1956مسأله 

       دهلد و                                         زياد آمده باشد  بايد آن را به حلاكم شلرع ب     ت                          وطنش رسيد  اگر چيزى از زكا

     است.   ت                بگويد آن چيز زكا
 

 هستند ت                     ط كسانى كه مستحق  زكايشرا

                  باشد و اگر انسلان                              گيرد بايد شيعه دوازده امامى  مى   ت     ه زكا     كسى ك  - 1957مسأله 

  ت          وبلاره زكلا   د                     شود شيعه نبوده  بايد                 بدهد  بعد معلوم   ت                              كسى را شيعه بداند و به او زكا

      گذشت.  «     1951      مسأله  »                     بدهد با تفصيلى كه در 

                  تواند به وللى  او       سان مى                        اى از شيعه فقير باشد  ان                 اگر طفل يا ديوانه  - 1958مسأله 

                            دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.        را كه مى      آن چه                      بدهد  به قصد اين كه   ت ا  زك

  ه  بل                تواند خلودش يلا                         ديوانه دسترسى ندارد  مى                   اگر به ولى  طفل و  - 1959مسأله 

   ه ب   ت     ه زكا ك                         وانه برساند و بايد موقعى                     را به مصرف طفل يا دي   ت                     وسيله يك نفر امين زكا

     كند.   ت             رسد  ني ت زكا            مصرف آنان مى

       كسلى كله                داد  وللى بله     ت       شود زكا       كند  مى               يرى كه گدايى مى     به فق  - 1961مسأله 

     داد.   ت       شود زكا ى      كند نم                در معصيت مصرف مى    را   ت   زكا

                آورد  در صلورتى                                          به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا به جاى مى  - 1961مسأله 

     داد.   ت                               ك معصيت او شود  نبايد به او زكا            به او سبب تر   ت         ندادن زكا    كه

      گرچله                          تواند بدهى خود را بدهلد  ا    نمى                        به كسى كه بدهكار است و  - 1962مسأله 

     شلخص                               داد مگر قرض در رابطه با نفقه   ت  كا     شود ز                               مخارج او بر انسان واجب باشد  مى

                   واجب النفقه باشد.

               د خرجشلان بلر او                                  تواند مخارج كسانى را كله مثلل اوال           انسان نمى  - 1963مسأله 

                تواننلد بله آنلان                              ارج آنان را ندهد  ديگران مى                بدهد  ولى اگر مخ   ت          است از زكا      واجب

       بدهند.   ت   زكا
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          كلفت خود      كر و  نو                          به پسرش بدهد كه خرج زن و   ت             اگر انسان زكا  - 1964مسأله 

                    نمايد  اشكال ندارد.

       تواند              ه باشد  پدر مى                         هاى علمى دينى احتياج داشت               اگر پسر به كتاب  - 1965مسأله 

      بدهد.   ت                         براى خريدن آنها به او زكا

         يلرد  پسلر                         بدهد كه براى خود زن بگ   ت                 تواند به پسرش زكا      پدر مى  - 1966أله مس

                   خود را به او بدهد.   ت     د زكا                             تواند براى آن كه پدرش زن بگير  مى    هم

     دهلد                 دهلد  يلا خرجلى نملى                                  به زنى كه شوهرش مخارج او را مى  - 1967مسأله 

     داد.   ت       شود زكا                       دن خرجى مجبور كنند  نمى                    ممكن است او را به دا   ولى

          توانند بله        ران مى   ديگ                                        زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد  شوهرش و  - 1968مسأله 

     ا بله   ي                                                            بدهند ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد    ت       او زكا

     ن را                                                           دادن مخارجش بر او واجب باشد  در صورتى كه بتواند مخارج آن ز           جهت ديگرى

  د          فقله نماينل                                ممكن باشد او را اجبلار بله بلذل ن                            نمايد يا اگر بذل ننمايد        بذل هم        بدهد و

     داد.   ت                شود به آن زن زكا   نمى

    را   ت           چه شوهر زكا         بدهد  اگر   ت         ر خود زكا                 تواند به شوهر فقي     زن مى  - 1969مسأله 

                           صرف مخارج خود آن زن نمايد.

        سلاير           گلر خملس و   ا           بگيرد  ولى    ت                     تواند از غير سي د زكا        سي د نمى - 1971مسأله 

   د                 تواند از غير سي               ناچار باشد  مى   ت                            رج او را نكند و از گرفتن زكا   مخا             وجوهات كفايت 

   ر   سلاي                                                               بگيرد  و ناچار بنابراحتياط كسى است كه با فرض دسترسى بله خملس و     ت   زكا

       گلرفتن    ر ب                                                                   جوهات كفايت زندگانى روزمر ه او را ننمايد و احتياط واجب اقتصار كردن  و

                          قدر رفع ضرورت يومي ه است.  ه  ب   ت   زكا

     داد.   ت       شود زكا                                       به كسى كه معلوم نيست سي د است يا نه  مى  - 1971مسأله 
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 ت  ّ     ني ت زكا

                   نجام فرمان خداونلد  ا                         را به قصد قربت يعنى براى    ت              انسان بايد زكا  - 1972مسأله 

     طلره    ف   ت              مال است يلا زكلا     ت       دهد زكا     را مى      آن چه               معي ن كند كه                    عالم بدهد و در ني ت 

    دهلد      ه مى                   معي ن كند چيزى را ك         الزم نيست                             گندم و جو بر او واجب باشد    ت   زكا     اگر   ولى

    جو.   ت               گندم است يا زكا  ت    زكا

            ن اسلت كله در    آ                             چند مال بر او واجب شده  بهتلر     ت          كسى كه زكا  - 1973مسأله 

     باشلد             هاى مختلف                                             به وسيله ني ت هر يك را تعيين نمايد مگر از جنس   ت        دادن زكا     وقت

       ب رسليد                     م و جو هر دو به نصا                                 ً        جنسى انصراف به جنس خود دارد . مثالً اگر گند       كه هر

  ش                                                  پرداخت كرد  هر كدام از جو و گندم منصرف به جلنس خلود     ت         دو آن زكا         و از هر

                                    پس بايد در غير جنس خود تعيين نمايد.       باشد.  مى

          ست بلر او  ا                     مال او را بدهد  واجب    ت                         اگركسى را وكيل كند كه زكا  - 1974مسأله 

      جلب آن                 كند و احتيلاط وا    ت        ني ت زكا                 دهد  از طرف مالك      ير مى        را به فق   ت           وقتى كه زكا

                                         كه مالك هم در حال دادن به وكيل ني ت كند.     است

              ه فقيلر بدهلد و    بل    را    ت            قصد قربت زكا                          اگر مالك يا وكيل او بدون  - 1975مسأله 

     شود.       حساب مى   ت        كند  زكا   ت                              از بين برود  خود مالك ني ت زكا                 از آن كه آن مال     پيش
 

 ت                 مسائل متفر قه زكا

              موقع خشلك شلدن          كنند و                   جو را از كاه جدا مى               قعى كه گندم و  مو  - 1976مسأله 

    طلال    ت     و زكا         دا كند                                 را به فقير بدهد  يا از مال خود ج   ت                     انگور  انسان بايد زكا        خرما و

   از              ير بدهلد  يلا                                              شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فق          گوسفند و       گاو و        نقره و   و

        ز جهتى        دهد كه ا                             نى باشد  يا بخواهد به فقيرى ب                                    خود جدا نمايد و اگر منتظر فقير معي      مال

              را جدا نكند.   ت         تواند زكا             برترى دارد مى

        دهد ل    ق  ب ل         ا به مستح             ً     الزم نيست فوراً آن ر   ت                   بعد از جدا كردن زكا  - 1977مسأله 
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     ادن د          آن است كه       مستحب                          داد  دسترسى دارد  احتياط    ت       شود زكا                اگر به كسى كه مى   ولى

      دازد.            را تأخير نين   ت   زكا

                  گر ندهلد و از بلين                        را به مستحق  برساند  ا   ت         تواند زكا         كسى كه مى  - 1978سأله م

                           برود  بايد عوض آن را بدهد.

         را ندهلد   ت       گر زكلا  ا                     را به مستحق  برساند     ت         تواند زكا ى        كسى كه م  - 1979مسأله 

        ت بنلابر            ً        گوينلد فلوراً داده اسل                                  را به قدرى تأخير انداخته كه نملى    ت        دادن زكا        چنان چه 

  ه  سل   ً    ثالً دو                                                              واجب  بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته مل        حتياط ا

                                                               تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تللف شلده  در صلورتى كله مسلتحق             ساعت

       ط واجلب                                                                 نبوده  چيزى بر او واجب نيست و اگر مستحق  حاضر بوده  بنابر احتيا      حاضر

                عوض آن را بدهد.      بايد

                         تواند در بقي ه آن تصلر ف                        خود مال كنار بگذارد  مى       را از   ت      گر زكا ا  - 1981مسأله 

  .                             تواند در تمام مال تصر ف نمايد                                       كند  و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد  مى

     چيلز                  اى خود بردارد و                                تواند زكاتى را كه كنار گذاشته بر         انسان نمى  - 1981مسأله 

                        ديگرى به جاى آن بگذارد.

    ً                ثالً گوسفندى كه بلراى  م                              ى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد             اگر از زكات  - 1982مسأله 

                                 گذاشته بره بياورد  مال فقير است.   ت   زكا

                   ى حاضر باشد  بهتر       مستحق          گذارد و          را كنار مى   ت                اگر موقعى كه زكا  - 1983مسأله 

     و از  ا   بله     ت                               ا در نظر داشته باشلد كله دادن زكلا                           را به او بدهد  مگر كسى ر   ت       است زكا

           بهتر باشد.      جهتى

             كنلار گذاشلته     ت ا                              زه حاكم شرع با مالى كه براى زكل             اگر بدون اجا  - 1984سأله م

       بنلابر                             كم كند  وللى اگلر منفعلت كنلد        ت                              و ضرر نمايد  نبايد چيزى از زكا           تجارت كند

                                                                                                    احتيللاط واجللب بايللد آن را بلله مسللتحق  بدهللد بلكلله از حللاكم شللرع اجللازه بگيللرد

     است      ودش ل        ود مال خ ل                رده تجارت كند  س ل         را جدا نك   ت                بدهد ولى اگر زكا              و به مستحق 
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     است.   ت            ضامن مال زكا            مال اوست و      زيان        چنان كه   هم

   بله     ت  كلا      ابت ز ب                     بر او واجب شود  چيزى    ت                    اگر پيش از آن كه زكا  - 1985أله مس

       يزى را                     بر او واجب شد  اگر چ   ت                      شود و بعد از آن كه زكا        حساب نمى   ت         بدهد  زكا      فقير

    يلزى   چ      تواند   مى                                                   بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد              فقير داده از        كه به

          حساب كند.   ت                   به او داده بابت زكا       را كه

          چيلزى بابلت            اگلر                   بر انسان واجب نشده   ت        داند زكا           فقيرى كه مى  - 1986أله مس

               بلر انسلان واجلب      ت                                                بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است  پس موقعى كه زكا  ت    زكا

   بت        داده با                  چيزى را كه به او           تواند عوض                          ر به فقر خود باقى باشد  مى   فقي            شود اگر آن  مى

          حساب كند.   ت   زكا

            ر چيلزى بابلت                   ان واجب نشده  اگل       بر انس   ت        داند زكا            فقيرى كه نمى  - 1987له مسأ

   بلت                    توانلد علوض آن را با        ان نمى   انس                               و پيش او تلف شود  ضامن نيست و       بگيرد   ت   زكا

          حساب كند.   ت   زكا

               يرهاى آبرومنلد             شتر را به فق          گوسفند و       گاو و   ت      ست زكا ا      مستحب   - 1988مسأله 

    و         ير آنان            كمال را بر غ           اهل علم و                               خويشان خود را بر ديگران و ت                  بدهد و در دادن زكا

   ه بل    ت   زكلا                              ل مقد م بلدارد  وللى اگلر دادن                                            كسانى را كه اهل سئوال نيستند  بر اهل سئوا

         او بدهد.      را به    ت       است زكا      مستحب                 ديگر بهتر باشد                فقيرى از جهت

          خفى بدهد. م                صدقه مستحب ى را             را آشكار و   ت            بهتر است زكا  - 1989مسأله 

                  ى نباشد و نتواند            بدهد مستحق    ت         خواهد زكا                    اگر در شهر كسى كه مى  - 1991مسأله 

     اشلته         اميلد ند         چنان چله                                                   را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معي ن شده برساند     ت   زكا

   ت       صلرف زكلا                         به شهر ديگر ببلرد و بله م      را   ت     د زكا   ً                      عداً مستحق ى پيدا كند  باي    كه ب      باشد

   را    ت  كلا  ز        چنلان چله            بردارد و    ت                              مخارج بردن به آن شهر را از زكا       تواند   نمي   و         برساند 

                   تلف شود ضامن نيست.         باشد  و             كنار گذاشته

     هر ل       را به ش   ت ا ل        تواند زك                     ش مستحق  پيدا شود  مى              اگر در شهر خود  - 1991مسأله 
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          لف شود ت   ت                              را بايد از خودش بدهد و اگر زكا             ن به آن شهر                        ديگر ببرد  ولى مخارج برد

    نقلل        بض و ق                                        حاكم شرع برده باشد يا اين كه وكيل او در     مر ا   ه                    ضامن است مگر آن كه ب

     است.   ت                  ارج بردن آن از زكا                                      به شهر ديگر باشد  كه در اين دو صورت مخ  ت    زكا

       خرمايى      ش و  شم ك      جو و                     پيمانه نمودن گندم و                 اجرت وزن كردن و  - 1992مسأله 

                    دهد  با خود او است.  مى   ت           كه براى زكا    را

        بلدهكار    ت        بابت زكا                       نخود نقره يا بيشتر از    15         مثقال و   2       كسى كه   - 1993مسأله 

           يلر ندهلد و                    نخود نقره به يك فق    15      ال و ق  مث   2             بايد كمتر از       مستحب                   است  بنابر احتياط 

    15        ثقال و م   2          يمت آن به  ق                  جو بدهكار باشد و                                       نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و

                                 بايد به يك فقير كمتر از آن ندهد.      مستحب                              نخود نقره برسد  بنابر احتياط 

                  كاتى را كه از او ز                                         مكروه است انسان از مستحق  درخواست كند كه   - 1994مسأله 

    كله          د از آن                                                                    گرفته به او بفروشد  ولى اگر مستحق  بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بع

     است.                                           را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقد م   ت          كسى كه زكا                به قيمت رساند 

   ت                  اده يا نه بايد زكلا              و واجب بوده د                    كند زكاتى را كه بر ا    شك       اگر  - 1995مسأله 

                 سالهاى پيش باشد.   ت           او براى زكا    شك               بدهد  هرچند    را

   ا                 صلح كند يا چيلزى ر                         را به كمتر از مقدار آن   ت         تواند زكا        فقير نمى  - 1996مسأله 

    خشلد         ه او بب                    را از مالك بگيرد و بل    ت                  قبول نمايد  يا زكا   ت                          گرانتر از قيمت آن بابت زكا

                               رضاى خلاطر باشلد  پلس در ايلن صلورت                                      آن كه بخشيدن فقير از طيب نفس و     مگر

       ير شده   فق                    زيادى بدهكار است و   ت          كسى كه زكا                مالك بگيرد ولى              فقير ببخشد و       تواند  مى

         را از او    ت         توانلد زكلا                       اهد توبه كند  فقيلر ملى     بخو  ه       چنان چ         را بدهد     ت   زكا       تواند   نمى   و

                     بگيرد و به او ببخشد.

               ا كتاب دينلى يلا    ي         قرآن  هلل             از سهم سبيل ا   ت            تواند از زكا        انسان مى  - 1997له مسأ

        رج آنلان   خ                    بر كسانى وقف كند كه                                 وقف نمايد  اگرچه بر اوالد خود و            دعا بخرد و      كتاب

       ر دهد.                               وقف را براى خود يا اوالد خود قرا             تواند توليت                  واجب است  و نيز مى       بر او
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         بر اوالد           لك بخرد و م   ت            تواند از زكا                  ياط واجب انسان نمى         بنابر احت  - 1998مسأله 

   ه بل                                                                     خود يا بر كسى كه مخارج آنان بر او واجب اسلت وقلف نمايلد كله عايلدى آن را      

                        مصرف مخارج خود برسانند.

                 ننلد اينهلا از سلهم      ما         زيلارت و                           تواند براى رفتن به حج  و       فقير مى  - 1999مسأله 

   و        ى زيارت                گرفته باشد  برا   ت                                 ولى اگر به مقدار خرج سالش زكا     بگيرد   ت   زكا   هلل ا      سبيل

         يلن وجلوه   ا           بگيلرد و در     هلل                   تواند از سهم سبيل ا           گيرد ولى مى ب   ت         تواند زكا   نمى          مانند آن

           صرف نمايد.

        چنان چله       دهد     ا ب ر       مال او    ت                               ر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكا  اگ  - 2111مسأله 

       تواند      د  نمى      برندار   ت                              اين بوده كه خود آن فقير از زكا                             فقير احتمال دهد كه قصد مالك    آن

        نبلوده                                                                        چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك ايلن 

              تواند بردارد.               براى خودش هم مى

       بگيلرد      ت          ا بابت زكا ر     نقره       طال و          گوسفند و       گاو و                 اگر فقير  شتر و  - 2111مسأله 

                             ته شلد در آنهلا جملع شلود  بايلد       گف   ت                         هايى كه براى واجب شدن زكا     شرط        چنان چه 

              آنها را بدهد.   ت   زكا

         باشلند و                        آن واجب شده باهم شريك   ت                         اگر دو نفر در مالى كه زكا  - 2112مسأله 

     انلد   بد        چنلان چله                                             قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسليم كننلد       ت               يكى از آنان زكا

                               تواند در سهم خودش تصر ف نمايد.                    سهم خود را نداده  مى   ت   زكا       شريكش

            مانند اينهلا        ذر و ن          كف اره و              بدهكار است و   ت                 كسى كه خمس يا زكا  - 2113مسأله 

          ر مالى كله                             نتواند همه آنها را بدهد  اگ        چنان چه              قرض هم دارد                    بر او واجب است و    هم

   از             بدهلد و اگلر     ت   زكا       خمس و                                    آن واجب شده از بين نرفته باشد  بايد    ت   زكا        خمس يا

  ا  ر          نند اينها   ما       قرض و       نذر و                     را بدهد يا كف اره و   ت                تواند خمس يا زكا  مى                بين رفته باشد 

           ادا نمايد.

                   د اينها هم بر او    مانن       نذر و              بدهكار است و   ت                 كسى كه خمس يا زكا  - 2114مسأله 
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       نان چله   چ      باشد                             مال او براى همه آنها كافى ن                          قرض هم دارد  اگر بميرد و            واجب است و

  ا  ر   ت                               بين نرفته باشد  بايلد خملس يلا زكلا                    آن واجب شده  از    ت                 مالى كه خمس و زكا

          اگر مالى   و                                                        ه مال او را به چيزهاى ديگرى كه بر او واجب است قسمت كنند      بقي    و       بدهند

   و   ت     و زكلا                                                آن واجب شده از بين رفته باشد  ملال او را بله خملس       ت   زكا       خمس و    كه

          جب است و                 ً                           ا قسمت نمايند مثالً اگر چهل تومان خمس بر او وا          مانند اينه   و           قرض و نذر

    ملان                                       همه مال او سى تومان است  بايلد بيسلت تو                             تومان به كسى بدهكار است و      بيست

                          ده تومان به دين او بدهند.       خمس و      بابت

       توانلد      نلد ملى                                           كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نك  - 2115مسأله 

           شلود بله او          باشد  ملى       مستحب                آن علم واجب يا      ن چه    چنا                       براى معاش خود كسب كند  

    كال              دادن بله او اشل     ت          نباشلد  زكلا        مستحب                                 داد  و اگر تحصيل آن علم واجب يا    ت   زكا

                               بنابر احتياط واجب نبايد بگيرد.       دارد 

 

 فطره تزكا

             وشيار اسلت و  ه        عاقل و                                    كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و  - 2116مسأله 

        هلر                          كسانى كه نان خلور او هسلتند                       ت  بايد براى خودش و                بنده كس ديگر نيس        فقير و

   ت         ج يا ذر                      ً                                              نفرى يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برن

        فى است.                                                                  مانند اينها را به مستحق  بدهد و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد كا   و

              ا هم ندارد كله   ر   سى                    عياالتش را ندارد و ك                    كسى كه مخارج خود و  - 2117مسأله 

     ر او       فطلره بل     ت                                                     مخارج سال خود و عياالتش را بگذراند فقير اسلت و دادن زكلا          بتواند

           واجب نيست.

                                                           انسان بايد فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خلور او   - 2118مسأله 

                                                    باشند يا بزرگ  مسلمان باشند يا كافر  دادن خرج آنان                 شوند بدهد  كوچك  مى      حساب

                                                     واجب باشد يا نه  در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.       بر او
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                   ر است وكيل كند كه                                         اگر كسى را كه نان خور او است و در شهر ديگ  - 2119مسأله 

         دهلد  الزم                               اطمينان داشته باشلد كله فطلره ملى            چنان چه                             از مال او فطره خود را بدهد  

                      خودش فطره او را بدهد.      نيست

-    صلاحب       ضايت ر                             كه پيش از غروب شب عيد فطر با             فطره مهمانى   - 2111مسأله 

                     شود  بر او واجب است.                  نان خور او حساب مى                 خانه وارد شده و

-        ايت صلاحب                                          فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد بدون رضل   - 2111مسأله 

       ين اسلت    چنل                                  ماند  بنابر احتياط  واجب است و هم               مد تى نزد او مى       شود و       وارد مى      خانه

                       اند كه خرجى او رابدهد.            ا مجبور كرده              كسى كه انسان ر      فطره

         شلود  بلر      د ملى                                          فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيلد فطلر وار    - 2112مسأله 

                                               خانه واجب نيست اگر چه در خانه او هم افطار كند.    صاحب

  ت              هوش باشد  زكلا                   د فطر ديوانه يا بي                       اگر كسى موقع غروب شب عي  - 2113مسأله 

                      فطره بر او واجب نيست.

         نه عاقلل                                                    اگر پيش از غروب يا مقارن غروب بچه بالغ شود  يا ديوا  - 2114مسأله 

      بايلد                              واجب شلدن فطلره را دارا باشلد          شرايط                                     گردد  يا فقير غنى شود  در صورتى كه

              فطره را بدهد.   ت   زكا

       و واجلب   ا        فطلره بلر      ت                               سى كه موقع غروب شب عيد فطلر  زكلا   ك  - 2115مسأله 

                                  ى واجلب شلدن فطلره در او پيلدا شلود       هلا                              اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرط       نيست 

              فطره را بدهد.   ت       است زكا      مستحب 

              ه  فطلره بلر او                                            كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شلد   - 2116مسأله 

   ت       ايلد زكلا                         از ديدن ماه شيعه شود  ب                                         نيست ولى مسلمانى كه شيعه نبوده  اگر بعد      واجب

              فطره را بدهد.

                 كيلو اسلت گنلدم و                 ً   صاع كه تقريباً سه                         كسى كه فقط به اندازه يك  - 2117مسأله 

      د و ل  اش ب  ه  ل         االتى داشت ل  عي        چنان چه                فطره را بدهد و    ت       است زكا      مستحب          آن دارد         مانند
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  ز  ا                                      تواند بله قصلد فطلره آن يلك صلاع را بله يكلى                               فطره آنها را هم بدهد مى        بخواهد

        برسد و    خر                چنين تا به نفر آ                                    او هم به همين قصد به ديگرى بدهد و هم               عياالتش بدهد و

       گر يكى  ا                              كسى بدهد كه از خودشان نباشد و   ه       گيرد ب                 آخر چيزى را كه مى              بهتر است نفر

      ى خلود                                                         باشد احتياط واجب آن است كه ولى  او به جلاى او بگيلرد وبلرا                 از آنها صغير

       فتله بله                                                        طرف آنها بدهد و احتياط آن است چيزى را كه براى صلغير گر                 تمل ك كند و از

          كسى ندهد.

                            دار شود  يا كسى نان خلور او                               اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه  - 2118مسأله 

   ه                   است فطره كسلانى را كل        مستحب                                            حساب شود  واجب نيست فطره او را بدهد  اگرچه 

           شوند بدهد.              خور او حساب مى                                     بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نان

      غلروب         ا مقلارن   ي                                         اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب   - 2119مسأله 

    گلر  ا                       ً خور او شده واجلب اسلت ملثالً                                           خور كسى ديگر شود  فطره او بر كسى كه نان   نان

                                          خانه شوهر رود  شوهرش بايد فطره او رابدهد.  ه                   دختر پيش از غروب ب

                يست فطره خلود را                                           كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد  واجب ن  - 2121مسأله 

      بدهد.

                را ندهلد  برخلود                  باشد و او فطلره                             اگر فطره انسان بر كسى واجب  - 2121مسأله 

            ً      است احتياطاً بدهد.      مستحب          شود بلكه               انسان واجب نمى

               را خودش بدهد                                            كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است اگر فطره  - 2122مسأله 

     شود.                                      از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى

   كلس      خلور    ان نل         چنان چه      دهد                              زنى كه شوهرش مخارج او را نمى  - 2123مسأله 

  ى                         خور كس ديگر نيست در صورت                              اش بر آن كس واجب است و اگر نان         باشد فطره      ديگر

                                  فقير نباشد بايد فطره خود را بدهد.    كه

       سلي دى                                   تواند به سي د فطره بدهد حت ى اگر                     كسى كه سي د نيست  نمى  - 2124مسأله 

                                    تواند فطره او را به سي د ديگر بدهد.               خور او باشد نمى   نان
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   ه                  خورد  بلر كسلى اسلت كل                                       فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى  - 2125مسأله 

       ل طفلل                                             دهد  ولى اگر مادر يلا دايله مخلارج خلود را از ملا                             مخارج مادر يا دايه را مى

                                 دارد  فطره طفل بر كسى واجب نيست.    برمى

                   م بدهد  بايلد فطلره                                           انسان اگرچه مخارج عائله خود را از مال حرا  - 2126مسأله 

            ل حالل بدهد.             آنان را از ما

                خلارج او را بدهلد               شرط كند كه م                               اگر انسان كسى را اجير نمايد و  - 2127مسأله 

       نلان چله    چ                                   ً                           فطره او را هم بدهد در صورتى كه عرفاً صدق عائله بر او بكنلد  وللى         بايد

     واجلب       ً                       مثالً پولى براى مخارجش بدهلد                                   كه مقدارى از مخارج او را بدهد و         شرط كند

   د.              فطره او را بده         نيست كه

           عياالتش را         ره او و                                         اگر كسى بعد از غروب شب عيد بميرد  بايد فط  - 2128مسأله 

         ش را از     عيلاالت                                                                 از مال او بدهند ولى اگر پيش از غروب بميرد  واجب نيست فطره او و

              مال او بدهند.

 

 فطره تمصرف زكا

   ت                 ً         شت مصرفى كه سابقاً بلراى زكلا      از ه               فطره را به يكى    ت       اگر زكا - 2129مسأله 

       ى شيعه                      آن است كه فقط به فقرا      مستحب                                      گفته شد برسانند  كافى است ولى احتياط      مال

       بدهند.

                          تواند فطره را بله مصلرف او                        اى فقير باشد  انسان مى            اگر طفل شيعه  - 2131مسأله 

                                                    برساند يا به واسطه دادن به ولى  طفل  ملك طفل نمايد.

        احتيلاط          باشد  ولى      عادل                دهند  الزم نيست                      فقيرى كه به او فطره مى  - 2131مسأله 

                 كند  فطره ندهند.                            خوار و كسى كه آشكار معصيت مى                      واجب آن است كه به شراب

                      كند نبايد فطره بدهند.                                  به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى  - 2132مسأله 

                ً ك صاع كه تقريباً ي                                         احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از   - 2133مسأله 
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                                      هند  ولى اگر بيشتر بدهند اشكال ندارد.                   سه كيلو است فطره ند

          ً    آن اسلت ملثالً از                                           اگر جنسى كه قيمتش دو برابر قيملت معملولى    - 2134مسأله      

  ر  د                                                              كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است  نصلف صلاع كله معنلاى آن            گندمى

    هلد                                                                 پيش گفته شد  بدهد كافى نيست و اگر آن را به قصلد قيملت فطلره هلم بد           مسأله

          كال دارد.  اش

               گندم ونصف ديگر                                 ً تواند نصف صاع را از يك جنس مثالً         انسان نمى  - 2135مسأله 

       د كلافى                    ً                                             را از جنس ديگر مثالً جو بدهد  و اگر آن را به قصد قيمت فطره هلم بدهل      آن

      نيست.

         ود را بلر   خل                   فطلره  خويشلان فقيلر       ت               است در دادن زكلا       مستحب   - 2136مسأله 

       ران از        اگر ديگل                                         ان فقير را  و بعد اهل علم فقير را  ولى                       مقد م دارد و بعد همسايگ        ديگران

                         است آنها را مقد م بدارد.      مستحب                   برترى داشته باشند       جهتى

                   و فطره بدهلد و بعلد   ا                            خيال اين كه كسى فقير است به   ه            اگر انسان ب  - 2137مسأله 

    د و   بلو         دا كرده             عنوان فطره ج  ه                             مالى كه به او داده از مالش ب        چنان چه                   بفهمد فقير نبوده  

     يلرد           توانلد بگ                                                                 او هم از بين نرفته باشد  بايد پس بگيرد و به مستحق  بدهد  و اگر ن     عين

     فطلره                                                                مال خودش فطره بدهد و اگر از بين رفته باشلد در صلورتى كله گيرنلده             بايد از

            دانسلته دادن                                                را گرفته فطره است بايد عوض آنلرا بدهلد و اگلر نملى          آن چه         دانسته  مى

                               و انسان بايد دوباره فطره بدهد.          واجب نيست            عوض بر او

                    د مگر آن كه از گفتله                   شود به او فطره دا                        اگر كسى بگويد فقيرم  نمى  - 2138مسأله 

                                        ً               اطمينان پيدا شود  يا انسان بداند كه قبالً فقير بوده است.    او
 

 فطره ت                 مسائل متفر قه زكا

       فرملان                                     فطره را به قصد قربت يعنى بلراى انجلام      ت              انسان بايد زكا  - 2139مسأله 

                           دهد  ني ت دادن فطره نمايد.                 موقعى كه آن را مى                    خداوند عالم بدهد و
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          و احتيلاط                                            اگر پيش از ماه رمضلان فطلره بدهلد  صلحيح نيسلت       - 2141مسأله 

           ا در ماه                                                              آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد  ولى اگر پيش از رمضان ي      مستحب 

      بابلت                            بر او واجب شد  طللب خلود را                                              رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن كه فطره

                            فطره حساب كند  مانعى ندارد.

   يا                        دهد  بايد با جنس ديگر                                    گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى  - 2141مسأله 

   سه    ً اً                                          مخلوط باشد  اگر خالص آن به يك صاع كه تقريب        چنان چه                   خاك مخلوط نباشد و 

       اشلكال    د    نباش    اء               شد كه قابل اعتن                ده به قدرى كم با       مخلوط ش      آن چه                    كيلو است برسد  يا

       ندارد.

                                         اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافى نيست.  - 2142مسأله 

                 مه را از يك جنس               دهد  الزم نيست ه                         كسى كه فطره چند نفر را مى  - 2143مسأله 

    ست.        ً                                                          بدهد مثالً اگر فطره بعضى را گندم و فطره بعضى ديگر را جو بدهد  كافى ا

      اال               عيلد نخوانلد و                                    فطره تا ظهر روز عيد است اگر نماز         وقت دادن   - 2144مسأله 

    ير       اجب تلأخ                                         را پيش از نماز عيد بدهد و بنابر احتياط و   ت                          بنابر احتياط واجب بايد زكا

      نيست.     جايز                         انداختن از ظهر روز عيد

            تا ظهر روز            ر بگذارد و                                         اگر به ني ت فطره مقدارى از مال خود را كنا  - 2145مسأله 

  .       ه نمايد            دهد ني ت فطر                                       د احتياط واجب آن است كه هر وقت آن را مى                 عيد به مستحق  نده

               ا ندهد و كنلار                      فطره واجب است  فطره ر   ت                     اگر موقعى كه دادن زكا  - 2146له مسأ

                  كند فطره را بدهد.   ا    و قض   ا                        بايد بدون اين كه ني ت اد                 ً هم نگذارد  بعداً

                 ى خلودش بلردارد و    را             تواند آن را بل                             اگر فطره را كنار بگذارد  نمى  - 2147مسأله 

                           ديگرى را براى فطره بگذارد.     مال

     چنلان               ه بيشتر اسلت                                            اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطر  - 2148مسأله 

       دارد.                                                    ني ت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد  اشكال                فطره را ندهد و   چه 

  ه ل    ان چ ل  چن     رود   ل                  ار گذاشته از بين ب ل     ره كن ل                      اگر مالى را كه براى فط - 2149مسأله 
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          هلد و اگلر                                               دادن فطره را تأخير انداخته  بايد علوض آن را بد                         دسترسى به فقير داشته و

                                 دسترسى به فقير نداشته ضامن نيست.

        آن اسلت       مستحب                                          اگر در محل  خودش مستحق  پيدا شود  احتياط   - 2151مسأله 

              ايد علوض آن را            تلف شود  ب                                                      كه فطره را به جاى ديگر نبرد و اگر به جاى ديگر ببرد و

      بدهد.



      

 

 

 

 

 

 

 

         ّاحكام حج 

     اند                ست كه دستور داده              انجام اعمالى ا                            حج : زيارت كردن خانه خدا و  - 2151مسأله 

    بله           يك مرت            را دارا باشد      شرايط                                                    در آنجا بجا آورده شود و در تمام عمر بر كسى كه اين

         ه واسطه ب  -   سوم   ؛         آزاد باشد          ه عاقل و    آن ك  -   دوم   ؛      غ باشد         آن كه بال  -         شود: او ل       واجب مى

            يلا عملل                                                    نشود كه كار حرامى را كه مهمتر از حج  است انجام دهد                   رفتن به حج  مجبور

    اه ر       اشلد از                                                            ً        واجبى را كه اهمي ت بيشتر از حج  دارد ترك نمايد  پس اگلر ملثالً مجبلور ب   

   ؛       ج  بلرود  ح                                                        راه ديگرى هم نباشد در صورتى كه اهمي ت بيشتر دارد  نبايد              غصبى برود و

   و    اه ر           آن كه توشه   -                                مستطيع بودن به چند چيز است: او ل                     ن كه مستطيع باشد  و       چهارم آ

   و           سلالمت ملزاج    -   دوم   ؛                                                         مركب سوارى يا مالى كه بتواند آنها را تهي ه كند داشلته باشلد  

    از   ى           در راه مانع  -   سوم  ؛                حج  را بجا آورد                                               توانايى آن را داشته باشد كه بتواند مك ه رود و

        ن برود       و از بي ا                                            ه باشد يا انسان بترسد كه در راه  جان يا عرض                         رفتن نباشد و اگر راه بست

      گرچله               بتوانلد بلرود  ا                                                                يا مال او را ببرند  حج  بر او واجب نيست ولى اگر از راه ديگرى

    ته                          جا آوردن اعمال حلج  وقلت داشل        قدر ب  ه  ب    -     چهارم   ؛                               دورتر باشد  بايد از آن راه برود

   و     بچله                            ن بر او واجلب اسلت مثلل زن و                            خارج كسانى را كه خرجى آنا م  -    پنجم   ؛    باشد

    از        شم بعد ش   ؛                دانند داشته باشد                                                  مخارج كسانى را كه مردم خرجى دادن به آنها را الزم مى

   كه      اشد                     براى معاش خود داشته ب                                                برگشتن  كسب يا زراعت يا عايدى ملك يا راه ديگرى

                زحمت زندگى كند.  ه             مجبور نشود ب
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                    شود  وقتى حج  بر او                رفع احتياجش نمى                       كسى كه بدون خانه ملكى  - 2152مسأله 

                                       واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.

                تن از خلودش ملال                                  تواند مك ه برود  اگلر بعلد از برگشل            زنى كه مى  - 2153مسأله 

  ه  بل    ه كل           ناچلار شلود                      خرجى او را ندهد و              ً            شوهرش هم مثالً فقير باشد و               نداشته باشد و

  .                                   سختى زندگى كند  حج  بر او واجب نيست

             ديگلرى بله او     و                        مركب سوارى نداشته باشد                    اگر كسى توشه راه و  - 2154مسأله 

   در       دهم                                          عياالت تو را در موقعى كه در سفرحج  هستى مى                           بگويد حج  برو من خرج تو و

     شود.                      دهد  حج  بر او واجب مى                                           صورتى كه اطمينان داشته باشد كه خرج او را مى

               ا در مد تى كه ر               خرجى عياالت كسى    و       برگشتن                  اگر خرجى رفتن و  - 2155مسأله 

          ر احتيلاط                                                    گردد  به او ببخشند و با او شرط كنند كه حلج  كنلد بنلاب       برمي       رود و       مك ه مى

     موقع    ر د                            شود  اگرچه قرض داشته باشد و                  حج  بر او واجب مى                        واجب بايد قبول نمايد و

                                                      برگشتن هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد.

               سلى را در ملد تى                مخارج عياالت ك                            اگر مخارج رفتن و برگشتن و   - 2156مسأله 

       نلد  در                                                            رود و برميگردد به او بدهند و بگوينلد حلج  بلرو وللى مللك او نكن            مك ه مى    كه

     شود. ى                      گيرد  حج  بر او واجب م                                        كه كه اطمينان داشته باشد كه از او پس نمى       صورتى

                 ى بدهنلد و بلا او           به كسل                                    اگر مقدارى مال كه براى حج  كافى است  - 2157مسأله 

     شود.      جب نمى                                                                    شرط كنند كه در راه مك ه خدمت كسى كه مال را داده بنمايد  حج  بر او وا

        چنان چله          جب شود                                           اگر مقدارى مال به كسى بدهند وحج  بر او وا  - 2158مسأله 

   ت.                     ً                                              حج  نمايد  هرچند بعداً مالى از خود پيدا كند  ديگر حج  بر او واجب نيس

                   ه دسلت آورد كله اگلر         مالى ب                    ً               اگر براى تجارت مثالً تا جد ه برود و  - 2159مسأله 

  . د       ج  نماي                                                                    بخواهد از آنجا به مك ه رود مستطيع باشد  بايد حج  كند و در صورتى كه ح

        چنلان چله                                                 اگر انسان اجير شود كه از طرف كس ديگر حج  كنلد     - 2161مسأله 

  را                        ستد  بايد از كسى كه او                               بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفر               نتواند برود و      خودش
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                         صورت مطلق اجير شده باشد.  ه                            اجير كرده اجازه بگيرد مگر ب

  ه             بايلد اگرچله بل                                              اگر كسى مستطيع شود و مك ه نرود و فقيلر شلود    - 2161مسأله 

        ى او را   كسل         چنلان چله                            هيچ قسم نتواند حج  برود    ه          ً                 باشد بعداً حج  كند  و اگر ب     زحمت

   تا    و          بجا آورد                                حج  كسى را كه براى او اجير شده         ه رود و                      اجير كند  بايد به مك            براى حج 

         ر شلود و                                             براى خود حج  نمايد  ولى اگر ممكن باشلد كله اجيل                 مك ه بماند و            سال بعد در

         بعلد بجلا                                                            بگيرد و كسى كه او را اجير كرده راضى شود كه حج  او در سال             اجرت را نقد

       نمايد.                      كسى كه اجير شده حج              سال بعد براى                           بايد سال او ل براى خود و            آورده شود 

                      د و در حركت با قافله                                         اگر در سال او لى كه مستطيع شده به مك ه رو  - 2162مسأله 

     حرام       مشعرال   و             اند به عرفات                                                        كه مقدور بوده تقصير نكرده و در وقت معي نى كه دستور داده

   از      اگلر                                                هاى بعد مستطيع نباشد  حج  بر او واجب نيسلت وللى        در سال        چنان چه       نرسد  

                                                              هاى پيش مستطيع بوده و نرفته  اگرچه به زحمت باشد بايد حج  كند.   سال

                   بعد به واسطه پيلرى                                            اگر در سال او لى كه مستطيع شده حج  نكند و  - 2163مسأله 

     ايلد  ب           ش حج  كند                          ً    اميد باشد از اين كه بعداً خود    نا                            ناتوانى نتواند حج  نمايد و       مرض و    يا

         ال پيلدا                                        لكه اگر در سال او لى كه بقدر رفلتن حلج  مل                                ديگرى را از طرف خود بفرستد  ب

    د       حج  كنل                                                                       كرده  به واسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى كه در همان سال عارض شده نتواند

                                                          احتياط واجب آن است كسى را از طرف خود بفرستد كه حج  نمايد.

    را   ء ا          يد طواف نسل                      براى حج  اجير شود  با                    كسى كه از طرف ديگرى   - 2164مسأله 

      شود.                                                       طرف او بجا آورد و اگر بجا نياورد  زن بر آن اجير حرام مى   از 

    بعد        چنان چه       ش كند                            را درست بجا نياورد يا فرامو    اء           اگر طواف نس  - 2165مسأله 

           ر بلراى او                         بجا آورد  صحيح است يا اگل                                           چند روز يادش بيايد و از بين راه برگردد و    از

 .          كال ندارد                                            مشق ت زياد دارد نايب براى انجام آن بگيرد  اش

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 احكام خريد وفروش

     است:      مستحب      فروش                 ى كه در خريد و ي     چيزها

         اد گلرفتن   يل   -  ّ او ل     اسلت:        مسلتحب       فلروش                     پنج چيز در خريد و  - 2166مسأله 

       شلود در       قع مى                                اى اگر مسأله را نداند در حرام وا                              آن  مگر اين كه بداند در معامله       احكام

  ه               فرمودنلد: كسلى كل                  )عليه السالم(      ادق                               صورت واجب است ياد بگيرد  حضرت ص     اين

      رفتن گل                                                      فروش كند بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگلر پليش از يلاد            خريد و       خواهد  مى

            نلاك بله هالكلت        شلبهه             هلاى باطلل و                           فروش كند  به واسطه معامله        خريد و           احكام آن 

      گلر بله                                                   كه در قيمت جنس بين مشتريهاى مسلمان فلرق نگلذارد  م      آن  -دوم   ؛    افتد  مى

   زى   چيل   -چهارم   ؛         گيرى نكند                     آن كه در قيمت جنس سخت -سوم  ؛     تقوى         ظ علم و   لحا

         كله بلا او        كسلى   -پنجم   ؛              خرد كمتر بگيرد     را مى      آن چه         بدهد و              فروشد زيادتر        را كه مى

     ه هلم   بل         د  براى                                         و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزن                             معامله كرده  اگر پشيمان شود

                     زدن معامله حاضر شود.

                         نمايلد صلحيح اسلت يلا باطلل              اى كه ملى                       اگر انسان نداند معامله  - 2167مسأله  

   ون   بد      صر ف ت                                                                 تواند در مالى كه گرفته تصر ف نمايد  مگر اين كه بداند طرف راضى به    نمى

                 صح ت معامله هست.

   و                  ب است مثل خرج زن ل                مخارجى بر او واج                    كسى كه مال ندارد و  - 2168مسأله  
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دستگيرى  و مستحب مانند وسعت دادن به عياالت براى كارهاى بچه  بايد كسب كند و

    كسب كردن مستحب است.ااز فقر
 

 معامالت مكروه

    وم د   ؛         ملك فروشلى   -                                       عمده معامالت مكروه از اين قرار است: او ل  - 2169مسأله 

     ذان ا           معاملله بلين     -    پلنجم    ؛         ردمان پست           معامله با م  -     چهارم   ؛         كفن فروشى  -   سوم   ؛      قص ابى

            مانند اينهلا        جو و   و          فروش گندم                          آن كه كار خود را خريد و  -   ششم   ؛          او ل آفتاب       صبح و

                        خواهد بخرد  داخل معاملله                                  ن كه براى خريدن جنسى كه ديگرى مى آ  -    هفتم   ؛   دهد      قرار

        او شود.
 

 معامالت حرام

                         خريد و فروش عين نجلس مثلل    -                        معامالت حرام شش است: او ل  - 2171مسأله 

       و املا    ;                          گرچه احتياط در ترك بيع است                                           بول و غائط بلكه جواز بيع در غائط بعيد نيست 

  ؛                                                                      عبد كافر و سگ شكارى  خريد و فروش آنها با آن كه عين نجس هستند جايز اسلت 

                                                               فروش مال غصبى  در صورتى كه تصر ف در مال غير نمايلد ام لا خوانلدن               دوم خريد و

                                              نه حرام بلكه فضولى است و بستگى به اجازه ماللك                               عقد بدون تصر ف نه باطل است و

                                                   فروش چيزى كه مال نيسلت مثلل حيوانلات درنلده اگلر منفعلت              خريد و  -   سوم   ؛    دارد

                                                   معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حلرام باشلد     -     چهارم   ؛                 عقاليى نداشته باشد

                 فلروش جنسلى كله بلا      -   ششم   ؛                    اى كه در آن ربا باشد      معامله  -    پنجم   ؛                مانند اسباب قمار

                            عللوم نباشلد و فروشلنده هلم بله                                              چيزى ديگر مخلوط است  در صورتى كه آن چيلز م 

            ايلن عملل را                                                                   خريدار نگويد  مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است و

                                   فرمود: از ما نيست كسى كه در معامله                      )صلي اهلل عليه و آله(                    گويند  پيغمبر اكرم     غش مى

       بلرادر                                                          كند يا به آنان ضرر بزند يا تقل ب و حيله نمايلد و هلر كله بلا                     با مسلمانان غش

      بندد و                       برد و راه معاش او را مى                           خداوند بركت و روزى او را مى                    مسلمان خود غش كند 
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     املله                         ها ملراد از حرملت بطلالن مع                       كند  در بعضى از صورت  مى                      او را به خودش واگذار

                  است مثل صورت سوم.

         مكلن اسلت   م            آب كشليدن آن                                فروختن چيز پاكى كه نجس شده و  - 2171مسأله 

     ودن بل                                                    اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه شلرط آن پلاك                     اشكال ندارد  ولى

      شلنده                                                   خواهد با آن نماز بخواند  احتياط واجب آن است كله فرو                   است مثل لباس كه مى

                            نجس بودن آن را به او بگويد.

              آن ممكن نيسلت                  نفت كه آب كشيدن                           اگر چيز پاكى مانند روغن و  - 2172مسأله 

                                     ارى بخواهد كله شلرطش پلاك بلودن اسلت مثلل                  آن را براى ك        چنان چه          نجس شود  

      كلارى                                                                   خوردن  اگر به مشترى بگويد كه نجس است فروش آن جايز است و اگر بلراى 

     ش آن    فلرو                                      ً                            بخواهد كه شرط آن پاك بودن نيست  مثالً بخواهند نفت نجس را بسوزانند

                                                       اشكال ندارد و الزم نيست نجاست آن را به مشترى اعالم كنند.

           فعتشلان در                                   فروش دواهاى متلنج س حلرام اسلت اگلر من       و     خريد   - 2173مسأله 

    ثلل  م     كلرد                   هلاى ديگلر از آنهلا                                          آشاميدن منحصر باشد ولى اگر بشود استفاده         خوردن و

   ى        ن يلا بلرا   آ                         چنين اگر پول را براى ظرف                                           سوزانيدن يا ماليدن به بدن مانعى ندارد و هم

                                 زحمت دوا فروش بدهند اشكال ندارد.

           ه از مماللك           عطرهلايى كل                 دواهاى روان و        روغن و     فروش         خريد و  - 2174مسأله 

  ه         غنى را كل                                                        آورند  اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد ولى رو        اسالمى مى     غير

  ا  ي          ر بگيرند                         در شهر كف ار از دست كاف        چنان چه        گيرند                             حيوان بعد از جان دادن آن مى    از

          و از              ز مسللمان گرفتله                                                     شهر مسلمانان از دست كافر بگيرد كه عللم نداشلته باشلد ا       در

    ملله     معا                كند  نجس اسلت و                                             باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى        حيوانى

                                                            باشد مگر اين كه بداند كه كافر آنها را از مسلمان خريده است.  مى         آن باطل

                      ن شده كشته باشند  يا                                          اگر روباه را به غير دستورى كه در شرع معي   - 2175مسأله  

     است.                معامله آن باطل                     فروش پوست آن حرام و            خريد و              خودش مرده باشد
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           غيلر اسلالمى                    چرمى كه از ممالك       پيه و             فروش گوشت و        خريد و  - 2176مسأله 

         آنهلا از                                      شود باطل است ولى اگر انسلان بدانلد كله                                 آورند  يا از دست كافر گرفته مى ي م

     نلين  چ        ارد و هلم                   فروش آنها اشكال ند                                           حيوانيست كه به دستور شرع كشته شده  خريد و

                                                             اگر بداند كه كافر آنها را از مسلمان خريده است  اشكالى ندارد.

                          ى كه از دست مسللمان گرفتله     چرم       پيه و             فروش گوشت و        خريد و - 2177مسأله 

       كله در                                                                       شود  اشكال ندارد اگرچه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته باشلد مگلر آن  

  .                           در اين صورت احوط اجتناب است                                          بازار كف ار باشد و از دست كافر گرفته است

       ل است.               معامله آنها باط                    فروش مسكرات حرام و        خريد و  - 2178مسأله 

    است           ير فضولى                                         فروختن مال غصبى باطل است ولى فروختن مال غ  - 2179مسأله 

    ملال                               نه معامله باطل است مگلر صلاحب                                            و اگر تصر فى در مال نكند نه معصيت كرده و

      گيرد. ب                           تواند بهاى آن را از خريدار            فروشنده نمى      هد و    ً                    بعداً اجازه فروش آن را بد

                 هد معامله اشكال                                         اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ند  - 2181مسأله 

                                                 دارد  در صورتى كه قصد جد ى معامله را نكرده باشد.

     صحيح                 م بدهد  معامله                                 ً       اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرا  - 2181مسأله 

  ل       مال حال                                                         كه به ذم ه خريده باشد  ولى بايد مقدارى كه بدهكار است از              است در صورتى

      بدهد.

           زهاى كوچلك            ساز حت لى سلا                                 خريد و فروش آالت لهو مثل تار و  - 2182مسأله 

           حرام است.

              د بله قصلد ايلن                             شود اسلتفاده حلالل از آن ببرنل                 اگر چيزى كه مى  - 2183مسأله 

         ه از آن                            انگور را بله ايلن قصلد بفروشلد كل                                          ً بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثالً 

           باطل است.                                    شراب تهي ه نمايد  معامله آن حرام و

  و              د  ولى خريد                                         خريد و فروش مجس مه مكروه است به كراهت شدي  - 2184مسأله 

       ندارد.                                                                      فروش صابونى كه روى آن مجسمه دارد  اگر مقصود معامله صابون باشد كراهتى
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                    مله باطلل تهي له شلده                           قمار  يا دزدى  يا از معا                  خريدن چيزى كه از  - 2185مسأله 

        باشلد و                             نكند تصر ف در آن مال حرام مى   ء ا                               يست اگر مالك اصلى او بيع را امض      صحيح ن

                                   بخرد  بايد به صاحب اصليش برگرداند.                           در اين صورت اگر كسى آن را

             آن را معي ن       نان چه  چ                                         اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد    - 2186مسأله 

      نكند                                    فروشم در صورتى كه صدق روغن بر آن      ً                           ند مثالً بگويد اين يك من روغن را مى ك

   آن      پيله    ى                   پولى كه فروشلنده بلرا          باشد و                       اى كه در آن است باطل مى                   معامله به مقدار پيه

      صى را    خال                   تواند معامله روغن                                                گرفته مال مشترى و پيه مال فروشنده است و مشترى مى

       فروشلد    ب                                            د ولى اگر آن را معي ن نكند بلكه يك من روغلن                          هم كه در آن است به هم بزن

   لص        روغلن خلا                             تواند آن روغن را پس دهد و                                    بعد روغنى كه پيه دارد بدهد  مشترى مى

              مطالبه نمايد.

           زيادتر از  ه        فروشد ب  مى                                           اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه  - 2187مسأله 

        و حلرام                       نيم گندم بفروشد  ربلا         ك من و                    ً                   همان جنس بفروشد  مثالً يك من گندم را به ي

        نلا كنلد                                                                  گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه هفتاد مرتبه با محلرم خلود ز         است و

    جلنس                                 ديگرى معيوب  يلا جلنس يكلى خلوب و                               اگر يكى از دو جنس  سالم و      بلكه

   كله       قدارى م         بيشتر از         چنان چه                                            باشد  يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند            ديگرى بد

     ن مس  آ         بيشتر از                                    حرام است پس اگر مس درست را بدهد و                     بگيرد  باز هم ربا و     دهد ى م

          الى ساخته                                بيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا ط                               بگيرد  يا برنج صدرى را بدهد و       شكسته

      باشد.       حرام مى                                     بيشتر از آن طالى نساخته بگيرد  ربا و   و         را بدهد

       فروشلد            اشد كه مى             غير از جنسى ب     گيرد                        اگر چيزى را كه اضافه مى  - 2188مسأله 

    اسلت        حلرام                                  يك قران پول بفروشد باز هم ربلا و                             يك من گندم به يك من گندم و     ً مثالً

   و        هد  ربا  د                                                      زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام                بلكه اگر چيزى

      باشد.       حرام مى
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         ً      ند  مثالً يك ملن  ك       اضافه         دهد چيزى                            اگر كسى كه مقدار كمتر را مى  - 2189مسأله 

         است اگر                                       نيم گندم بفروشد  اشكال ندارد و همچنين                         يك دستمال را به يك من و        گندم و

     نليم    و                       يك دستمال را به يك من                                 ً             از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثالً يك من گندم و

                   يك انگشترى بفروشد.        گندم و

           يا چيلزى را          فروشند                                          اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى  - 2191مسأله 

        تا تخم  ً   ثالً ده م             زيادتر بگيرد                 كنند  بفروشد و                          تخم مرغ با شماره معامله مى            مثل گردو و    كه

                      تا بگيرد اشكال ندارد.     يازده            مرغ بدهد و

             فروشند و در       مانه مى                                         جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن  يا پي  - 2191مسأله 

        هر حكلم                       س در هر يكى از آن دو ش              كنند  با آن جن                                بعضى از شهرها با شماره معامله مى

        شلد  در                       كدام بلر ديگلرى غاللب نبا                            شود دارد  در صورتى كه هيچ              اى كه با او مى      معامله

                            صورت غلبه حكم آن مقد م است.

                گيرد از يك جلنس              عوضى را كه مى         فروشد و                 اگر چيزى را كه مى  - 2192مسأله 

      گيلرد  ب           دو من گندم      د و                                                      نباشد  زيادى گرفتن اشكال ندارد پس اگر يك من برنج بفروش

                 معامله صحيح است.

                 گيرد  از يلك چيلز               عوضى را كه مى         فروشد و                 اگر جنسى را كه مى  - 2193مسأله 

     رد      م را آ د ل           ً   ت باشد  مثالً گن ل           ل فقط در صف ل                                      عمل آمده باشد  پس اگر مخالفت فرع با اص

      بايد ن      عامله            باشد و در م                                                          كند يا شير را پنير نمايد اظهر آن است كه اينها از يك جنس مى

     ر را         ره يلا شلي                                     ً         ام ا اگر چيزى را از چيزى بگيرند مثالً شلير را كل                         زيادتى در آنها باشد و

  ر  د   چه       تن و                                          باشند و در معامله به آنها زيادتى چه در گرف                     نمايند آنها دو جنس مى      روغن

     ى بله                                                                 اشكالى ندارد اگر چه بنابر احتياط مستحب در اين صورت هم تلرك زيلادت        دادن

          امله است.  مع         آنها در

                  شود  پس اگلر يلك ملن                              گندم در ربا يك جنس حساب مى      جو و  - 2194مسأله 

   و  ل       ده من ج                        ً حرام است و نيز اگر مثالً                         پنج سير جو بگيرد  ربا و         يك من و        بدهد و      گندم
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       نلدم را   گ                                                            سر خرمن ده من گندم بدهد  چون جو را نقد گرفته و بعلد از ملد تى            بخرد كه

      باشد.       حرام مى           ى گرفته و                  مثل آن است كه زياد      دهد   مى

                     ربلا بگيلرد اشلكال                             كافرى كه در پناه اسالم نيست               اگر مسلمان از  - 2195مسأله 

                             توانند از يكديگر ربا بگيرند.       شوهر مى              فرزند و زن و                   ندارد و نيز پدر و
 

 خريدار ط فروشنده ويشرا

            آن كله بلالغ    - ل                           خريدار شش چيز شرط است: او                 براى فروشنده و  - 2196مسأله 

    اى                                         ن كه سفيه نباشند  يعنى مال خود را در كاره آ  -   سوم   ؛     باشند           آن كه عاقل -   دوم   ؛     باشند

   ه ب                      ً ته باشند  پس اگر مثالً        فروش داش                  آن كه قصد خريد و  -     چهارم   ؛                 بيهوده مصرف نكنند

         آنهلا را     سلى  ك      آن كله    -    پلنجم    ؛                         ا فروختم  معامله باطل اسلت                     شوخى بگويد مال خود ر

          ختيلاردار  ا             دهند ماللك يلا                عوضى را كه مى       جنس و       آن كه  -   ششم   ؛                مجبور نكرده باشد

     ذكلر       ينلده                                                     جد  نسبت به صغير با تفصيلى كه احكام اينهلا در مسلائل آ                   باشند مثل پدر و

          خواهد شد.

                     يا جد  آن بچله بله او                                             معامله با بچه نابالغ باطل است  هر چند پدر  - 2197مسأله 

        د و در                 اى براى خريدن باش       ن وسيله                                                  اجازه داده باشند كه معامله كند ولى اگر بچه به عنوا

                                                   حقيقت ولى  او معامله كرده باشد معامله اشكال ندارد.

                  لغ بلدون اجلازه ايلن                                             اگر از بچه نابالغ چيزى را بخرد و بچله نابلا    - 2198مسأله 

   ه بل         و گرفتله   ا                                                             را نموده است  يا چيزى به او بفروشد  بايد جنس يا پول را كله از          معامله

    اشد  ب                                               احبش رضايت بخواهد مگر اين كه مأذون از مالك پول                 آن بدهد  يا از ص      صاحب

    ون   مأذ             ً                                                 شرطى كه قبالً گفته شد پس در اين صورت معامله صحيح است و در صورت    با

      چيزى     ايد                                براى شناختن او هم وسيله ندارد  ب         شناسد و                            نبودن بچه اگر صاحب آن را نمى

                                               را كه از بچه گرفته  از طرف صاحب آن مظالم بدهد.

                            جنس يا پول كه به بچه داده از                                    اگر كسى با بچه نابالغ معامله كند و  - 2199مسأله 
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          ا آن بچله  بل                  دانسته كه معاملله                                              تواند از بچه يا ولى  او مطالبه نمايد  اگر مى             بين برود  نمى

          باطل است.

        بعلد از         چنان چه                    معامله مجبور كنند                               اگر خريدار يا فروشنده را به - 2111مسأله 

  ن  آ      مسلتحب                                                  د و بگويد راضى هستم  معامله صحيح است ولى احتياط               معامله راضى شو

                                      است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.

     صلاحب          چنان چله                                               اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد  - 2111مسأله 

                                                   به فروش آن راضى نشود واجازه نكند  معامله باطل است.     مال

                 در اموال صلغار و                    وصى  پدر در تصر ف                        پدر وجد  پدرى طفل و نيز   - 2112مسأله 

    جلد      ا ي                                                                 چنين وصى  جد  پدرى در تصر ف اموال قاصرين يا قيم منصوب از طرف پدر   هم

    ملال     ا ي       ا يتيم                   تواند مال ديوانه ي                                                توانند مال طفل را بفروشند و نيز مجتهد عادل هم مى  مى

   ت.      بطه اس غ                                                  ب است بفروشد و احتياط در اين موارد رعايت مصلحت و ي            كسى را كه غا

            فلروش  صلاحب                   بفروشد و بعلد از                            اگر كسى مالى را غصب كند و  - 2113مسأله 

     ننده  ك                چيزى را كه غصب                                                      مال معامله را براى خودش اجازه دهد  معامله صحيح است و

   ه كل         چيلزى را                                          هاى آن از موقع معامله  ملك مشلترى اسلت و       منفعت                 به مشترى داده و

  ب                                  عامله ملك كسلى اسلت كله ملال او را غصل                     هاى آن از موقع م                  مشترى داده و منفعت

     اند.    كرده

                   ين كه پول آن  مال               بفروشد به قصد ا                           اگر كسى مالى را غصب كند و  - 2114مسأله 

         گر براى                                                  صاحب مال معامله را اجازه نكند  معامله باطل است و ا        چنان چه           خودش باشد 

                                                             كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد نيز معامله اشكال دارد.
 

 عوض آن ط جنس ويراش

                گيرند  پلنج شلرط                            فروشند و چيزى كه عوض آن مى          جنسى كه مى  - 2115مسأله 

         دوم آن   ؛ د                   نند اينها معلوم باش  ما                                            آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و-           دارد: او ل 
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         يسلت وللى   ن                                                                    كه بتوانند آن را تحويل دهند  بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح 

      ا يك ب     ً د مثالً                                     تواند تحويل دهد و ماليت هم داشته باش                            بنده فرار كرده با چيزى كه مى    اگر 

   كله     ا ر              سوم خصوصلي اتى     ؛                                                    فرش بفروشد  اگرچه آن بنده پيدا نشود  معامله صحيح است

   ؛   ايلد   نم            كند  معي ن                                               عوض هست و به واسطه آن ميل مردم به معامله فرق مى          در جنس و

   يش  پل                                          آن حق  نداشته باشد  پس مالى را كه انسلان                             چهارم كسى در جنس  يا در عوض 

       نله        بفروشلد                  پنجم خود جلنس را    ؛            تواند بفروشد                                 كسى گرو گذاشته  بدون اجازه او نمى

    نلان   چ         نيست وللى                          ً                                   منفعت آن را پس اگر مثالً منفعت يك ساله خانه را بفروشد  صحيح

     د و      سلى بخلر   ك                                               ً           خريدار به جاى پول  منفعت ملك خود را بدهد  مثالً فرشلى را از    چه 

        م اينهلا      احكلا    و                                               ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد                  عوض آن  منفعت يك

                              در مسائل آينده گفته خواهد شد.

                 كنند  در آن شهر    ه مى                                         جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامل  - 2116مسأله 

        ا ديلدن  بل       رى كله                         تواند همان جنس را در شه                                        انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد  ولى مى

                             كنند  با ديدن خريدارى نمايد.         معامله مى

              اى كه وزن آن              كنند با پيمانه       فروش مى                          چيزى را كه با وزن خريد و  - 2117مسأله 

                  خواهلد ده ملن گنلدم                 ً   طور كه اگلر ملثالً ملى                        شود معامله كرد به اين                معلوم باشد هم مى

      بدهد.               گيرد ده پيمانه                    اى كه يك من گندم مى                 بفروشد  با پيمانه

                   باشد  معاملله باطلل                             هايى كه گفته شد در معامله ن             اگر يكى ازشرط  - 2118مسأله 

     ملال                                                 فروشنده با علم به بطلالن معاملله راضلى باشلند كله در                           است ولى اگر خريدار و

                                           يكديگر تصر ف كنند  تصر ف آنها اشكال ندارد.

     ورى                                                 معامله چيزى كه وقف شده باشد باطل است ولى اگلر بله طل     - 2119مسأله 

                                               ً     اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند  مثالً حصلير                            خراب شود كه نتوانند استفاده

  و                                                                             مسجدى به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند  فروش آن اشكال ندارد

   كن  ل  مم         ورتى كه ل                   روش آن بنمايند در ص ل                                        بنابر احوط وجوبى مراجعه به حاكم شرع در ف
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   بله                                                       ن است كه پول آن را در همان مسجد به مصلرفى برسلانند كله                    باشد  و احوط هم آ

         تر باشد.                     مقصود وقف كننده نزديك

             انلد بله طلورى      رده                                         هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كل   - 2111مسأله 

    تللف      نى                                                                   اختالف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند  گمان آن برود كه ملال يلا جلا   

   سلت   ا                                             بفروشند و به مصرفى كله بله مقصلود واقلف نزديكتلر                      توانند آن مال را        شود  مى

         برسانند.

           انلد اشلكال     اده د                                  فروش ملكى كه آن را به ديگلرى اجلاره           خريد و  - 2111مسأله 

         دانلد كله   ن                 است و اگر خريدار         مستأجر                                            ندارد  ولى استفاده آن ملك در مد ت اجاره مال 

    د         ريده باشل                كم است ملك را خ                        گمان اين كه مد ت اجاره  ه         اند يا ب                    آن ملك را اجاره داده

                                 تواند معامله خودش را به هم بزند.             پس از اطالع مى
 

 فروش صيغه خريد و

        ً    د  ملثالً اگلر                                          در خريد و فروش الزم نيسلت صليغه عربلى بخواننل      - 2112مسأله 

     قبول    د                                                                    فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگوي

  ه       يعنى ب             داشته باشند    اء                    فروشنده بايد قصد انش              ولى خريدار و                       كردم  معامله صحيح است

      باشد.                                     گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش

    كه                   نده در مقابل مالى                                         اگر در موقع معامله  صيغه نخوانند ولى فروش  - 2113مسأله 

     حيح صل                                                         گيرد  مال خود را در عوض آن ملك او كند و او بگيلرد معاملله            خريدار مى    از

      شوند.          دو مالك مى    هر       است و
 

 هاخريد و فروش ميوه

                                                   اى كه گل آن ريخته و دانه بسته در غير خرما  پيش از         فروش ميوه  - 2114مسأله 

        معاملله                                                                     چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد و در خرما بايد

                   زرد شدن خرما باشد.             پس از سرخ و
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   و                  آن كه دانه ببندد                       ه بر درخت است  پيش از    اى ك                اگر بخواهند ميوه  - 2115مسأله 

    يلا        وشلند                 ها را با آن بفر                                                      گلش بريزد بفروشند  بايد چيزى از حاصل زمين مانند سبزي

      ان را   زمل                                                                     ميوه بيشتر از يك سال را با آن بفروشند يا با مشترى شرط چيلدن در هملان  

        بنمايد.

     شلند             بر درخت بفرو                                           اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ يا رسيده شده   - 2116مسأله 

              درخلت خرملا در      يك                                                            اشكال ندارد  ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند  ام ا اگر كسى

      صلاحب                           مقدار آن را تخمين كننلد و                                              خانه يا باغ كس ديگر داشته باشد  در صورتى كه

    يلرد                              علوض آن را از غيلر آن  خرملا بگ             بفروشد و             خانه يا باغ                  درخت آن را به صاحب

           انلد نباشلد                                              گيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كله تخملين زده    مى      ا كه        خرمايى ر        چنان چه 

             اشكال ندارد.

                نها كه سلالى چنلد           مانند اي      ها و      سبزي       جان و م   باد               فروختن خيار و  - 2117مسأله 

         مشترى در                معي ن كنند كه                   نمايان شده باشد و                         شود  در صورتى كه ظاهر و       چيده مى       مرتبه

         ل ندارد.                          چند دفعه آن را بچيند  اشكا     سال

                 سته بله چيلز ديگلرى                             جو را بعد از آن كه دانه ب                 اگر خوشه گندم و  - 2118مسأله 

                         جو بفروشند  اشكال ندارد.        گندم و     غير
 

 نقد و نسيه

                       فروشلنده بعلد از معاملله                                     اگر جنسى را نقلد بفروشلد  خريلدار و     - 2119مسأله 

     خانه             تحويل دادن   و              تحويل بگيرند                                 پول را از يكديگر مطالبه نموده و              توانند جنس و  مى

                                                                     مانند اينها از اموال غير منقول بله ايلن اسلت كله آن را در اختيلار خريلدار              زمين و   و

                    مانند اينهلا بله ايلن           لباس و                  تحويل دادن فرش و                                     بگذارند كه بتواند در آن تصر ف كند و

                                                                            است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را بله جلاى ديگلر   

                     روشنده جلوگيرى نكند.      ببرد ف
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                  د  پلس اگلر جنسلى را                                 ً          در معامله نسيه بايد مد ت كامالً معلوم باش  - 2121مسأله 

   ت.       باطل اس                                          ً                   كه سر خرمن پول آن را بگيرد چون مد ت كامالً معي ن نشده  معامله        بفروشد

              د تى كله قلرار            تملام شلدن مل                                    اگر جنسى را نسيه بفروشد  پيش از  - 2121مسأله 

   ز       يلرد و ا                                                        تواند عوض آن را ازخريدار مطالبه نمايد وللى اگلر خريلدار بم          اند نمى      گذاشته

  ز  ا        ه دارد                                     تواند پيش از تمام شدن مد ت  طلبى را ك                               خودش مال داشته باشد  فروشنده مى

                      ورثه او مطالبه نمايد.

              د تى كله قلرار   مل                                          اگر جنسى را نسيه بفروشد  بعلد از تملام شلدن      - 2122مسأله 

        پردازد   ب       تواند                                                وض آن را از خريدار مطالبه نمايد ولى اگر خريدار ن       تواند ع       اند  مى      گذاشته

                              تواند معامله را هم فسخ نمايد.                            بايد او را مهلت دهد  گرچه مى

             نسليه بدهلد و                دانلد  مقلدارى                        كسى كه قيمت جنس را نمى  ه      اگر ب  - 2123مسأله 

     داند  ى م   را                      كسى كه قيمت نقدى جنس   ه                                       آن را نگويد  معامله باطل است ولى اگر ب      قيمت

               دهم توملانى يلك                             ً                            بدهد و گرانتر حساب كند  مثالً بگويد جنسى را به تو نسيه مى      نسيه

       ندارد.                          كنم و او قبول كند  اشكال          تر حساب مى          فروشم گران                  از قيمتى كه نقد مى      ريال

                  ول آن مد تى قلرار             براى گرفتن پ                              كسى كه جنسى را نسيه فروخته و  - 2124مسأله 

     قيله  ب       كند و   ء ا   ابر                                             از گذشتن نصف مد ت مقدارى از طلب خود را كم و               ً    داده  اگر مثالً بعد

                           را نقد بگيرد  اشكال ندارد.

 

 معامله سلف

              بعلد از ملد تى                                             معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهلد كله    - 2125مسأله 

        شلش ملاه              ً       دهم كه مثالً بعلد از                                                  جنس كل ى را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مى

           د و بگويلد                                                فروشنده بگويد قبول كردم  يا فروشنده پول را بگير   و          ا بگيرم          فالن جنس ر

                                                                فالن جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم  معامله صحيح است.

  ل ل              يرد معامله باط                عوض آن را پول بگ                          اگر پولى را سلف بفروشد و  - 2126مسأله 
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                    كناس يلا ملس يلا نيكلل                              نقره مسكوك باشد ولى مثل اسل                        است  در صورتى كه طال و

                           عوض آن را جلنس ديگلر يلا پلول                                                اشكالى ندارد  ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و

       فروشلد     مى                       آن است در عوض جنسى كه      مستحب                                بگيرد معامله صحيح است و احتياط 

                جنس ديگر نگيرد.             پول بگيرد و
 

 شرايط معامله سلف

    جلنس             ا كه قيمت                                        معامله سلف شش شرط دارد: او ل خصوصي اتى ر  - 2127مسأله 

       قلدر كله                                                     كند معي ن نمايند ولى دق ت زياد هم الزم نيست  هملين                     به واسطه آنها فرق مى

     گوشت    و                                                                  مردم بگويند خصوصي ات آن معلوم شده كافى است  پس معامله سلف در نان

   ؛        باطل اسلت                          ً          شود خصوصي اتشان را كامالً معي ن كرد                  مانند اينها كه نمى              پوست حيوان و   و

           قيملت را بله                                                      ن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شلوند  خريلدار تملام               دوم پيش از آ

     بابلت              طللب خلود را          باشلد و         طلب كار                                             فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده

  و                 ديلن رسليده باشلد      ا                                                   قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد بشرط آن كه وقلت اد 

                        آن مقدار صلحيح اسلت  وللى                                              مقدارى از قيمت آن را بدهد  اگرچه معامله به         چنان چه 

    اگر                   ً              سوم مد ت را كامالً معي ن كنند  و   ؛                                     تواند معامله همان مقدار را به هم بزند          فروشنده مى

       معاملله                     ً            دهم چون مد ت كامالً معلوم نشده    ً                                   مثالً بگويد تا او ل خرمن جنس را تحويل مى

     س بله    جلن      وقلت                                                    چهارم وقتى را براى تحويل جنس معي ن كنند كله در آن    ؛        باطل است

             تحويل جلنس را            پنجم جاى   ؛                                                  قدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد

               رسلاندن آن زحملت                                                          معي ن نمايد در صورتى كه اختالف جاها موجب خسارت بشود يا

                 معلوم باشد  الزم                 هاى آنان جاى آن                                          داشته باشد كه موجب غرر بشود ولى اگر از حرف

                   كنند  وللى بايلد مثلل                                  يا پيمانه يا عدد آن را معي ن         ششم وزن   ؛                      نيست اسم آنجا را ببرند

               كله ملردم بله آن                                           تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشلد                       بعضى از اقسام گردو و

              اهمي ت ندهند.
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                 ز تمام شدن مد ت                                تواند جنسى را كه سلف خريده پيش ا         انسان نمى  - 2128مسأله 

         ن اشكال آ                                      اگرچه آن را تحويل نگرفته باشد  فروختن                                بفروشد و بعد از تمام شدن مد ت

   ت.                                 جو پيش از تحويل گرفتن آن مكروه اس                                    ندارد ولى فروختن غل ه مانند گندم و

                داد كلرده بدهلد                                            در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كله قلرار    - 2129مسأله 

           اشد كله از  ب     طورى                     قرار گذاشته بدهد و      آن چه                                        مشترى بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از

     شلته                                                                     همان جنس حساب شود  مشترى بايد قبول نمايد اگر در وقت معاملله قلرار نگذا  

                                 باشند كه فروشنده جنس بهترى ندهد.

                    تلر از جنسلى باشلد كله            دهد  پست                         اگر جنسى را كه فروشنده مى  - 2131مسأله 

                 تواند قبول نكند.                      قرارداد كرده  مشترى مى

       بدهلد          نس ديگرى ج                     نسى كه قرارداد كرده                      اگر فروشنده به جاى ج  - 2131مسأله 

                                        در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.

                   د آن را تحويل دهد                                         اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه باي  - 2132مسأله 

           معامله را          مايد  يا                        تواند صبر كند تا تهي ه ن                                نتواند آن را تهي ه كند  مشترى مى             ناياب شود و

                     را كه داده پس بگيرد.     چيزى    و             به هم بزند 

                     ز مد تى تحويل دهد و                    قرار بگذارد كه بعد ا                      اگر جنسى را بفروشد و  - 2133مسأله 

                                                  پول آن را هم بعد از مد تى بگيرد  معامله باطل است.

 

 (صرف)فروش طال ونقره به طال و نقره 

             دار باشلد يلا                        ا بله نقلره بفروشلد  سلك ه                             اگر طال را به طال يا نقره ر - 2134مسأله 

  ل    باطل      م و                                                                  سك ه  در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد  معامله حلرا   بى

     است.

   ح  ل      له صحي ل          روشد  معام ل ف ب  ال  ل   ه ط ل       ره را ب ل    ا نق ل                    اگر طال را به نقره  ي  - 2135مسأله 
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                              الزم نيست وزن آنها مساوى باشد.   و     است

     پيش                       بايد فروشنده و خريدار              قره بفروشند  ن                           اگر طال يا نقره را به طال يا  - 2136مسأله 

     اگلر    و        ل دهند ل         ديگر تحوي ل  يك  ه            عوض آن را ب                                    از آن كه از يكديگر جدا شوند  جنس و

                                 اند تحويل ندهند معامله باطل است.                                   هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته

                    ر گذاشته تحويل دهد                                         اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرا  - 2137مسأله 

     ه آن  بل                                                       از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند  اگرچله معاملله                  وديگرى مقدارى

        ا به هلم                تواند معامله ر                                                صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى       مقدار

      بزند.

              ى معلدن را بله                                           اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص وخاك طلال   - 2138مسأله 

                       باشلد  معاملله باطلل اسلت                                               طالى خالص بفروشند كله از نظلر وزن هلر دو مسلاوى     

                            خاك طال به نقره اشكال ندارد.                         فروختن خاك نقره به طال و   ولى
 

 تواند معامله را به هم بزندمواردى كه انسان مى

                             گويند و خريدار و فروشلنده در     ر مى                           حق  به هم زدن معامله را خيا - 2139مسأله 

                               تواند معامله را به هم بزنند:             يازده صورت مى

  س                     ايلن خيلار را خيلار مجلل                                       ز مجلس معامله متفر ق نشلده باشلند و         آن كه ا    ّ او ل

         گويند.  مى

    . (        خيار غبن )                      آن كه مغبون شده باشند   دوم

      عاملله   م       توانند  ب                                                                  سوم در معامله قرارداد كنند كه تا مد ت معي نى هر دو يا يكى از آنان 

    . (        خيار شرط )            به هم بزنند     را

  ى    طلور                 هست نشان دهلد و       آن چه    ز                                   فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر ا  چهارم

    . (          خيار تدليس )                                 كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود      كند

الى را كهلند ملفروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد  يا شرط ك پنجم
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                                                                دهد طور مخصوصى باشد  و به آن شرط عمل نكنلد كله در ايلن صلورت ديگلرى       مى

    . (         تخل ف شرط      خيار )                    عامله را به هم بزند        تواند م  مى

    . (        خيار عيب )                           در جنس يا عوض آن عيبى باشد   ششم

                          اند  مال ديگلرى اسلت بصلورت                                        معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته  هفتم

     نلد         ه هم بز                 تواند معامله را ب                                                   اشاعه كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود  خريدار مى

   ه       زى را كل                   وم شلود مقلدارى ازچيل                                                     يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد  و نيز اگر معل

      تواند   مى                           صاحب آن راضى نشود فروشنده                                       خريدار عوض قرار داده  مال ديگرى است و

  ع      و مشلا    ج                                                                    معامله را به هم بزند  يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد پس اگر مملزو 

    .                         اال  خيار تبع ض صفقه است                 خيار شركت است و     باشد 

   د                                    نى را كه مشترى نديلده بله او بگويلد  بعل                              فروشنده خصوصي ات جنس معي   هشتم

    هم      ا به              تواند معامله ر                                                      معلوم شود طورى كه گفته نبوده است  در اين صورت مشترى مى

    شلود     م                   دهد بگويد  بعد معللو                                                  بزند و نيز اگر مشترى خصوصي ات عوض معي نى را كه مى

    . (  يت    ر رؤ   خيا )                 له را به هم بزند           تواند معام                                  طورى كه گفته نبوده است  فروشنده مى

    را                                                                مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جلنس   نهم

  ن    چني  هم   و                                                                    تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد 

     ا كله   ر     جنسلى                                    تواند معامله را به هم بزند و اگلر                                فروشنده  در اين صورت فروشنده مى

       تا شب        چنان چه       شود                                    ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى                      خريده مثل بعضى از ميوه

      توانلد    ملى          فروشنده                                                               پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد 

    . (          خيار تأخير )                     معامله را به هم بزند 

   ر د      و اگلر                              تواند معامله را به هم بزند                                    حيوانى را خريده باشد كه تا سه روز مى  دهم

    هلم       ا به ر             تواند معامله                                                نى كه خريده  حيوان ديگرى داده باشد  فروشنده نمى        عوض حيوا

      شد.                                                  و خيار حيوان براى فروشنده نيست اگر چه ثمن حيوان با   (          خيار حيوان )     بزند 

      را كه   ى ل            ً    ويل دهد  مثالً اسب ل                                       فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته است تح  يازدهم



 احكام خريد و فروش                                                                            400       

 

    ذ ر تع يارخ)دنتواند معامله را به هم بزمى فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى

 احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد. و (تسليم

   و                عامله غفللت كنلد                                           اگرخريدار قيمت جنس را نداند  يا در موقع م  - 2141مسأله 

         مردم به                       به قدرى گران خريده كه        چنان چه                            تر از قيمت معمولى آن بخرد             جنس را گران

   ا       ت جلنس ر                                                 تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشلنده قيمل        ند  مى  ده            آن اهمي ت مى

          صورتى كله                          تر از قيمت آن بفروشد در            جنس را ارزان                                 نداند يا موقع معامله غفلت كند و

      بزند.                       تواند معامله را به هم                                          به مقدارى كه ارزان فروخته اهمي ت بدهند  مى      مردم

                      نى را به دويست تومان                خانه هزار توما                        ً در معامله بيع شرط كه مثالً  - 2141مسأله 

   ه          عامله را ب م                                                 گذارند كه اگر فروشنده سر مد ت پول را بدهد بتواند        قرار مى   و         فروشند   مى

      املله                    فروش داشلته باشلند مع                      فروشنده قصد خريد و                               هم بزند  در صورتى كه خريدار و

          صحيح است.

                   شته باشد كه هرگلاه   دا                                        در معامله بيع شرط اگرچه فروشنده اطمينان   - 2142مسأله 

       گلر سلر                           دهد معامله صحيح است ولى ا                                           سر مد ت پول را ندهد  خريدار ملك را به او مى

     رد        دار بميل                                                                     مد ت پول را ندهد حق  ندارد ملك خود را از خريدار مطالبه كند و اگر خري

                                      تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.   نمى

            سلم چلاى اعلال    ا  ه  ب             مخلوط كند و                          اگر چاى اعال را با چاى پست   - 2143مسأله 

                           تواند معامله رابه هم بزند.                بفروشد  مشترى مى

             ملال كله ملورد           شلخص آن                                      اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته و  - 2144مسأله 

  ن    چنلا      ست  ا                         ً                                         معامله بود  عيبى دارد مثالً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور 

    ند    بز         ا به هم              تواند معامله ر          دانسته  مى      او نمى                     معامله در مال بوده و                آن عيب پيش از   چه 

   ز  ا      معيوب                                                                       يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معي ن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و

     فهملد   ب        ه  اگلر                چهار تومان خريد  ه                                     ً             پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد مثالً مالى را كه ب

           شش تومان            ت معيوب آن                                                  معيوب است در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيم
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   را             چهارم پولى          تواند يك       باشد مى                                           باشد  چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى

                                        كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.

                ال مورد معامله م                                         اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته و شخص   - 2145مسأله 

        دانسلته                ض بلوده و او نملى                            آن عيب پيش از معامله در علو         چنان چه                بوده  عيبى هست 

         ى كله در                  معيلوب را بله دسلتور                                                     تواند معامله را به هم بزند  يا تفاوت قيمت سالم و  مى

                          مسأله پيش گفته شد  بگيرد.

                    ل  عيبلى در آن پيلدا                                           اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن ما  - 2146مسأله 

       ه سلبب  بل             شد بلكه عيلب                                                           شود البته نبايد اين عيب بوسيله اجنبى يا مشترى پيدا شده با

      ر در      نيلز اگل     و                           تواند معامله را به هم بزند                                          آفت آسمانى در او پيدا شده باشد  خريدار مى

       توانلد  ى                                                                    عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن  عيبى پيدا شود  فروشنده مل 

                                                                    معامله را به هم بزند ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال ندارد.

           ه هلم نزنلد                                           ً           اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله رابل   - 2147مسأله 

        مسلتلزم            ً                                  رود خصوصاً اگر جاهل به مسأله باشد مگر تلأخيرش                     حق  خيارش از بين نمى

                                                             ضرر ديگرى باشد پس در اين صورت حق  به هم زدن معامله را ندارد.

            چله فروشلنده    گر                                         هرگاه بعد از خريدن جنس عيلب آن را بفهملد  ا    - 2148مسأله 

                            تواند معامله را به هم بزند.                   حضور نداشته باشد مى

       توانلد                                                 در چهار صورت اگر خريدار بفهملد ملال عيبلى دارد  نملى      - 2149مسأله 

                                                                              معامله را به هم بزند  يا تفاوت قيمت بگيرد: او ل آن كله موقلع خريلدن  عيلب ملال را     

       داشلته                   گويد: اگر ملال عيبلى                     سوم در وقت معامله ب   ؛                        دوم به عيب مال راضى باشد   ؛     بداند

      بگويد                              چهارم فروشنده در وقت معامله   ؛    گيرم                 تفاوت قيمت هم نمى       دهم و            باشد  پس نمى

          مال را با                                           فروشم  ولى اگر عيبى را معي ن كند و بگويد                                اين مال را با هر عيبى كه دارد مى

        يبى كه      براى ع       تواند                                      معلوم شود عيب ديگرى هم دارد  خريدار مى         فروشم و          اين عيب مى

                                                        فروشنده معي ن نكرده مال را پس دهد  يا تفاوت قيمت بگيرد.
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              تواند معاملله        نمى                                         در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد  - 2151مسأله 

      تصر ف         در مال                                                  تواند تفاوت قيمت بگيرد: او ل آن كه بعد از معامله                    را به هم بزند ولى مى

          فقلط حلق      و                                 بعد از معامله بفهمد مال عيلب دارد      دوم    ؛                             كند كه تغييرى در مال پيدا شود

     پيلدا      آن                                          سوم بعد از تحويل گرفتن مال  عيلب ديگلرى در     ؛                        برگرداندن آن را ساقط كند

       كند و      پيدا                                                                  شود ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى

   هلم           اشلد بلاز                                                     سبب تفريط از مشترى نباشد  اگرچه آن را تحويل گرفتله ب   ه          اين عيب ب

     اشته  د        مله را                                                                  تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مد تى حق  به هم زدن معا  مى

       نلان چله    چ                                                                    باشد و در آن مد ت  مال عيبى پيدا كند  اگرچه آن را تحويل گرفته باشلد   

                            تواند معامله را به هم بزند.                                مشترى تفريطى در او نكرده باشد مى

              ديلده و ديگلرى                              ى داشته باشلد كله خلودش آن را ن                اگر انسان مال  - 2151مسأله 

    رى                          او هملان خصوصلي ات را بله مشلت            چنان چه                                   خصوصي ات آن را براى او گفته باشد  

   بله      را              تواند معاملله                                                                بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده  مى

         هم بزند.
 

              مسائل متفر قه

               يلد  بايلد تملام                    س را به مشلترى بگو                         اگر فروشنده قيمت خريد جن  - 2152مسأله 

     قيمت       همان ه                  شود بگويد  اگرچه ب                                            ى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى ي     چيزها

      نسيه.                          ً                               يا كمتر از آن بفروشد مثالً بايد بگويد كه نقد خريده است يا

                              قيمت آن را معي ن كند و بگويد                                 اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و  - 2153مسأله 

                                                                 س را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختى مال خلودت باشلد  هرچله         اين جن

                                  چنين اگر بگويد اين جنس را بله ايلن                                           زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دالل است و هم

                                                                               قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم يا به قصد فروختن   جنس را به او بدهلد و 

                                   از آن قيمت بفروشد  مال خود او است.                                      او هم به قصد خريدن بگيرد  هرچه زيادتر 
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           ملاده بدهلد                                             اگر قص اب گوشت نر بفروشد و به جلاى آن گوشلت    - 2154مسأله 

        فروشم                                                                     معصيت كرده است  پس اگر آن گوشت را معي ن كرده وگفته اين گوشت نر را مى

   به     رى      كه مشت                                                              تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معي ن نكرده  در صورتى        مشترى مى

                                                         گوشتى كه گرفته راضى نشود  قص اب بايد گوشت نر به او بدهد.

   و                      خواهم كه رنگ آن نلرود      اى مى                              اگر مشترى به بز از بگويد پارچه  - 2155مسأله 

    ند.       ه هم بز                 تواند معامله را ب                                        اى به او بفروشد كه رنگ آن برود  مشترى مى           بز از پارچه

                اگر دروغ باشلد                باشد مكروه و                              قسم خوردن در معامله اگر راست  - 2156مسأله 

          حرام است.

 

 احكام شركت

                  هركدام مقدارى از         چنان چه                                   اگر دو نفر بخواهند باهم شركت كنند    - 2157مسأله 

    به      ود و                                                                    مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نش

       خواهند   مى   د            كه معلوم باش                                                         عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند  يا كارى كنند

        ن از هم   شد                                 چنان باهم ممزوج شود كه قابل جدا                                    با يكديگر شريك باشند  يا دو مال آن

                           نباشد  شركت آنان صحيح است.

                گيرنلد بايكلديگر                                         اگر چند نفر در مزدى كه از كلار خودشلان ملى     - 2158مسأله 

      ننلد           هلم قسلمت ك                              گذارند هرقدر مزد گرفتند بلا              ها كه قرار مى                  شركت كنند  مثل دالك

                     شركت آنان صحيح نيست.

      جنسلى             اعتبار خود  ه                                          اگر دو نفر بايكديگر شركت كنند كه هركدام ب  - 2159مسأله 

      و در     انلد                                                        قيمت آن را خودش بدهكار شود  ولى در جنسى كه هركلدام خريلده          بخرد و

  د        وكيل كنل                                                                      استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست  ام ا اگر هركدام ديگرى را

   و      خلودش              جنس را بلراى                                                        كه جنس را براى او نقد بر ذم ه يا نسيه بخرد بعد هر شريكى

                                                شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند  شركت صحيح است.
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                 شوند بايد مكل لف           هم شريك مى                               كسانى كه به واسطه عقد شركت با  - 2161مسأله 

       ل خلود           اننلد در ملا                                 اختيار شركت كنند و نيلز بايلد بتو                             عاقل باشند و از روى قصد و   و

    چلون        كند                                                                  تصر ف نمايند  پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى

        نيسلت و                                                                       حق  ندارد بدون اجازه ولى  در مال خود تصر ف نمايد  اگر شركت كند  صحيح

                                             همچنين ممنوع التصر ف از طرف حاكم شرع نباشند.

                      كنلد  يلا بيشلتر از شلريك       مى                               اگر در عقد شرط كنند كسى كه كار   - 2161مسأله 

   ين          ند و همچن             اند به او بده           را شرط كرده      آن چه                             كند بيشتر منفعت ببرد  بايد      كار مى      ديگر

          رد  شركت                  كند بيشتر منفعت بب                   كند  يا كمتر كار مى                           اگر شرط كنند كسى كه كار نمى     است

  . د           شرط عمل كنن  ه                                                    اشكالى ندارد و تا زمانى كه عقد شركت باقى است بايد ب      آنان

                      ببرد  يا تمام ضلرر يلا                                             اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر  - 2162مسأله 

         لى بهتلر              شرط عمل شود و  ه                                                      بيشتر آن را يكى از آنان بدهد  شركت باطل نيست و بايد ب

                است مصالحه شود.

        چنان چه          عت ببرد              ها بيشتر منف                              اگر شرط نكنند كه يكى از شريك  - 2163مسأله 

     نلان                    برند و اگر سرمايه آ                      ضرر را به يك اندازه مى                     اندازه باشد منفعت و               سرمايه آنان يك 

       و نفلر  د ً     الً اگر                                       ضرر را به نسبت سرمايه تقسيم نمايند  مث                               يك اندازه نباشد  بايد منفعت و

   و       منفعلت                                                           سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد  سلهم او از              شركت كنند و

          كمتلر كلار                                      هردو به يك اندازه كار كنند  يلا يكلى                                ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه 

                    د  يا هيچ كار نكند. ل  كن

     فلروش        يلد و      هلم خر        دو بلا                                 اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر  - 2164مسأله 

           به قرارداد           ند  بايد                                                            يا هركدام به تنهايى معامله كنند  يا فقط يكى از آنان معامله ك         نمايند 

            عمل نمايند.

                       يه خريد و فروش نمايد                                نكنند كه كداميك از آنان با سرما          اگر معي ن   - 2165مسأله 

                               تواند با آن سرمايه معامله كند.                               يك از آنان بدون اجازه ديگرى نمى   هيچ
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                ه قلرارداد شلركت   ب                                         شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد   - 2166مسأله 

      ا از ر      ا جلنس       وشلد يل                              اند كه نسيه بخرد  يا نقلد بفر             ً                      عمل كند  مثالً اگر با او قرار گذاشته

        گذاشلته  ن                                                                    محل  مخصوصى بخرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگلر بلا او قلرارى    

          ر نداشلته                           ستدى نمايد كه براى شركت ضلر    و     داد                                     باشند  بايد بطور معمول معامله كند و

   در          ود ببرد خ                                                                    باشد ونبايد نسيه بخرد يا نسيه بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه 

    گلر                                                               كه اينها متعارف نباشد ولى در صورت معمول بلودن هماننلد زملان ملا دي          صورتى 

              اشكالى ندارد.

                         كند  اگر برخالف قراردادى                                 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى  - 2167مسأله 

     ولى                                                         اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است             كه با او كرده

      كلرده        ردادى ن                                     امله كند صحيح است و نيز اگر بلا او قلرا          ً                      اگر بعداً به قراردادى كه شده مع

     ملله        ملول معا                   ً         باشد ام ا اگر بعداً مطابق مع                                       باشند و برخالف معمول معامله كند  ضامن مى

        مل كلرد                                                                    كند معامله او صحيح است مگر آن كه قرارداد بسته شده باشد كه اگر خالف ع

                           ً            در اين صورت معامله هم بعداً صحيح نباشد.

              روى ننمايد و             كند اگر زياده                                 شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى  - 2168مسأله 

    امن         ف شود  ضل        ً                           ات فاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تل                        ى سرمايه كوتاهى نكند و       نگه دار    در

      نيست.

                          كند اگر بگويد سرمايه تللف                                 شريكى كه باسرمايه شركت معامله مى  - 2169مسأله 

                  ف او را قبول كرد.                                     شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد  بايد حر

             ر ملال يكلديگر                   اى كله بله تصلر ف د              ها از اجازه               اگر تمام شريك  - 2171مسأله 

   از            ى از آنلان                                        توانند در مال شركت تصر ف كنند  و اگر يك        كدام نمى            برگردند  هيچ     اند    داده

    خلود                                                 هاى ديگر حق  تصر ف ندارند ولى كسى كه از اجلازه                   خود برگردد  شريك       اجازه

   را                                                          ند در مال شركت تصر ف كند مگر قرينه حال علدم رضلايت ديگلران      توا  مى         برگشته 

        برساند.
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              شركت را قسمت                        ها تقاضا كند كه سرمايه                    هر وقت يكى از شريك  - 2171مسأله 

                                                           كنند  اگرچه شركت مد ت داشته باشد  بايد ديگران قبول نمايند.

   هلا            شلريك        هوش شود                         ها بميرد  يا ديوانه يا بي                 اگر يكى از شريك  - 2172مسأله 

          سفيه شود                          چنين است اگر يكى از آنان                                   توانند در مال شركت تصر ف كنند  و هم   نمى      ديگر

                                   يعنى مال خود را بيهوده مصرف نمايد.

              ضررش مال خود   و                                         اگر شريك  چيزى را نسيه براى خود بخرد نفع   - 2173مسأله 

    نفع           ى هستم                                شريك ديگر بگويد به آن معامله راض                                اوست  ولى اگر براى شركت بخرد و

     حيح                                                      دوى آنان است يا آن كه معامله نسيه متعارف باشلد معاملله صل                ضررش مال هر   و

      باشد.                 ضررش براى شركت مى       نفع و         ندارد و   ء ا   شرك    اء             احتياج به امض       است و

      بوده                 مند شركت باطل                اى كنند  بعد بفه                         اگر با سرمايه شركت معامله  - 2174مسأله 

    ملال                                      ستند شركت درست نيسلت  و بله تصلر ف در      دان                   طورى باشد كه اگر مى        چنان چه 

   ان       همه آن                                                                      يكديگر راضى بودند  معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود  مال

    انلد       نبلوده       راضلى                                                 طور نباشد در صورتى كه كسانى كه به تصر ف ديگلران             است  اگر اين

               و در هر صورت      باشد                                                         بگويند به آن معامله راضى هستيم  معامله صحيح وگرنه باطل مى

     د ل     ه باش  رد ل  نك    ار ل                ر به قصد مجانى ك ل                ارى كرده است  اگ ل                          هركدام آنان كه براى شركت ك

                هاى ديگر بگيرد.                                  هاى خود را به اندازه معمول از شريك              تواند مزد زحمت  مى

 

 احكام صلح

                                                           صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا  - 2175مسأله 

                                                            را ملك او كند  يا از طلب يا حق  خود بگذرد كله او هلم در علوض                   منفعت مال خود

                                                                                 مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد  يا از طلب يلا حق لى كله دارد   

                                                                              بگذرد بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به كسى

                 هم صلح صحيح است.     باز                                       واگذار كند  يا از طلب يا حق  خود بگذرد 
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      عاقلل                    كنند  بايد بلالغ و              يكديگر صلح مى  ه                     دو نفرى كه چيزى را ب  - 2176مسأله 

      داشلته     ح                                                            ممنوع التصر ف نباشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلل          باشند و

       باشند.

                  كه با هر لفظى كله                                         الزم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود  بل  - 2177مسأله 

               اند  صحيح است.         سازش كرده            باهم صلح و         بفهماند

                   ً       چوپان بدهد كه ملثالً يلك سلال                                اگر كسى گوسفندهاى خود را به - 2178مسأله 

          ر گوسفند  شي        چنان چه                   مقدارى روغن بدهد                                     ى كند و از شير آن استفاده نمايد و       نگه دار

      د را                                                   هاى چوپان و آن روغن صلح كند  صحيح است ولى اگر گوسفن                را در مقابل زحمت

      روغلن                                                                       يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض  مقلدارى 

                                بدهد اشكال دارد بلكه جايز نيست.

            صللح كنلد در                                             اگر كسى بخواهد طلب يا حق  خود را بله ديگلرى    - 2179مسأله 

     ذرد                                                                    صورتى صحيح است كه او قبول نمايد  ولى اگر بخواهد از طلب يا حلق  خلود بگل   

     است.   ء ا                               ست ولى عنوان صلح ندارد بلكه ابر      الزم ني              قبول كردن او

         چنان چه          او نداند    ر       طلب كا                                     اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و  - 2181مسأله 

  ر       طلب كا   ن                                  ً           كمتر از مقدارى كه هست صلح كند  مثالً پنجاه توما  ه                    طلكبار طلب خود را ب

        مگر آن             ر حالل نيست                                                  طلب خود را به ده تومان صلح نمايد زيادى براى بدهكا        باشد و

   ر       گلر مقلدا                                                                      كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند  يا طورى باشلد كله ا  

     ملوم                               كرد يا اين كه مصلالحه مبنلى بلر ع                            دانست  به آن مقدار صلح مى             طلب خود را مى

          حه پنجلاه     مصلال             ده تومان و  ه                   نمايد طلب خود را ب                     ً          احتماالت بوده باشد مثالً مصالحه مى

                                  بوده در اين صورت نيلز مصلالحه صلحيح           طلب كار                       هم در ضمن مورد رضايت      تومان 

                           نيست  اگر مستلزم ربا باشد.     جايز                                   است  ولى در صورت ات حاد جنس  صلح

                    وزن آنها معلوم اسلت                                        اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس و - 2181مسأله 

            ديگلرى نباشلد                                                           يكديگر صلح كنند  احتياط واجب آن است كه وزن يكى بيشلتر از      به
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      است     يگرى د                                                                اگر وزن آنها معلوم نباشد  اگرچه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از      ولى

     است.     جايز      صلح

                    نفلر از دو نفلر ديگلر                 باشند  يا دو        طلب كار                       اگر دو نفر از يكديگر  - 2182مسأله 

  ب   طلل         چنلان چله                    يكديگر صلح كنند    ه             هاى خود را ب             بخواهند طلب         باشند و        طلب كار 

   د      باشلن         طللب كلار                                   ً                يك جنس و وزن آنها يكى باشد مثالً هلردو ده ملن گنلدم       از      آنان

   كلى                                                      ً  صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد ملثالً ي              مصالحه آنان

      ك جنس                           باشد ولى اگر طلب آنان از ي        طلب كار                       ديگرى دوازده من گندم   و            ده من برنج

  ا           ى كله وزن يل               كنند  در صورت            را معامله مى          ً                    كه معموالً با وزن يا پيمانه آن      باشد      چيزى   و

                                     مساوى نباشد  مصالحه آنان اشكال دارد.             پيمانه آنها

                                  د بعد از ملد تى بگيلرد  اگلر هرآينله                               اگر از كسى طلبى دارد كه باي - 2183مسأله 

                                بقي ه را نقد بگيرد اشكال ندارد.                                 مقدارى از طلب خود را گذشت كند و

        تواننلد            ت يكديگر مى                      باهم صلح كنند  با رضاي                    اگر دو نفر چيزى را  - 2184مسأله 

   ه  ل   ب   ق  ل    ان ح ل       ى از آن ل    ا يك ل           راى هر دو ي ل                                        را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله ب  ح   صل

  م  هل                 تواند صللح را بله                                                          زدن معامله را قرار داده باشند  كسى كه آن حق  را دارد مى   م ل ه

      بزند.

     انلد          فلر ق نشلده           معاملله مت                 فروشلنده از مجللس                     تا وقتى خريدار و  - 2185مسأله 

         به هم        روز حق                                                                     توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد  تا سه  مى

   و     دهلد                                                                     زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقلد خريلده تلا سله روز ن    

    را      ملالى                                         تواند معامله را به هم بزند  ولى كسى كله                               جنس را تحويل نگيرد  فروشنده مى

  ر    ديگ                                                             كند در اين سه صورت حق  به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت      صلح مى

       بزند.                    تواند صلح را به هم               فروش گفته شد مى                                    از موارد خيارات كه در احكام خريد و

  ه ل      ح را ب ل        تواند صل ى                                         اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد  م  - 2186مسأله 
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      اشلكال                                             ت قيمت صحيح ومعيوب را بگيرد  بنابر احتيلاط                            هم بزند  ولى اگربخواهد تفاو

      دارد.

                   شرط كند كه بعلد از                        كسى صلح نمايد و با او  ه                   هرگاه مال خود را ب  - 2187مسأله 

         ول كنلد                                            تو صلح كردم وقف كنى  و او هم اين شرط را قب  ه                         مرگ من بايد چيزى را كه ب

                       بايد به شرط عمل نمايد.
 

 احكام اجاره

      عاقل                  كند بايد مكل ف و          ا اجاره مى                       ه دهنده و كسى كه چيزى ر    اجار - 2188مسأله 

         ق  تصلر ف                                                           اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در ملال خلود حل     ه  ب         باشند و

            كنلد چلون حلق                                                           باشند  پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى       داشته

      نيسلت                      يا اجاره دهد صلحيح                                            مال خود تصر ف نمايد اگر چيزى را اجاره كند          ندارد در

   د.                                                     نمايد و همچنين ممنوع التصر ف از طرف حاكم شرع نشده باش   ء ا   امض           مگر ولى 

                  او را اجاره دهد.                                   تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال        انسان مى  - 2189مسأله 

                        ا خود او را اجير ديگرى ي                                         اگر ولى يا قي م بچه مال او را اجاره دهد    - 2191مسأله 

     بعلد         ر دهد            ت اجاره قرا                                                  شكال ندارد و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جز مد        نمايد  ا

     بلود          اه طلورى                                             تواند بقيه اجاره را به هم بزند  و همچنين هرگ                        از آن كه بچه بالغ شد  مى

      صللحت  م           كرد  بلرخالف               مدت اجاره نمى   ء                                         كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جز

           ه هم بزند.                تواند اجاره را ب           بچه بود  مى

                 توان اجير كرد و                 ن اجازه مجتهد نمى                           بچه صغيرى كه ولى  ندارد بدو - 2191مسأله 

       اجلازه                                       تواند از چند نفر مؤمن كله علادل باشلند                                    كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد  مى

                          بگيرد و او را اجير نمايد.

    گلر                                   الزم نيست صيغه عربى بخوانند  بلكه ا        مستأجر               اجاره دهنده و  - 2192مسأله 

                                                                 كسى بگويد ملك خود را به تو اجلاره دادم و او بگويلد قبلول كلردم  اجلاره       ه       مالك ب
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   ه       آن را ب                                     مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد                                  صحيح است  و نيز اگر حرفى نزنند و

      باشد.                                                         واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد  اجاره صحيح مى        مستأجر

     شود                 جام عملى اجير                         يغه خواندن بخواهد براى ان                اگر انسان بدون ص  - 2193مسأله 

                                         همين كه مشغول آن عمل شد  اجاره صحيح است.

                 همانلد كله مللك را                                  تواند حرف بزند  اگر با اشلاره بف           كسى كه نمى  - 2194مسأله 

                                      اجاره داده و يا اجاره كرده  صحيح است.

          با او شرط          احب ملك ص                                          اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند و  - 2195مسأله 

    هد   د         رى اجاره    ديگ  ه              تواند آن را ب   نمى        مستأجر                                     كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد       كند

       ال  بلر                                                     تواند آن را به ديگران اجاره دهلد در صلورتى كله قلرائن د                   اگر شرط نكند مى   و

            ن را اجلاره  آ                            زيادتر مقدارى كه اجاره كلرده    ه                           او نباشد  ولى اگر بخواهد ب     خود         استفاده

     جاره         نسى كه ا ج                                                        آن  كارى مانند تعمير وسفيدكارى انجام داده باشد  يا بغير         ايد در     دهد ب

    هد.       اجاره د               ً                                          اجاره دهد مثالً اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر            كرده آن را

                انسلان كلار كنلد                                               اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خلود   - 2196مسأله 

          ى كه اجرت             او را به چيز        چنان كه                     داد و اگر شرط نكند                           شود او را به ديگرى اجاره    نمى

      توانلد        هلد  ملى                                                         اجاره دهد  بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره د      داده         او قرار

              زيادتر بگيرد.

        ً              گر مثالً زمين را اجاره            اجير  چيز دي        اطاق و        دكان و                اگر غير خانه و  - 2197مسأله 

       تر از                                   خلودش از آن اسلتفاده نمايلد  اگرچله بيشل                                مالك با او شرط نكند كه فقط        كند و

                                                  مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد.

                                            سلاله بله صلد توملان اجلاره كنلد                                ً   اگر خانه يا دكانى را مثالً يك  - 2198مسأله 

                                                توانلد نصلف ديگلر را بله صلد توملان اجلاره                                آن خودش استفاده نمايد مى          و از نصف

                                     ً        زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده  ملثالً بله صلد و     ه            نصف آن را ب        بخواهد         ولى اگر     دهد

                                            بايللد در آن كللارى ماننللد تعميللر انجللام داده باشللد                اجللاره دهللد              بيسللت تومللان 
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                كرده اجاره دهد.                  غير جنسى كه اجاره   ه     يا ب
 

 دهندرا اجاره مى ط مالى كه آنيشرا

                   كه معي ن باشد  پس            د: او ل آن                دهند چند شرط دار                مالى كه اجاره مى  - 2199مسأله 

    آن   ر     مسلتأج           دوم آن كه    ؛                               هاى خود را اجاره دادم درست نيست                     اگر بگويد يكى از خانه

     علوم  م     ً امالً                                  دهد طورى خصوصي ات آن را بگويد كه ك                                  را ببيند  يا كسى كه آن را اجاره مى

  ر     ت  د  اس                                                                سوم تحويل دادن ممكن باشد  پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل   ؛    باشد

  ه       اسلتفاد    ه                          چهارم آن كه آن مال بله واسلط     ؛                        نتواند از او استفاده كند        مستأجر         صورتى كه 

   گلر   م     نيسلت             ديگر صحيح   هاى      خوردنى        ميوه و                                       كردن از بين نرود  پس اجاره دادن نان و

      اى آن          مال را بر       اى كه            پنجم استفاده   ؛                                   ى داشته باشد مثل تزيين مجلس با آنها ي         منفعت عقال

      باران              صورتى كه آب                                             ممكن باشد  پس اجاره دادن زمين براى زراعت در    اند           اجاره داده

  ه              ششلم چيلزى را كل      ؛    نيست                                                  كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود  صحيح

                    اجلاره دهلد در صلورتى                                              دهد مال خود او باشد و اگر ملال كلس ديگلرى را           اجاره مى

                             صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

     است.     جايز                  اش استفاده كنند                      رخت براى آن كه از ميوه            اجاره دادن د  - 2211مسأله 

     الزم              د اجيلر شلود و                                      تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنن     زن مى  - 2211مسأله 

         ن بلرود                                                                      نيست از شوهرش اجازه بگيرد  ولى اگر به واسطه شير دادن  حق  شوهر از بلي 

                تواند اجير شود.                 بدون اجازه او نمى
 

 دهندرا براى آن اجاره مى اى كه مالط استفادهيشرا

                    دهنلد چهلار شلرط دارد:                                 اى كه مال را براى آن اجاره ملى        استفاده  - 2212مسأله 

  ى        نگله دار                                                               آن كه حالل باشد  بنابراين اجاره دادن دكان براى مشروب فروشى يلا     ّ او ل

     راى  ل         ول دادن ب ل پ  دوم   ؛                 نقل شراب باطل است                             كرايه دادن حيوان براى حمل و   و      شراب
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         دهنلد چنلد                          اگر چيلزى را كله اجلاره ملى      سوم   ؛                        در نظر مردم بيهوده نباشد       تفاده  اس    آن

        ى را كله             اگر حيوان                                ً بايد از آن ببرد معي ن نمايند مثالً        مستأجر      اى كه        استفاده          دارد         استفاده

  ا          ه سوارى يل                                                 برد اجاره دهند  بايد در موقع اجاره  معي ن كنند ك      بار مى       دهد و  مى       سوارى

   ت  مد  چهارم   ؛    باشد        مستأجر           هاى آن براى                  است يا همه استفاده     أجر   مست        آن  مال         باربرى

       خي لاط     ً   ثالً بلا  مل                                     ت معلوم نباشد ولى عمل را معي ن كنند                                ستفاده را معي ن نمايند و اگر مد ا

     ملان  ز      آن كله                                                                 قرار بگذارند كه لباس معي نى را بطور مخصوصى بدوزد كافى است مگلر 

                   براى شخص مهم باشد.

                     اى آن بعلد از خوانلدن                              ت اجاره را معي ن نكنند  ابتلد   مد            اگر ابتداى  - 2213مسأله 

                  صيغه اجاره است.

                       ى آن را يك ماه بعد از     ابتدا        ً                    اى مثالً يكساله اجاره دهند و        اگر خانه  - 2214مسأله 

   در              خوانند خانه                                                            خواندن صيغه قرار دهند  اجاره صحيح است اگرچه موقعى كه صيغه مى

                  اجاره ديگرى باشد.

               در خانله نشسلتى                                       ت اجاره را معلوم نكند و بگويد هروقت  مد     اگر  - 2215مسأله 

                                             اجاره آن  ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.

     ام                 به تلو اجلاره داده                               بگويد خانه را ماهى ده تومان        مستأجر       اگر به   - 2216مسأله 

     ز آن           ام و بعلد ا                                                                  اجاره باطل است و اگر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان اجاره داده

      ره را                                                                  هر قدر بنشينى اجاره ماهى ده تومان است  در صورتى كه ابتلداى ملدت اجلا      م ه

                                                       كنند يا ابتداى آن معلوم باشد  اجاره ماه او ل صحيح است.       معي ن

            معللوم نيسلت          كننلد و                    زو ار در آن منزل مى                 اى را كه غريب و    خانه  - 2217مسأله 

           صاحب خانله                   يك تومان بدهند و                                ً    مانند  اگر قرار بگذارند كه مثالً شبى             چقدر در آن مى

    انلد                                                                             راضى شود  استفاده از آن خانه اشكال ندارد  ولى چون مد ت اجاره را معلوم نكرده

                         تواند آنان را بيرون كند.                             لذا صاحبخانه هر وقت بخواهد مى         گويند و            را اجاره نمى    او
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                          د بايد معلوم باشد  پس اگلر    ده             بابت اجاره مى        مستأجر           مالى را كه   - 2218مسأله 

      گلر از   ا                         كننلد بايلد وزن آن معللوم و                                      ى است كه مثل گندم با وزن معامله ملى  ي     چيزها    از

   و       ن باشلد                           كنند  بايد شماره آن معي                                      است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله مى   ى ي     چيزها

  ن       ي ات آ    خصوص        مستأجر                                            گوسفند است  بايد اجاره دهنده آن را ببيند يا    و             اگر مثل اسب

                را به او بگويد.

               مال االجاره را         ه دهد و            يا گندم اجار     و                        اگر زمينى رابراى زراعت ج - 2219مسأله 

     صلحيح                                             وزن يا به كيل از همان زملين قلرار دهلد اجلاره      ه                          جو يا گندم كه معي ن شده ب

      نيست.

               حويلل ندهلد  حلق                                              كسى كه چيزى را اجاره داده  تا آن چيلز را ت   - 2211مسأله 

     نجلام   ا        پيش از                                                       را مطالبه كند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد          اجاره آن       ندارد

     روزه                                                                   حق  مطالبه اجرت را ندارد مگر در مواردى كه معمول اسلت ماننلد نملاز و        عمل

  . ا  قض

       تحويل        مستأجر    رچه                                          هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد  اگ  - 2211مسأله 

      ره آن       ل االجلا                               ره از آن استفاده نكند  بايد ما     ت اجا                               يرد  يا تحويل بگيرد و تا آخر مد  نگ

          را بدهد.

                                    ز معي نى كارى را انجام دهد و در آن                           اگر انسان اجير شود كه در رو - 2212مسأله 

         ا بله او  ر                                                                    روز براى انجام آن كار حاضر شود  كسى كه او را اجير كرده اگرچله آن كلار   

      باسلى  ل      دوختن                    ر روز معي نى براى                                     ً            مراجعه نكند  بايد اجرت او را بدهد مثالً خي اطى را د

      وزد   بلد        هد كله                                                        خي اط در آن روز آماده كار باشد  اگرچه پارچه را به او ند              اجير نمايد و

   د.                                                                    بايد اجرتش را بدهد چه خي اط بيكار باشد  چه براى خودش يا ديگرى كار كن

                                                            اگر بعد از تمام شدن مد ت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بلوده    - 2213مسأله 
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       اره آن   اجل         چنلان چله                                                        ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده     يك    را

    ايلد          ان است ب     ً                                                        معموالً پنجاه تومان است بايد پنجاه تومان را بدهد  اگر دويست توم      خانه

  ه  ك       وم شود            ت اجاره معل                               ز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مد                     تومان را بپردازد و ني       دويست

                                              ه آن مد ت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.               بوده  بايد اجار      باطل

  ى        نگله دار     در     ن چله     چنا                                       اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود    - 2214مسأله 

  ً ثالً  مل                                روى ننملوده ضلامن نيسلت و نيلز اگلر                                        كوتاهى نكرده و در استفاده آن زياده    آن

   ر د            روى نكلرده و   ه                                                      را كه به خي اط داده از بين برود در صورتى كه خي اط زيلاد     اى     پارچه

                                            هم كوتاهى نكرده باشد  نبايد عوض آن را بدهد.    آن   ى       نگه دار

         امن است. ض                              گر چيزى را كه گرفته ضايع كند            هرگاه صنعت  - 2215مسأله 

                 ند چله ملزد گرفتله    ك                                         اگر قص اب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام   - 2216مسأله 

            صاحبش بدهد.                                                  باشد  چه مجانى سر بريده باشد  بايد قيمت آن را به

                     ر بلار بلر آن بگلذارد                   معي ن نمايد چقد                           اگر حيوانى را اجاره كند و  - 2217مسأله 

          ن اسلت  و                                                             بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود  ضلام         چنان چه 

   يلا             ن تلف شلود     حيوا                          بيشتر از معمول بار كند و                                     اگر مقدار بار را معي ن نكرده باشد و     نيز

     عمول                                                  باشد و بايد در هردو صورت براى مقدار زيادى  اجرت م           ضامن مى    گردد       معيوب

         را بدهد.

    آن        چنلان چله       دهلد                شكستنى اجاره                               اگر حيوانى را براى بردن بار   - 2218مسأله 

  ه     واسط    به                                             بار را بشكند  صاحب حيوان ضامن نيست  ولى اگر                          حيوان بلغزد  يا رم كند و

  .                      بار را بشكند  ضامن است            ين بخورد و                                   زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زم

                     ضررى به آن برسد  يا                                اى را با اجازه ولى  ختنه كند و           اگر كسى بچه  - 2219مسأله 

           ول نبريلده                                                       بيشتر از معمول بريده باشد  ضامن است و اگر بيشتر از معمل         چنان چه       بميرد 

                 باشد  ضامن نيست.

                   طا كند و به مريض     لجه خ                                     اگر دكتر به دست خود دوا بدهد و در معا  - 2221مسأله 
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   ا       گويد  يل                                                                     ضررى برسد يا بميرد  دكتر ضامن است ولى اگر درد و دواى مريض را به او ب

      ى بله                              دارد و به واسلطه خلوردن دوا ضلرر         فايده                                 فقط بگويد فالن دوا براى فالن مرض

                               مريض برسد يا بميرد  ضامن نيست.

              ضلررى بله ملريض        اگر                                        هرگاه دكتر به مريض يا ولى  او بگويد كه  - 2221مسأله 

   ى                                                                    برسد ضامن نباشد  در صورتى كه دق ت و احتياط خود را بكنلد و بله ملريض ضلرر    

                               برسد يا بميرد  دكتر ضامن نيست.

   ر گ ل        ايت يكديل  ل              اره داده با رض ل         يزى را اج ل      ى كه چ ل    و كس        مستأجر  – 2222مسأله 

      آنلان         يكى از    يا                                                                 توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هردو   مى

       بزنند.         ا به هم                             توانند مطابق قرارداد  اجاره ر                                       حق  به هم زدن معامله را داشته باشند  مى

        چنان چله          ده است   ش               بفهمد كه مغبون         مستأجر                   اگر اجاره دهنده يا   - 2223مسأله 

   ى       بزند ولل                       تواند اجاره را به هم                                             موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است  مى    در

          ا نداشلته  ر                                                             صيغه اجاره شرط كند كه اگر مغبون هم باشد  حق  به هم زدن اجاره        اگر در 

                           تواند اجاره را به هم بزند.         باشد  نمى

                 ل دهد كسلى آن را                                          اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحوي  - 2224مسأله 

   ه        هنلده داد  د                    چيزى را كه به اجاره                              تواند اجاره را به هم بزند و  مى        مستأجر           غصب نمايد  

  ه  بل           نده بوده                                 اجاره مد تى را كه در تصر ف غصب كن                                    پس بگيرد  يا اجاره را به هم نزند و

   سى  ك        مايد و ن                                                                    ميزان معمول از او بگيرد  پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره 

    زده    پلان        تواند                                            اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد  مى                        آن را ده روز غصب كند و

                صب كننده بگيرد.             تومان را از غ

               علد ديگلرى آن را                                           اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويلل بگيلرد و ب    - 2225مسأله 

        ه مقلدار                                                          تواند اجاره را به هم بزند  وفقط حق دارد كرايله آن چيلز را بل              غصب كند نمى

                          معمول از غصب كننده بگيرد.

    أجر ل   مست  ه  ل      ك را ب ل          ام شود  مل ل      اره تم ل  اج     ت                    اگر پيش از آن كه مد  - 2226مسأله 
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         دهلد و  ب        فروشلنده    ه                     بايد مال االجلاره را بل          مستأجر        خورد و                       بفروشد  اجاره به هم نمى  

         ته باشد.                            مشترى علم باجاره دادن او داش                                      چنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد و  هم

            خلراب شلود كله                        اجاره  ملك به طورى     ت                     اگر پيش از ابتداى مد  - 2227مسأله 

     شود ى        ه باطل م               اند نباشد  اجار              اى كه شرط كرده           ابل استفاده                        قابل استفاده نباشد  يا ق     هيچ

      د كله                        گردد  بلكه اگر طلورى باشل                              به صاحب ملك داده به او بر مى        مستأجر        پولى كه    و

        استفاده    ى       گر مد ت                             تواند اجاره را به هم بزند و ا                                       بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد  مى

                  المثل آن را بدهد.  ة          كرده  اجر

         جلاره بله   ا     ت                               كند  بعد از گذشتن مقدارى از مد                   اگر ملكى را اجاره  - 2228مسأله 

     انلد   ده            اى كله شلرط كلر                                                           طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد  يا قابل استفاده

   آن    ز       تواند ا ب                            شود و اگر استفاده مختصرى هم                          تى كه باقى مانده  باطل مى               نباشد  اجاره مد

               را به هم بزند.            ت باقيمانده               تواند اجاره مد  مى       ببرد 

            يلك اطلاق آن         دهلد و               ً                   اى را كه مثالً دو اطاق دارد اجاره        اگر خانه  - 2229مسأله 

  ه          نرود اجلار                                 هيچ مقدار از استفاده آن از بين      ً              فوراً آن را بسازد و        چنان چه           خراب شود  

       يد اسلت                                        تواند اجاره را به هم بزند ولى وقوعش بع      هم نمى        مستأجر       شود و        باطل نمى    آن

     رسلد      ظر مى ن  ه      لذا ب     ً                                                     وراً تغيير نمايد كه هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود و        بتواند ف    كه

     د و      هلم بزنل      به        مستأجر                تواند اجاره را                                              اجاره نسبت به آن باطل باشد و در باقيمانده مى

   ين  بل    از         مسلتأجر                                                         چنين اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از اسلتفاده      هم

     زند.         ا به هم ب ر                      تواند اجاره باقيمانده   مى        مستأجر       شود و     طل مى                    اجاره به آن مقدار با       برود 

              شود. ولى اگر       اطل نمى ب             بميرد  اجاره         مستأجر                     اگر اجاره دهنده و يا   - 2231مسأله 

     نفعلت   م       ه است                               ً                                   خانه مال اجاره دهنده نباشد  مثالً ديگرى وصي ت كرده باشد كه تا او زند

   ره    اجلا       ه را      آن خانل         چنان چه              اجاره نموده                                             خانه مال او باشد يا اين كه خانه را از كسى

    ست.                                         اجاره بميرد  از وقتى كه مرده اجاره باطل ا     ت                         دهد و پيش از تمام شدن مد

       ان چه ل  چن                                                    اگر صاحب كار بن ا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد   - 2231مسأله 
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   ست         و حرام ا ا                               گيرد به عمله بدهد  زيادى آن بر                                 كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى      بن ا

      بلراى      د و                                                                  بايد آن را به صاحب كار بدهد ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كنل    و

          ز مقدارى                                                                اختيار بگذارد كه خودش بسازد  يا به ديگرى بدهد در صورتى كه كمتر ا     خود

     يگلرى   د                 باشد در صورتى كه                                                اجير شده به ديگرى بدهد  زيادى آن براى او حالل مى    كه

    ادى  ل ي   ن ز ل        ورت گرفت ل   ن ص ل    ر اي ل         كند در غي                        كه ماهانه حقوق دريافت مى        او باشد        شاگرد

            اشكال دارد.

                      ً                              رزى قرار بگذارد كه مثال  پارچه را با نيل رنگ كند چنان اگر رنگ - 2232مسأله 

                                                چه با رنگ ديگر رنگ نمايد  حق  ندارد چيزى بگيرد.
 

 احكام جعاله

                 كارى كله بلراى او            در مقابل                                   جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد  - 2233مسأله 

       بله او          ه تومان                         ً                                 دهند  مال معي نى بدهد مثالً بگويد هركس گمشده مرا پيدا كند  د        انجام مى

     دهلد  ى مل                                     گذارد جاعل و به كسى كه كار را انجلام                                دهم و به كسى كه اين قرار را مى  مى

  ر  د       ست كه ا                                                             گويند وفرق بين جعاله واين كه كسى را براى كارى اجير كنند  اين        عامل مى

     رده ك        ا اجير ر                                                                    اجاره بعد از خواندن صيغه  اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او 

      مل را  ع    تا                        تواند مشغول عمل نشود و                         شود  ولى در جعاله عامل مى                 اجرت را بدهكار مى

     شود.                           انجام ندهد  جاعل بدهكار نمى

                   ختيار قرارداد كنلد  ا                          عاقل باشد و از روى قصد و                  جاعل بايد بالغ و  - 2234مسأله 

      ا در        ال خلود ر     ً                                                             شرعاً بتواند در مال خود تصر ف نمايد  بنابراين جعاله آدم سفيهى كه م   و

                                                 كند  صحيح نيست مگلر بلا اجلازه وللى  و همچنلين ممنلوع                           كارهاى بيهوده مصرف مى

                               التصر ف از طرف حاكم شرع نباشد.

             بايلد حلرام يلا                              گويد براى او انجلام دهنلد                     كارى را كه جاعل مى  - 2235مسأله 

                                                             نباشد  پس اگر بگويد هركس شراب بخورد يا شلب بله جلاى تلاريكى بلرود          ده ي  فا  بي
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                      دهم  جعاله صحيح نيست.     او مى          تومان به   ده 

       ً           د مثالً بگويلد هلركس                     گذارد بدهد معي ن كن                      اگر مالى را كه قرار مى  - 2236مسأله 

   و   ت       ال كجاس             ويد آن گندم م                دهم  الزم نيست بگ                                      اسب مرا پيدا كند  اين گندم را به او مى

    ند ل ك     پيدا     را ل          ى كه اسب م ل      ً         ند مثالً بگويد كس ل                                     قيمت آن چيست  ولى اگر مال را معي ن نك

                              ً             دهم  بايد خصوصي ات آن را كامالً معي ن نمايد.                من گندم به او مى    ده

    ً               ثالً بگويد هركس بچله                                          اگر جاعل مزد معي نى براى كار قرار ندهد  م  - 2237مسأله 

          ن عملل را      كسلى آ         چنلان چله                     آن را معي ن نكند                دهم ومقدار             پول به او مى               مرا پيدا كند 

     دهد. ب                                                              دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد         انجام

     داد                      ه باشد  يا بعد از قرار                                         اگر عامل پيش از قرارداد  كار را انجام داد  - 2238مسأله 

           مزد ندارد.  ه      ق ى ب                                    به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد  ح

       تواننلد       ملل ملى    عا                                         پيش از آن كه عامل شروع بكار كند  جاعلل و   - 2239مسأله 

                را به هم بزنند.       جعاله

                   عل بخواهد جعالله را                                           بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد  اگر جا  - 2241مسأله 

        د اجلرت                                                                  هم بزند  اشكال ندارد لكن اگر رجوع نمايد در بين عمل كردن عاملل  بايل      به

                                  مقدارى كه عامل كار كرده است بدهد.

                  ر تملام نكلردن عملل                                     تواند عمل را ناتمام بگذارد  ولى اگ       عامل مى  - 2241مسأله 

        شم ملرا  چ                                             ً                     اسباب ضرر جاعل شود  بايد آن را تمام نمايد مثالً اگر كسى بگويد هر كس 

     ورى طل         چنان چه                             دكتر جراحى شروع به عمل كند         دهم و                          عمل كند فالن مقدار به او مى

    در   و                          شلود بايلد آن را تملام نمايلد                                               باشد كه اگر عمل را تمام نكند  چشم معيلوب ملى  

                                            صورتى كه ناتمام بگذارد  حق ى به جاعل ندارد.

                     آن كار مثلل پيلدا كلردن            چنان چه                                اگر عامل كار را ناتمام بگذارد    - 2242مسأله 

                يزى مطالبه كنلد        تواند چ               ندارد  عامل نمى      فايده                                 است كه تا تمام نشود  براى جاعل     اسب

                                                           ً      چنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كلردن عملل قلرار بگلذارد ملثالً بگويلد        هم   و



     419 احكام مزارعه                                                                                                          
 

   هلر                                   دهم  ولى اگر مقصودش ايلن باشلد كله                                   لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى      هركس

  ه         ارى را كل                                                            عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد  جاعل بايد ملزد مقلد            مقدار از

       ا راضلى                                                      ل بدهد  اگرچه احتياط اين است كه بطور مصالحه يكديگر ر      به عام           انجام شده

        نمايند.
 

 احكام مزارعه

                  عامله كند كه زملين   م                                         مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم   - 2243مسأله 

     دهد.                              مقدارى از حاصل آن را به مالك ب                                    در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و    را

                               آن كه صاحب زمين به زارع بگويلد   -         ارد: او ل                مزارعه چند شرط د  - 2244مسأله 

                                                    زارع هم بگويد قبول كردم  يا بدون اين كه حرفلى بزننلد                               زمين را به تو واگذار كردم و

                 زارع هردو مكل ف             صاحب زمين و  -   دوم   ؛               زارع قبول نمايد                            مالك  زمين را واگذار كند و

                     فيه نباشند يعنلى ملال   س                                   اختيار خود مزارعه را انجام دهند و                       عاقل باشند و با قصد و   و

                                                                        خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ولى با اجلازه وللى  صلحيح اسلت و همچنلين     

                        زارع از تمام حاصلل زملين          مالك و  -   سوم   ؛ د                                 ممنوع التصرف از طرف حاكم شرع نباش

                           رسد  مال يكى از آنلان باشلد                او ل يا آخر مى      آن چه                    ً            ببرند  پس اگر مثالً شرط كنند كه

                     مانند اينها باشلد پلس                                سهم هركدام نصف يا ثلث حاصل و  -     چهارم   ؛               مزارعه باطل است

  ؛                           خواهى به من بده  صحيح نيست                                             اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه مى

                ت به قدرى باشلد                               زارع باشد معي ن كنند و بايد مد                              مد تى كه بايد زمين در اختيار  -    پنجم

  ؛                     زمين قابلل زراعلت باشلد     -   ششم   ؛                            ت به دست آمدن حاصل ممكن باشد           كه در آن مد

                                                                      اگر منظور هركدام از آنان زراعت مخصوصى است چيزى را كه زارع بايد بكارد  -    هفتم

                                                                                     معي ن كنند ولى اگر زراعت معي نى را در نظر ندارند  يا زراعتى را كه هردو در نظر دارند

     كسى                            مالك زمين را معي ن كند  پس  -    هشتم   ؛                                      معلوم است  الزم نيست آن را معي ن نمايند

                                     زارع بگويد در يكلى از اينهلا زراعلت كلن و      ه                                    كه چند قطعه زمين متفاوت دارد  اگر ب



 احكام مزارعه                                                                                       420       

 

  ن                                       رجى را كه هركدام آنان بايد بكننلد معلي    خ  -   نهم   ؛                          معي ن نكند مزارعه باطل است       آن را

  ن         را معلي                                                                ولى اگر خرجى را كه هركدام بايد بكنند معلوم باشلد  الزم نيسلت آن          نمايند

        نمايند.

         او باشلد                                                      اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى  - 2245مسأله 

    زى ي ل چ     دار ل ق                             بدانند كه بعد از برداشتن آن م        چنان چه                            ه را بين خودشان قسمت كنند       بقي 

                       ماند  مزارعه صحيح است.       باقى مى

        چنلان چله       يلد                  حاصل به دسلت نيا                      ت مزارعه تمام شود و      اگر مد  - 2246مسأله 

         هم راضى      زارع                                                 با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و             راضى شود كه      مالك

  ا  ر        ه زراعلت                           تواند زارع را وادار كند كل                                      مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود  نمى       باشد 

      بگيرد                                                                 در صورتى كه ضرر به صاحب زمين نرسد بلكه بايد زراعت بماند و اجرت       بچيند

        هد مگر                              الزم است عوض آن را به او بد                                     اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد   و

                                                          در صورتى كه ماندن زراعت در زمين موجب ضرر مالك زمين باشد.

          ً      باشد مثالً آب از ن                                         اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن   - 2247مسأله 

         ت نكنلد                                         خورد و اگر زارع بدون عذر يا با عذر زراع                             زمين قطع شود  مزارعه به هم مى

        اره آن                                                       در تصر ف او بوده ومالك در آن تصر فى نداشته اسلت  بايلد اجل        زمين         چنان چه 

                                  ت را به مقدار معمول به مالك بدهد.  مد

             ضلايت يكلديگر                                زارع صيغه خوانلده باشلند  بلدون ر               اگر مالك و  - 2248مسأله 

        بله كسلى                                                                     توانند مزارعه را به هم بزنند و نيز اگر مالك به قصلد مزارعله زملين را      نمى

        گلر ضلمن   ا                                  يكديگر معامله را به هم بزنند  وللى                     نيست بدون رضايت   ز    جاي             واگذار كند 

    له       دن معام                                                                    خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هردو يا يكى از آنان حق  به هم ز

   د.                        اند معامله را به هم بزنن                          توانند طبق قرارى كه گذاشته                  را داشته باشند  مى

                             يا زارع بميلرد  مزارعله بله هلم                                     اگر بعد از قرارداد مزارعه  مالك  - 2249مسأله 

                                    باشند  ولى اگلر زارع بميلرد و شلرط كلرده                                    خورد و وارث ايشان به جاى آنان مى   نمى
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      راعلت  ز        چنان چه        خورد و                                                      باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد  مزارعه به هم مى

   ه ت       ارع داشل                              اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه ز                                       نمايان شده باشد  بايد سهم او را به ورثه

     ماند  ب      باقى                                            توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين            برند  ولى مى              ورثه او ارث مى

                                                                   و اجرت آن را بدهد در صورتى كه ماندن زراعت به صاحب زمين ضرر نرساند.

         بذر ملال         چنان چه     ده                                           اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بو  - 2251مسأله 

      ا كه ر       مخارجى                                 آيد مال اوست و بايد مزد زارع و                               مالك بوده حاصلى هم كه به دست مى

   او          كلرده بله                                                                 كرايه گاو يا وسيله ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار        كرده و

      هلايى    خرج و                                              زارع بوده و زراعت هم مال اوست بايد اجاره زمين                اگر بذر مال           بدهند  و

    رده          اعت كار ك               بوده و در آن زر                                          كرده و كرايه گاو يا وسيله ديگرى كه مال او             را كه مالك

            به او بدهد.

                   ند كله مزارعله باطلل                                            اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهم  - 2251مسأله 

    ين                اجلرت زراعلت در زمل                                  زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى        مالك و        چنان چه       بوده  

      ع را         توانلد زار                                                               بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود  پيش از رسيدن زراعت نمى

  و      اشلد              بايسلت زراعلت ب                                                         وادار كند كه زراعت را بچيند  اگر چه ضرر به زارع نرسد مى

     ماللك                                                                   اجرت بگيرد ام ا اگر بودن زراعت چه با عوض و چه بدون عوض موجب ضرر

                                       زمين شود بايد زارع زراعت خود را بچيند.

           ارعله ريشله      ت مز      شلدن ملد                                  اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام   - 2252مسأله 

   ز ا            ماللك و زارع          چنلان چله                                                 عت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهلد      زرا

     ننلد                                                            نظر نكرده باشد  حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال او ل قسلمت ك          زراعت صرف

    حب                                                                    ولى اگر شراكت آنها اختصاص به همان سال اول داشته حاصل سال دوم براى صلا 

               مال ديگرى است.                                             بذر است و اگر صاحب بذر اعراض كرده باشد حاصل
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 احكام مساقات

      اى را         هاى ميوه    درخت                                           اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه  - 2253مسأله 

          نلى بله آن                               هاى آن با اوست  تلا ملد ت معي                                        ميوه آن مال خود اوست و يا اختيار ميوه    كه

   ن آ   وه  ل  مي         ذارند از  ل گ                                                        واگذار كند كه تربيت نمايد وآب دهد و به مقدارى كه قرار مى    كس

       گويند.                               بردارد  اين معامله را مساقات مى

     دهلد            ار ميوه نملى   چن                   هايى كه مثل بيد و                     معامله مساقات در درخت  - 2254مسأله 

     است.     جايز       كنند                                          درختانى كه مثل حنا كه از برگ آن استفاده مى              صحيح نيست  و

              لكله اگلر صلاحب                                           در معامله مساقات الزم نيست صيغه بخواننلد ب   - 2255مسأله 

      شلغول                  كند به همين قصد م                                                   درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى

                          كار شود  معامله صحيح است.

                گيرد بايد مكل لف                  ها را به عهده مى                          مالك و كسى كه تربيت درخت  - 2256مسأله 

   ود  خ        عنى مال  ي                                                                  عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند     و

      منلوع       چنين م م                                                                 در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و ام ا با اجازه ولى  اشكالى ندارد و ه    را

                               التصر ف از طرف حاكم شرع نباشد.

                   ا معي ن كنند و آخلر   ر                                       ت مساقات بايد معلوم باشد و اگر او ل آن   مد  - 2257مسأله 

               آيد  صحيح است.                                       ً          را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال معموالً به دست مى    آن

                 باشد و اگر قرار                                              بايد سهم هركدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها  - 2258له مسأ

      كنلد    ملى                           بقيه مال كسى باشد كله كلار                 ها مال مالك و              ً              بگذارند كه مثالً صد من از ميوه

                 معامله باطل است.

                                                               بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر  - 2259مسأله 

                                                        ميوه و پيش از رسليدن آن قلرار بگذارنلد  پلس اگلر كلارى ماننلد                        بعد از ظاهر شدن

                                                                 كه براى تربيت درخت الزم است باقى مانده باشد  معامله صلحيح اسلت وگرنله         آبيارى
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   د.      ته باش           ى آن هم داش       نگه دار                                                    اشكال دارد  اگرچه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و

                ينها صحيح نيست. ا      مانند    و                                  معامله مساقات در بوته خربزه وخيار   - 2261مسأله 

                 كند و به آبيارى    ه مى                                         درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاد  - 2261مسأله 

  ه          معاملل                                                                     احتياج ندارد  اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كلود دادن محتلاج باشلد   

   لت                                                              در آن صحيح است در صورتى كه در زياد شدن ميوه يا خوب شدن آن دخا        مساقات

    شد.        داشته با

               توانند معاملله     ر مى                   اند  با رضايت يكديگ                      دو نفرى كه مساقات كرده  - 2262مسأله 

    از       ا يكى ي                        مساقات شرط كنند كه هردو                                              را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه

    دن            انلد  بله هلم ز                                                                 آنان حق  به هم زدن معامله را داشته باشد  مطابق قرارى كه گذاشلته 

        نفع او     راى ب                 عمل نشود  كسى كه                                 بلكه اگر در معامله شرطى كنند و                    معامله اشكال ندارد  

                            تواند معامله را به هم بزند.       اند  مى        شرط كرده

       اش بله     ورثله         خلورد و                                        اگر مالك بميرد  معامله مساقات به هم نمى  - 2263مسأله 

              جاى او هستند.

   در      ن چه    چنا       بميرد                       ها به او واگذار شده                     اگر كسى كه تربيت درخت  - 2264مسأله 

     چنان   و                     اش به جاى او هستند                                              شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ورثه     عقد

     جيلر  ا                                     اجير هم نگيرند  حلاكم شلرع از ملال مي لت                                  خودشان عمل را انجام ندهند و   چه 

       ند كله                        كند  و اگر شرط كرده باش            مالك قسمت مى                                گيرد  وحاصل را بين ورثه مي ت و  مى

        با        ذار نكند                   اند كه به ديگرى واگ                           ت نمايد  پس اگر قرار گذاشته          ها را تربي           خود او درخت

     بزند    م ه                تواند عقد را به            اند مالك مى                        خورد  و اگر قرار نگذاشته                       مردن او معامله به هم مى

       مايند. ن            ها را تربيت          كنند درخت                                              يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى

                                 اصل براى ماللك باشلد  مسلاقات باطلل                         اگر شرط كند كه تمام ح  - 2265مسأله 

                            تواند مطالبه اجرت نمايد ولى        كند نمى                    باشد و كسى كه كار مى                ميوه مال مالك مى   و     است

                                                                باطل بودن مساقات به جهلت ديگلر باشلد  ماللك بايلد ملزد آبيلارى و كارهلاى             اگر
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      بدهد.                                          مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده            ديگر را به

   آن               درخلت بكلارد و                                            گر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن ا  - 2266مسأله 

            هلا ملال صلاحب                                        دو باشد  معامله باطل است پس اگر درخت            آيد مال هر      عمل مى   چه 

  و           رده بدهلد                                                                بوده بعد از تربيت هم مال اوست و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت ك      زمين

   را           توانلد آن   مي                  يت هم مال اوست و                                              مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده  بعد از ترب     اگر

  ه                  شود  پلر كنلد واجلار             ها پيدا مى                                           ولى بايد گودالهايى را كه به واسطه كندن درخت      بكند

         توانلد او            مالك هم مى                                 ها را كاشته به صاحب زمين بدهد و               از روزى كه درخت         زمين را

     پيلدا     ن آ                                             ها را بكند و اگر به واسطه كندن درخلت  عيبلى در                نمايد كه درخت          را مجبور

       اشد و                                                          تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد در صورتى كه مالك كنده ب           شود  بايد

        بگذارد.    باقى                                                                   تواند او را مجبور كند كه با اجاره  يا بدون اجاره  درخت را در زمين   نمى
 

                             توانند در مال خود تصر ف كنندكسانى كه نمى

                ود تصلر ف كنلد         ر ملال خل         توانلد د                     ً    اى كه بالغ نشده شرعاً نملى    بچه  - 2267مسأله 

   ال                                 نشانه بالغ شلدن زن  تملام شلدن نله سل             گذشت و  «     2097      مسأله  »      كه در       گونه    همان

   ;          ه سال قمرى              تمام شدن پانزد  -                                     بالغ شدن مرد يكى از سه چيز است: او ل               قمرى و نشانه

     يلرون   ب               محتلم شدن يعنلى    -    سوم    ;                           موى درشت  زير شكم باالى عورت        روييدن  -    دوم 

  .                آمدن منى در خواب

         زير بغلل      ه و               پشت لب و در سين                           روييدن موى درشت در صورت و  - 2268مسأله 

    الغ  ب         ينها به ا                                                    مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست  مگر انسان به واسطه                  ودرشت شدن صدا و

              شدن يقين كند.

                   ارهاى بيهوده مصرف                                سفيه يعنى كسى كه مال خود را در ك          ديوانه و  - 2269مسأله 

    كسلى      ست ا     چنين                                              ر مال خود تصر ف نمايند مگر با اجازه ولى  و هم        توانند د        كند  نمى  مى

                                                                  كه ورشكست شده در صورتى كه حاكم حكم به ممنوعي ت در تصر ف او نمايد.
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          ى كله موقلع                         گلاهى ديوانله اسلت  تصلر ف                        كسى كه گاهى عاقلل و   - 2271مسأله 

                كند  صحيح نيست.             در مال خود مى         ديوانگى

               رود  هرقدر از    ا مى                             د در مرضى كه به آن مرض از دني    توان        انسان مى  - 2271مسأله 

     شلود                       ى كه اسلراف شلمرده نملى    ي     كارها                عيال و مهمان و                          مال خود را به مصرف خود و

         هلم چنلين     و                                                             و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد يا اجاره دهد اشكال ندارد         برساند

   لى     اشكا   و             مله او صحيح                                                  خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد  معا         اگر مال

       ندارد.
 

 احكام وكالت

        واگذار                                 تواند در آن دخالت كند  به ديگرى                                   وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى

        زنلى را          روشد يا                                 ً                                 نمايد تا از طرف او انجام دهد  مثالً كسى را وكيل كند كه خانه او را بف

      كنلد   ى            يهوده مصرف مل                                                          براى او عقد نمايد  پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى ب

       نمايد   ل                             تواند براى فروش آن كسى را وكي                                       چون حق  ندارد در مال خود تصر ف كند  نمى

                              مگر آن كه با اجازه ولى  باشد.

         بفهماند             ان به ديگرى                                        در وكالت الزم نيست صيغه بخوانند و اگر انس  - 2272مسأله 

         كه براى         سى بدهد             ل خود را به ك                                                  ً   كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده  مثالً ما

                                            او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.

         بلراى او         مايلد و  ن                                         اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيلل    - 2273مسأله 

  ح    صلحي      الت          تى برسد وك                               كند  اگرچه وكالت نامه بعد از مد                            وكالت نامه بفرستد و او قبول 

     است.

                                      كنلد و نيلز كسلى                    ديگلرى را وكيلل ملى                    موكلل يعنلى كسلى كله       - 2274مسأله 

                                                                    شود  بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار اقدام كنلد و همچنلين     مى         كه وكيل

                                                          كه تصر فات طفل نافلذ اسلت مثلل وصلي ت طفلل ده سلاله كله نافلذ اسلت                   در جايى
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                            وكالت او هم نافذ خواهد بود.            در اين صورت 

     ً                رعاً نبايلد انجلام دهلد                        تواند انجام دهد  يا ش       سان نمى             كارى را كه ان  - 2275مسأله 

      اسلت       ج  ح                                              ً                 تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود  مثالً كسى كه در احرام    نمى

         ف ديگرى  طر                           تواند براى خواندن صيغه از                                         چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند  نمى

          وكيل شود.

               ودش وكيلل كنلد                تمام كارهلاى خل                               اگر انسان كسى را براى انجام  - 2276مسأله 

       نكنلد                                                                        صحيح است ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كلار را معلي ن  

                 وكالت صحيح نيست.

   ه ب                      ايد  بعد از آن كه خبر                                          اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نم  - 2277مسأله 

      نجلام        ار را ا            دن خبر  آن ك                                             تواند آن كار را انجام دهد  ولى اگر پيش از رسي           او رسيد نمى

                     داده باشد  صحيح است.

      ب هلم  يل        موكلل غا                 گيرى كند و اگلر                     تواند از وكالت كناره       وكيل مى  - 2278مسأله 

                   باشد  اشكال ندارد.

                   گذار شلده ديگلرى را                                   تواند براى انجام كارى كه به او وا        وكيل نمى  - 2279مسأله 

    او         ى كله بله                    وكيل بگيرد  هر طلور                             ل به او اجازه داده باشد كه                       وكيل نمايد  ولى اگر موك

     مانلد     بفه    را                                                        تواند رفتار نمايد يا مورد طورى باشد كه جواز گرفتن وكيل              دستور داده  مى

          تواند كس  مى                            گونه كارها را  در اين صورت                                       مثل آن كه شأن وكيل ايجاب نكند انجام اين

   او         از طرف     ايد ب                                                                  ديگرى را براى او وكيل بگيرد  پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير 

                                   تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.   نمى              وكيل بگيرد و

                              ش كسى را از طرف او وكيلل كنلد                              اگر انسان با اجازه موكل خود - 2281مسأله 

      كاللت         زل كند و                                وكيل او ل بميرد  يا موكل او را ع                                  تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر   نمى

     شود.             دومى باطل نمى

                                                    ل با اجازه موكل كسى را از طرف خودش وكيل كند  موكل       اگر وكي  - 2281مسأله 
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      كاللت  و       ل شود                                                        توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل او ل بميرد يا عز              و وكيل او ل مى

     شود.            دومى باطل مى

                      به آنها اجازه دهد كله                                            اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و  - 2282مسأله 

          ام دهد و      را انج               توانند آن كار                           اقدام كنند  هريك از آنان مى                             هر كدام به تنهايى در آن كار

          شد كله بلا                      شود ولى اگر نگفته با                                        يكى از آنان بميرد  وكالت ديگران باطل نمى        چنان چه 

       اقدام     نهايى           توانند به ت                                                              يا به تنهايى انجام دهند  يا گفته باشد كه با هم انجام دهند  نمى    هم

     شود.                            ن بميرد وكالت ديگران باطل مى                               نمايند و در صورتى كه يكى از آنا

                   ش شلود  وكاللت باطلل                                            اگر وكيل يا موكل بميرد  يا ديوانه يا بيهو  - 2283مسأله 

  ى       گوسفند                                                                  ً شود و نيز اگر چيزى كه براى تصر ف آن وكيل شده است از بين برود مثالً  مى

     شود.                                            كه براى فروش آن وكيل شده بميرد وكالت باطل مى

              بلراى او قلرار        چيلزى                              كسى را براى كارى وكيل كنلد و            اگر انسان  - 2284مسأله 

                                                                    بگذارد بعد از انجام آن كار  چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

                              در اختيار اوست كوتلاهى نكنلد و             ى مالى كه       نگه دار             اگر وكيل در - 2285مسأله 

      ال از  مل    ً    اقلاً آن      ات ف                                 اند  تصر ف ديگرى در آن ننمايد و                             از تصر فى كه به او اجازه داده     غير

                            برود  نبايد عوض آن را بدهد.     بين

                  ست كوتاهى كنلد  يلا                         ى مالى كه در اختيار او       نگه دار             اگر وكيل در  - 2286مسأله 

  ن         ال از بلي                                    اند تصر ف ديگلرى در آن بنمايلد و آن مل                                از تصر فى كه به او اجازه داده     غير

     شلود                آن لباس تللف                     اند بفروش  بپوشد و                                 ضامن است  پس اگر لباسى را كه گفته       برود 

                عوض آن را بدهد.      بايد

                     اند  تصر ف ديگلرى در                                          اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده  - 2287مسأله 

                         ً                         اند بفروش  بپوشد و بعداً تصلر فى را كله بله او اجلازه                 ً                 مال بكند  مثالً لباسى را كه گفته

                               اند بنمايد  آن تصر ف صحيح است.    داده
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 احكام قرض

     يلاد  ز                 اخبار راجع بله آن                                        كارهاى مستحب ى است كه در آيات قرآن و             قرض دادن از

     رادر  بل                       روايت شده كه هلر كلس بله       (                صلي اهلل عليه وآله )                               سفارش شده است  از پيغمبر اكرم

              فرستند  و اگلر                     مالئكه بر او رحمت مى       شود و                       قرض بدهد مال او زياد مى            مسلمان خود

       برادر               گذرد و كسى كه              رعت از صراط مى                               خود مدارا كند  بدون حساب و به س           با بدهكار

     شود.                       ندهد بهشت بر او حرام مى                            مسلمانش از او قرض بخواهد و

               زى را بله ني لت                                          در قرض الزم نيست صيغه بخوانند بلكه اگلر چيل    - 2288مسأله 

      ً كامالً   د                                                                    قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد  صحيح است ولى مقدار آن باي

            معلوم باشد.

     مايلد   ن          بايلد قبلول           طلب كار                                  هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد   - 2289مسأله 

                                        جيل شده باشد در اين صورت قبول الزم نيست. أ                 در وقت قرض دادن ت     مگر

              هنلد  واجلب آن                                           اگر در صيغه قرض براى پرداخت  ملد تى قلرار د    - 2291مسأله 

   ت د م    اگر                          ب خود را مطالبه نكند ولى     ت طل                     پيش از تمام شدن آن مد        طلب كار         است كه

                               تواند طلب خود را مطالبه نمايد.                هر وقت بخواهد مى        طلب كار               نداشته باشد 

               بلدهكار بتوانلد           چنان چله                        طلب خود را مطالبه كند          طلب كار      اگر  - 2291مسأله 

        ار است.                      ً                                         خود را بدهد  بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد  گناهك    بدهى

              اثاثيله منلزل و                        اى كله در آن نشسلته و     انله                    اگر بدهكار غيلر از خ   - 2292مسأله 

          تواند طللب     نمى        طلب كار                                                  ديگرى كه به آنها احتياج دارد  چيزى نداشته باشد         چيزهاى

     دهد.                                                          او مطالبه نمايد  بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را ب           خود را از

         چنلان چله       دهد   ب                  تواند بدهى خود را    نمى                     كسى كه بدهكار است و  - 2293مسأله 

                  بدهى خود را بدهد.                                                   بتواند كاسبى كند  احتياط واجب آن است كه كسب كند و

  ه  ل       د نداشت ل   امي        چنان چه            خود ندارد          طلب كار     به   ي            كسى كه دسترس  - 2294مسأله 
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    دهلد       را مى                                             احتمال مرگ او را هم ندهد يا اگر احتمال مرگش                     كه او را پيدا كند و      باشد

        د بدهد.        غير سي                           ً        كم شرع طلب او را احتياطاً به فقير                           را نشناسد  بايد با اجازه حا         ورثه او

                بلدهى او نباشلد          دفن و                                      اگر مال مي ت بيشتر از خرج واجب كفن و  - 2295مسأله 

     رسد.                                ها برسانند و به وارث او چيزى نمى                         بايد مالش را به همين مصرف

                قيمت آن كم شلود                                           اگر كسى مقدارى پول  طال يا نقره قرض كند و  - 2296مسأله 

         ى اگر هلر                                           همان مقدار را كه گرفته پس دهد كافى است ول        چنان چه                 چند برابر گردد      يا

                               غير آن راضى شوند  اشكال ندارد.  ه  ب    دو

                صاحب ملال آن را    و                                           اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد  - 2297مسأله 

                                                        مطالبه كند  واجب نيست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

                                    دهد شرط كند كه زيلادتر از مقلدارى كله                    مالى را كه قرض مى     اگر - 2298مسأله 

          د  يلا ده             پنج سير بگير                    شرط كند كه يك من و                ً                  دهد بگيرد  مثالً يك من گندم بدهد و  مى

          ه بلدهكار                                حرام است بلكه اگر قلرار بگلذارد كل                    تا بگيرد  ربا و                     تخم مرغ بدهد كه يازده

        د  ربلا                       با يك كبريت ديگر پس ده                                              كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده 

   ى     مخصوصل            گيرد بطلور                                                       وحرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى

    رد     بگيل                      شرط كند كه سلاخته پلس               ً                               پس دهد  مثالً مقدارى طالى نساخته به او بدهد و

    آن    از    تر                                                 باشد ولى اگر بدون اين كه شرط كند  خود بلدهكار زيلاد         حرام مى             بازهم ربا و

     است.      مستحب                                   قرض كرده پس دهد  اشكال ندارد بلكه    چه 

                رض ربايى گرفتله  ق                                         ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه   - 2299مسأله 

     اذن                                                  تواند در آن تصر ف كند ولى اگر صاحب پلول بله گيرنلده            شود و نمى           مالك آن نمى

   در        تواند  مى                                                                    بدهد كه تصر ف در پولش بنمايد اگرچه معامله او باطل باشد  قرض گيرنده

                     آن پول تصر ف بنمايد.

                   ايى بگيلرد و بلا آن                                           اگر گندم  يا چيزى مانند آن را بطور قرض رب  - 2311مسأله 

                       آيد مال قرض دهنده است.                                   زراعت كند  حاصلى كه از آن به دست مى
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                      رض ربايى گرفتله  يلا از                           ً                اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه به ق  - 2311مسأله 

   از                                                       خلوط با ربا است به صاحب لباس بدهلد  پوشليدن آن لبلاس و نمل             حاللى كه م     پول

       يلن پلول    ا                                                             با آن اشكال ندارد ولى اگر به فروشنده بگويد كه ايلن لبلاس را بلا            خواندن

        م با آن  ه                                                      آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است  نماز              خرم  پوشيدن  مى

     شود.       باطل مى

               هر ديگر از طلرف   ش                      ل به تاجرى بدهد كه در                    اگر انسان مقدارى پو  - 2312مسأله 

       گويند.                  اين را صرف برات مى                           كمتر بگيرد  اشكال ندارد و    او

                وز در شلهر ديگلر                                           اگر مقدارى پول به كسى بدهد كله بعلد از ده ر    - 2313مسأله 

      وملان  ت        گر هزار                                          نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر دي                   ً       زيادتر بگيرد  مثالً نهصد و

     جلنس                       گيرد در مقابلل زيلادى                                      حرام است ولى اگر كسى كه زيادى را مى              بگيرد  ربا و

                                    بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.

                   ته يا براتلى داشلته                                           اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد چك يا سف  - 2314مسأله 

      دارد.                                        از وعده آن به كمتر از آن بفروشد  اشكال ن                            باشد و بخواهد طلب خود را پيش
 

 ه دادناحكام حوال

                  ب خود را از ديگرى                        خود را حواله بدهد كه طل        طلب كار            اگر انسان  - 2315مسأله 

         واله شلده                                                      قبول نمايد بعد از آن كه حواله درست شد كسى كه به او ح        طلب كار    و       بگيرد

       مطالبله                                         تواند طلبى را كله دارد از بلدهكار او للى      نمى        طلب كار       ديگر       شود و  مى        بدهكار

       نمايد.

                                      و كسى كه سر او حوالله شلده بايلد مكل لف و             طلب كار         هكار و  بد  - 2316مسأله 

      ود را  ل                                                                      باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خ      عاقل

                 ممنلوع التصلر ف از                                                            كارهاى بيهوده مصرف نكنند مگر آن كه با اجازه وللى  باشلد و      در

                 حاكم شرع نباشند.     طرف
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             صحيح است كه                                  ن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى         حواله داد  - 2317مسأله 

       حواله   ر                                                                    او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است جنس ديگ

  ح    صلحي      اله       ً                                                           دهد مثالً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد  تا او قبول نكند حو

      نيست.

                  د  پس اگر بخواهد   باش                 دهد بايد بدهكار                       موقعى كه انسان حواله مى  - 2318مسأله 

  ن  آ       هد كه د                         تواند او را به كسى حواله                                            از كسى قرض كند  تا وقتى از او قرض نكرده نمى

          كس بگيرد.           دهد از آن       ً       را بعداً قرض مى   چه 

                 نس آن را بداننلد    جل                     بايد مقدار حوالله و         طلب كار                حواله دهنده و  - 2319مسأله 

           بگويد يكلى                          نفر بدهكار باشد و به او                   ده تومان پول به يك          ً             اگر مثالً ده من گندم و    پس

                                                             طلب خود را از فالنى بگير و آن را معي ن نكند  حواله درست نيست.       از دو

                    بكار در موقلع حوالله                ً                          اگر بدهى واقعاً معي ن باشد ولى بدهكار وطل  - 2311مسأله 

    تر       ا در دف ر                                                     ً             دادن  مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثالً اگر طلب كسى 

      قلدار  م    كلار       طلب                                                                 شته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به  نو

      باشد.                            طلبش را بگويد  حواله صحيح مى

                    كسى كه به او حواله                                 تواند حواله را قبول نكند  اگرچه  مى        طلب كار   - 2311مسأله 

                                                    شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

             او حوالله را    چه       چنان                                  سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست       اگر  - 2312مسأله 

    وللى             ه بگيرد                                  تواند مقدار حواله را از حواله دهند                                  قبول كند  پيش از پرداختن حواله نمى

      رده  كل                                                         طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند  كسى كه حوالله را قبلول           طلب كار      اگر

        نمايد.                            تواند از حواله دهنده مطالبه                 همان مقدار را مى

                    كسى كه به او حواله                                           بعد از آن كه حواله درست شد  حواله دهنده و  - 2313مسأله 

      والله  ح        ر موقع                                                            توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه كسى كه به او حواله شده د        شده  نمى

    است        مستثنى   ن ل     در دي      آن چه                                                          فقير نباشد   مراد از فقير در اينجا كسى است كه زيادتر از
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      تواند   مى ن   هم    ار  ك    طلب                                               ً         قدارى كه بتواند حواله را بپردازد  اگرچه بعداً فقير شود          ندارد به م

  ر         دانلد فقيل   ب        طلب كار         باشد و                              چنين است اگر موقع حواله فقير                        حواله را به هم بزند و هم

     طلب      اشد          دار شده ب         وقت مال                                                     است ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد  اگرچه در آن

                   حواله دهنده بگيرد.               طلب خود را از              به هم بزند و               تواند حواله را   مى    كار 

                                   ه به او حواله شده  يا يكى از آنان       و كسى ك        طلب كار               اگر بدهكار و - 2314مسأله 

       تواننلد    مى     اند                                                                   براى خود حق  به هم زدن حواله را قرار دهند  مطابق قراردادى كه گذاشته

                      حواله را به هم بزنند.

       نلان چله    چ         را بدهلد           طللب كلار           دش طللب                   اگر حواله دهنده خو  - 2315مسأله 

  و           و بگيرد                           تواند چيزى را كه داده از ا                                   كسى كه به او حواله شده داده است  مى        بخواهش

              تواند چيزى را                                     قصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد نمى                 خواهش او داده و          اگر بدون

  .    باشد    يء ر ب                                                            از او مطالبه نمايد و همچنين اگر ذم ه كسى كه حواله به او شده          كه داده
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        طللب كلار        نلزد                                            رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خلود را   - 2316مسأله 

  ت      بله دسل                                   بش را از آن مال مطابق دسلتور خلاص                           كه اگر طلب او را ندهد  طل        بگذارد

      آورد.

                  قدر كله بلدهكار ملال          همين      ند و                          در رهن الزم نيست صيغه بخوان - 2317مسأله 

  ن                         هم بله هملين قصلد بگيلرد  رهل             طلب كار         بدهد و       لب كار  ط                  را به قصد گرو به     خود

          صحيح است.

     عاقلل                     گيلرد بايلد مكل لف و                                   گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى  - 2318مسأله 

   در           ل خلود را                                                               و كسى آنها را مجبور نكرده باشد  و نيز بايد سفيه نباشند يعنى ملا        باشند

         ده باشد.           امثال آن نش       فلس و  ه  ب                   چنين ممنوع التصر ف                       بيهوده مصرف نكنند و هم        كارهاى

                        ً                   تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتوانلد در آن تصلر ف                  انسان مالى را مى  - 2319مسأله 
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    ويد   بگ                                                                    كند و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد  در صورتى صحيح است كه صاحب مال

                      گرو گذاشتن راضى هستم.  ه  ب

              ن صحيح باشلد   آ   وش   فر                     گذارند  بايد خريد و                 چيزى را كه گرو مى  - 2321مسأله 

                                    مانند آن را گرو بگذارند  درست نيست.               پس اگر شراب و

                 ست كه آن را گلرو  ا                گذارند  مال كسى                          استفاده چيزى را كه گرو مى  - 2321مسأله 

                      اال  مال صاحب مال است.                                       گذاشته است در صورتى كه مالك آن باشد و

                  گذاشته شده  بلدون                        توانند مالى را كه گرو          بدهكار نمى   و        طلب كار   - 2322مسأله 

         ن آن را                             ً                                     اجازه يكديگر ملك كسى كنند مثالً ببخشند يا بفروشند وللى اگلر يكلى از آنلا    

                                                       ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد.

                  زه بلدهكار بفروشلد                                 چيزى را كه گرو برداشته با اجا        طلب كار      اگر  - 2323مسأله 

      باشد.                     آن مثل خود مال گرو مى     پول

               البله كنلد و او    مط        طلب كار                                      اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد   - 2324ه مسأل

   ت        الك وكال                                                    تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد در صورتى كه از م  مى        طلب كار        ندهد 

       اع كنلد         يا امتن                                                اال  بايد اجازه بگيرد  و اگر دسترسى به او ندارد                      در فروش داشته باشد و

    ار         ا بله بلدهك                                  طلب خود را بردارد و بايد بقي له ر             زه بگيرد و                      اجازه  از حاكم شرع اجا    از

   و      دارد                           تواند بفروشد وحلق  خلود را بلر                                            بدهد  ولى اگر به حاكم شرع دسترسى ندارد مى

                                                      بقي ه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسى ندارد.

   د         ى كله ماننل   ي                         اى كه در آن نشسته و چيزها                      اگر بدهكار غير از خانه  - 2325مسأله 

           توانلد طللب     نمى        طلب كار                                                        اثاثيه خانه محل احتياج او است  چيز ديگرى نداشته باشد 

        طللب كلار                                                                             خود را از او مطالبه كند  ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه واثاثيه باشد

                             بفروشد وطلب خود را بردارد.       تواند  مى
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                           دهى كسى را بدهد  ضامن شدن   ه ب                           اگر انسان بخواهد ضامن شود ك - 2326مسأله 

      ه من ك      بگويد         طلب كار                                                         او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشد به

    هلم    ار  كل     طلب                                                           ام طلب تو را بدهم يا فعلى انجام دهد كه ضمان را بفهماند و        ضامن شده

                               ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست.                          رضايت خود را بفهماند

              سلى هلم آنهلا را     ك             عاقل باشند و               بايد مكل ف و    كار     طلب         ضامن و  - 2327مسأله 

   رف         يهوده مصل                                                               نكرده باشد  و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى ب       مجبور

         ر بدهكار                                                          چنين ممنوع التصر ف از طرف حاكم شرع نباشند ولى اين شرطها د    و هم       نكنند

             هد صحيح است.   ً                                             مثالً اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه را بد      نيست

   ً          الً بگويلد اگلر                                           هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد مث  - 2328مسأله 

        هلده او  ع                              ً         دهم  ضمان او باطل است يعنى فعالً چيزى بر                            بدهكار قرض تو را نداد من مى

         ه برآيلد                                         بدهكار بدهى خود را نداد بايد ضامن از عهلد                              نيست ولى اگر آن موقع رسيد و

      باشد.                                    صحيح است واين موافق با ارتكاز عرف مى                      وضمان نسبت به آن موقع 

                ار باشد پس اگلر              شود بايد بدهك                            كسى كه انسان ضامن بدهى او مى  - 2329مسأله 

   او             تواند ضلامن                                                             كسى بخواهد از ديگرى قرض كند  تا وقتى كه قرض نكرده  انسان نمى

   را      مان ضل                     ن چك دهد كه بخواهد        تواند اآل          كند ولى مى            ً             شود يعنى فعالً صدق ضمان نمى

                           در وقت گرفتن قرض قرار دهد.

   و        بلدهكار    و        طللب كلار                      تواند ضامن شود كه                 در صورتى انسان مى  - 2331مسأله 

    شلده                      ً                                                      جنس بدهى همه واقعاً معي ن باشد اگرچه طرفين ندانند مثل آن كه در دفتر نوشته

    طلب                              انسان بگويد من ضامن هستم كه         باشند و        طلب كار                             باشد  پس اگر دو نفر از كسى

      نوشلته                    دهد و در دفتر هلم                                                     كى از شما را بدهم  چون معي ن نكرده كه طلب كدام را مى ي

  ملن              انسان بگويد        باشد و        طلب كار                                                 نباشد ضمان او باطل است و نيز اگر كسى از دو نفر
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  م    كدا     دهى ب                                                                    ضامن هستم كه طلب يكى از آن دو نفر را به تو بدهم  چون معي ن نكرده كه 

   ده        ندم و گ     ً      مثالً ده من                                باشد و همچنين اگر كسى از ديگرى  مى                  دهد  ضمان او باطل      را مى

     علي ن   م   و                                           انسان بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم        باشد و        طلب كار            تومان پول

                                              نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول  صحيح نيست.

               ذم له او را بلر                                   طلب خود را به ضامن ببخشد يعنى        طلب كار      اگر  - 2331مسأله 

          تواند آن ى م                                                       تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد      ن نمى   ضام      كند 

                       مقدار را مطالبه نمايد.

      ضلمان           تواند از  مى                                         اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد  ن  - 2332مسأله 

            خود برگردد.

                ت بخواهند ضامن                        توانند شرط كنند كه هر وق  مى        طلب كار         ضامن و  - 2333مسأله 

                   من را به هم بزنند.       بودن ضا

         را بدهلد         طلب كار                ن  بتواند طلب                           هرگاه انسان در موقع ضامن شد - 2334مسأله 

   ز ا       خود را                                        تواند ضامن بودن او را به هم بزند وطلب   نمى        طلب كار                      اگرچه بعد فقير شود 

     وللى          را بدهد                                       چنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او                              بدهكار او ل مطالبه نمايد  و هم

                                 بداند و به ضامن شدن او راضى شود.  ر       طلب كا

    را        طللب كلار       لب ط            شود  نتواند                              اگر انسان در موقعى كه ضامن مى  - 2335مسأله 

   م       را به ه                    تواند ضامن بودن او                                   در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود  مى        طلب كار         بدهد و

    نلان   چ   شد                                  ملتفت شود  ضامن قدرت پيدا كرده با        طلب كار                             بزند  ولى اگر پيش از آن كه

                                               بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند  اشكال دارد.   چه 

               ى او را بدهلد                                           اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كله بلده    - 2336مسأله 

                        تواند چيزى از او بگيرد.   نمى

                                                      اگر كسى با اجازه بلدهكار ضلامن شلود كله بلدهى او را بدهلد         - 2337مسأله 

                                لبه نمايد وللى اگلر بله جلاى جنسلى كله                                     مقدارى را كه ضامن شده از او مطا       تواند  مى
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   به          ز او مطال                       تواند چيزى را كه داده ا            او بدهد  نمى        طلب كار               جنس ديگرى به             بدهكار بوده

      را از             تواند برنج                         ضامن ده من برنج بدهد  نمى                              اگر ده من گندم بدهكار باشد و            ً نمايد  مثالً

          ال ندارد.                                              نمايد  ام ا اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشك           او مطالبه
 

 احكام كفالت

       بدهكار        لب كار  ط                                          كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت  - 2338مسأله 

   كلم   ح                                                                خواست به دست او بدهد يا كسى را كه الزم است حضور پيدا كند در مجلس     را

       گويند.            شود  كفيل مى           طور ضامن مى                             را حاضر نمايد و به كسى كه اين    او

       اگرچه           ى يا لفظى                          صحيح است كه كفيل به هر فعل                كفالت در صورتى  - 2339مسأله 

      ى بله                                               بفهماند كه من ضامنم هر وقت بلدهكار خلود را بخلواه           طلب كار                عربى نباشد به

               هم قبول نمايد.        طلب كار                دست تو بدهم و

                اللت مجبلور نكلرده                           عاقل باشلد و او را در كف                    كفيل بايد مكل ف و  - 2341مسأله 

                شده حاضر نمايد.                          بتواند كسى را كه كفيل او   و       باشند

                              زند: او ل كفيل  بدهكار را بله                                  يكى از پنج چيز  كفالت را به هم مى  - 2341مسأله 

           از طللب خلود           طللب كلار        سلوم    ؛        داده شود        طلب كار          دوم طلب   ؛    بدهد        طلب كار      دست

       د كند.                    كفيل را از كفالت آزا        طلب كار       پنجم   ؛                          چهارم بدهكار يا كفيل بميرد   ؛     بگذرد

  ه  ل      چنان چ       ا كند    ره        طلب كار                       زور بدهكار را از دست  ه  ب        اگر كسى   - 2342مسأله 

    ست د      را به                                                               دسترسى به او نداشته باشد  كسى كه بدهكار را رها كرده  بايد او        طلب كار 

         بپردازد.        طلب كار                        بدهد يا بدهى او را به        طلب كار 
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                و امانت باشد و                                              اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد ت  - 2343مسأله 

    بلراى                                                                      هم قبول كند يا بدون اين كه حرفى بزنند به صاحب مال بفهمانلد كله ملال را       او
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   و       وديعله    م                          ى كردن بگيرد  بايد به احكلا        نگه دار                    دهد و او هم به قصد                نگهدارى به او مى

               شود عمل نمايد.            ً        دارى كه بعداً گفته مى     امانت

                         گلذارد  بايلد هلر دو بلالغ و          نت مى                             امانت دار و كسى كه مال را اما  - 2344مسأله 

   چله   ب         يوانله و                                                                باشند  پس اگر انسان مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد يا د      عاقل

                                                           پيش كسى امانت بگذارد صحيح نيست مگر آن كه با اذن ولى  باشد.         مالى را

                       بول كند بايلد آن را بله                                           اگر از بچه يا ديوانه چيزى را بطور امانت ق  - 2345مسأله 

      چنلان   و                                                                     حبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است  به ولى  او برسلاند   صا

                                                               در رساندن مال به آنان كوتاهى كند وتلف شود  بايد عوض آن رابدهد.   چه 

                      ايد قبول كند مگر اين          ى نمايد نب       نگه دار                تواند امانت را          كسى كه نمى  - 2346مسأله 

      ذارد.                              گذار با دانستن حال او امانت بگ        كه امانت

               ى مال او حاضلر        نگه دار            ند كه براى                           اگر انسان به صاحب مال بفهما - 2347مسأله 

        را قبلول                                       برود و آن مال تلف شود  كسى كه امانت                    او مال را بگذارد و        چنان چه       نيست  

  ى   ار     نگله د                                آن است كه اگر ممكن باشد آن را      مستحب                       ضامن نيست  ولى احتياط        نكرده

       نمايد.

             تواند آن را     هد مى                  گذارد  هر وقت بخوا               يزى را امانت مى        كسى كه چ  - 2348مسأله 

                توانلد آن را بله                       كند  هر وقت بخواهلد ملى                                       پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مى

                صاحبش برگرداند.

                    ديعه را به هم بزنلد                      ى امانت منصرف شود و و       نگه دار              اگر انسان از  - 2349مسأله 

   ش                            صاحب آن يا وكيلل يلا وللى  صلاحب                                            بايد در صورت امكان هرچه زودتر مال را به 

  ه        ال را بل                             ى حاضر نيست و اگر بدون علذر مل         نگه دار                                  برساند  يا به آنان خبر دهد كه به

                                  مال تلف شود  بايد عوض آن را بدهد.        چنان چه              خبر هم ندهد            نرساند و      آنان

                 اى مناسلبى نلدارد   ج                  كند  اگر براى آن                         كسى كه امانت را قبول مى  - 2351مسأله 

      انت ل     در ام      ويند ل      ردم نگ ل   ه م ل       ى كند ك       نگه دار                               مناسب تهي ه نمايد وطورى آن را          بايد جاى
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     يسلت  ن                                             ى آن كوتاهى نموده است و اگر در جايى كه مناسلب         نگه دار                 خيانت كرده و در

                                      بگذارد وتلف شود  بايد عوض آن را بدهد.

   د               ى آن كوتاهى نكنل        نگه دار             كند  اگر در                       كسى كه امانت را قبول مى  - 2351مسأله 

   ن آ        ولى اگلر           ً                          ات فاقاً آن مال تلف شود  ضامن نيست                 روى هم ننمايد و                تعد ى يعنى زياده   و

      ن از                                        رود ظالمى بفهملد يلا در جلايى بگلذارد كله ايمل                                  را در جايى بگذارد كه گمان مى

         تلف شود         چنان چه                               فهميدن ظالم نرود و آن را ببرد    ه                              فهميدن ظالم نيست هرچند گمان ب

         بش بدهد.                     بايد عوض آن را به صاح

                  ا معي ن كند و بله                 ى مال خود جايى ر       نگه دار                   اگر صاحب مال براى  - 2352مسأله 

   ل       ر احتملا                                                                     كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنلى و اگل  

   هلد              دار احتمال د     امانت        چنان چه                                                    بدهى كه از بين برود  نبايد آن را به جاى ديگر ببرى  

   ه          ر بوده گفت                                           بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهت   و     رود                در آنجا از بين ب    كه

    اى       گلر بله جل                                   تواند آن را به جاى ديگر ببرد و ا                                    است كه نبايد از آنجا بيرون ببرى  نمى

     جلاى                                                                       ديگر ببرد و تلف شود ضامن است و همچنين اگر نداند به چه جهت گفته كه بله 

     دهد.                         د واجب است كه عوض آن را ب                         به جاى ديگر ببرد و تلف شو        چنان چه           ديگر نبر  

                ا معي ن كند وللى                  ى مال خود جايى ر       نگه دار                   اگر صاحب مال براى  - 2353مسأله 

     دار   انت ل  ام         چنان چه                                                           كسى كه امانت را قبول كرده نگويد كه آن را به جاى ديگر نبرد      به

    جلا             كله ملال در آن                          تواند آن را به جاى ديگلرى                                      احتمال دهد كه در آنجا از بين برود  مى

                                مال در آنجا تلف شود  ضامن نيست.        چنان چه               تر است ببرد و        محفوظ

                    ً بول كرده بايد فوراً ق                                         اگر صاحب مال ديوانه شود  كسى كه امانت را   - 2354مسأله 

        ذر شرعى       بدون ع                                                                      امانت را به ولى  او برساند  اگر تمك ن ندارد به ولى  او خبر دهد و اگر

           يد علوض آن                مال تلف شود  با                   ن هم كوتاهى كند و                            به ولى  او ندهد و از خبر داد        مال را

         را بدهد.

       رساند  ل              ا به وارث او ب                                        اگر صاحب مال بميرد  امانت دار بايد مال ر  - 2355مسأله  
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         دهلد و از                     ملال را بله وارث او ن          چنان چه                                   تواند برساند به وارث او خبر دهد و        اگر نمى

       خواهد                   ى اگر براى آن كه مى                        مال تلف شود ضامن است  ول                      دادن هم كوتاهى كند و     خبر

  د    دار     گرى                           گويد يا نه  يا مي ت وارث دي                          گويد من وارث مي تم راست مى               بفهمد كسى كه مى

                                            يا نه مال را ندهد و مال تلف شود  ضامن نيست.

      ت را           كسى كه امان                      چند وارث داشته باشد                       اگر صاحب مال بميرد و  - 2356مسأله 

         ل را به       رفتن ما                                هد  يا به كسى بدهد كه همه آنان گ                                    قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بد

     ضامن          ثه بدهد                                                      اند  پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ور              او واگذار كرده

                سهم ديگران است.

                                 ده بميرد  يا ديوانله شلود  وارث يلا                               اگر كسى كه امانت را قبول كر - 2357مسأله 

  .       طالع دهد                             مال برساند و اگر نتوانست پس ا                                   او بايد هرچه زودتر مال را به صاحب       ولى 

                   د  واجب است امانت                      هاى مرگ را در خود ببين                   اگر امانت دار نشانه  - 2358مسأله 

   و         رع بدهد                                                                    را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم ش

      مانلت     از ا                                                         به حاكم شرع دسترسى ندارد  در صورتى كه وارث او امين است و         چنان چه 

         ه وصلى   بل              شاهد بگيلرد و                                                        اطالع دارد  الزم نيست وصي ت كند وگرنه بايد وصي ت كند و

                   محل  آن را بگويد.                خصوصي ات مال و       جنس و                       وشاهد  اسم صاحب مال و

          اى كه در            د و به وظيفه                      هاى مرگ را در خود ببين                   اگر امانت دار نشانه  - 2359مسأله 

       ن است آ                                 آن امانت از بين برود احتياط واجب    چه      چنان                            مسأله پيش گفته شد عمل نكند 

                        ى آن كوتاهى نكرده باشد.       نگه دار                               كه بايد عوضش را بدهد اگرچه در
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               بدهلد كله از آن                                             عاريه آن است كه انسان مال خود را بله ديگلرى    - 2361مسأله 

                                          استفاده كند و در عوض چيزى هم از او نگيرد.

                          ً               ريه صيغه بخواند  و اگر مثالً لبلاس را بله قصلد                 الزم نيست در عا  - 2361مسأله 
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                                                          عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد  عاريه صحيح است.

                 ست ولى منفعت آن                   چيزى كه مال انسان ا                       عاريه دادن چيز غصبى و  - 2362مسأله 

    يز      مالك چ                             ً                                       را به ديگرى واگذار كرده مثالً آن را اجاره داده  در صورتى صحيح است كه

    ين        ا با قرا                                                               يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده  بگويد به عاريه دادن راضى هستم ي     غصبى 

                   رضايتش معلوم گردد.

              ا اجلاره كلرده   ر                                   ً    چيزى را كه منفعتش ملال انسلان اسلت ملثالً آن       - 2363مسأله 

         رط كلرده  شل                                                                   تواند عاريه بدهد اگر عاريه گيرنده محل  وثوق باشد ولى اگر در اجاره   مى

                                تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.                  ن استفاده كند  نمى                 باشد كه خودش از آ

                 دهند صحيح نيسلت   ب                      مفلس مال خود را عاريه        بچه و              اگر ديوانه و  - 2364مسأله 

       ى  بله        سلتور ولل                                                                      ام ا اگر ولى  مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد وبچه آن مال را به د

                                عاريه كننده برساند اشكال ندارد.

                  نكند و در اسلتفاده                               ى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى      گه دار ن        اگر در  - 2365مسأله 

     شرط     ن چه    چنا       ً                               ات فاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست  ولى               روى ننمايد و           آن هم زياده    از

    ره  نقل      ال و طل                                                                     كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد  يا چيزى را كه عاريه كرده 

                           باشد  بايد عوض آن را بدهد.

                  اگر تلف شود ضامن            شرط كند كه                       نقره را عاريه نمايد و     و      اگر طال  - 2366مسأله 

   يا    ط             تواند شرط سقو                                        تلف شود ضامن نبودن محل  اشكال است ولى مى        چنان چه        نباشد  

              الذ مه نمايد. ي          اسقاط ما ف

                      يزى را كه عاريه كرده چ                                         اگر عاريه دهنده بميرد  عاريه گيرنده بايد   - 2367مسأله 

                 به ورثه او بدهد.

         د تصلر ف                                 ً                 اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خو  - 2368مسأله 

   د.      او بده         ً                                                            كند مثالً ديوانه شود  عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى 

              تواند آن را پلس                                           كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مى  - 2369مسأله 
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                    تواند آن را پس دهد. ى                                            بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد م

      نقلره           ظلرف طلال و                                            عاريه دادن چيزى كه استفاده حالل ندارد مثل  - 2371مسأله 

   جله                                                                     باطل است در صورتى كه براى زينت دادن اطاق نباشلد واال  جلوازش خلالى از و   

      نيست.

            عاريله دادن         م آن و  پشل                                          عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و  - 2371مسأله 

                        كشيدن بر ماده صحيح است.              حيوان نر براى 

                     ا ولى  او بدهد و بعد  ي     وكيل                                       اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا  - 2372مسأله 

        ا وكيل                                                                   چيز تلف شود  عاريه كننده ضامن نيست  ولى اگر بدون اجازه صاحب مال ي    آن

  ل    حويل                   برده ولى به آنهلا ت                                          ً           ولى  او آن را به جايى ببرد كه صاحبش معموالً به آنجا مى    يا

        لف شود     ً                                                          مثالً اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد و بعد ت      ندهد

                            كسى آن را تلف كند ضامن است.    يا

                           شرط آن پاكى است عاريله دهلد                                 اگر چيز نجس را براى كارى كه - 2373مسأله 

   ه ل       كه عاريل                                                                 ظرف را عاريه دهد كه با آن غذا بخورد بايد نجس بودن آن را به كسى     ً مثالً

        ه بله او   كل                                                               بگويد ولى اگر لباس را براى نماز عاريه داده احتياط واجب آن است      كند  مى

       بگويد.

          توانلد بله    ملى  ن                                         چيزى را كه عاريه كرده بلدون اجلازه صلاحب آن      - 2374مسأله 

                          ديگرى اجاره يا عاريه دهد.

                  ن به ديگرى عاريله                                          اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آ  - 2375مسأله 

           اريله دوملى                                                         كسى كه او ل آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود  ع      ان چه   چن     دهد  

     شود.        باطل نمى

  ه  بل            بايلد آن را                                             اگر بداند مالى را كله عاريله كلرده غصلبى اسلت        - 2376مسأله 

            دهنده بدهد.                تواند به عاريه   نمى          برساند و       صاحبش
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                   از آن استفاده ببرد          ه كند و                  داند غصبى است عاري                 اگر مالى را كه مى  - 2377مسأله 

                اى را كله عاريله             عوض استفاده                 تواند عوض مال و                              در دست او از بين برود  مالك مى   و

    نلده         اريله كن                                                                     كننده برده  از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كنلد و اگلر از ع  

     ايد.                            دهد از عاريه دهنده مطالبه نم                           تواند چيزى را كه به مالك مى      او نمى        بگيرد 

                  در دست او از بلين    و                                         اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است   - 2378مسأله 

  ه     را بل       آن چله         توانلد                                        صاحب مال عوض آن را از او بگيلرد او هلم ملى           چنان چه       برود  

   و       رده طلال                                                                 مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ولى اگر چيزى را كه عاريه كل       صاحب

  ا  ر         رود عوضش                                     شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين ب                     يا عاريه دهنده با او             نقره باشد 

    ايد                            دهد از عاريه دهنده مطالبه نم                               تواند چيزى را كه به صاحب مال مى   نمى       بدهد 
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       نلد   و                                                                      مضاربه قرار دادى است كه شخصى به ديگرى مالى بدهد كه او با مال تجارت ك

      و    اللك                      باشد . به صاحب مال  م  -         صف و ثلث  ن       مانند  -                      بين آن دو به كسر مشاع      سود

        بر است                                                            تجارت مى كند  عامل مى گويند  و در تحقق آن ايجاب و قبول معت           به كسى كه

      و         امل بدهلد                                                      يا به فعل  مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به ع                چه به لفظ باشد

     كند.                         عامل به گرفتن مال  قبول

                  آن كه مالك و عاملل    اول:  :                              در صحت مضاربه امورى معتبر است  - 2379مسأله 

                                                             مختار باشند  و مالك ممنوع از تصرف در اموالش به سلبب سلفاهت يلا                  بالغ و عاقل و

              تعيين سهم سود   دوم:                                    مضاربه با عامل سفيه محل اشكال است.                   افالس نباشد  و صحت

   كله      آن  سأوم:                                         مثال نصف يا ثلث يا ربع و مانند آن باشد.                          هر يك از مالك و عامل  كه

                                         شرط شود كه مقدارى از آن براى كسى باشد كه                           مالك و عامل باشد  پس اگر        سود بين 

        قدرت بر             آن كه عامل  چهارم:                                                كارى براى شركت انجام نمى دهد  مضاربه باطل است.

            ديگرى باشد.                                          تجارت داشته باشد  هر چند به كمك گرفتن از
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      طلال و                                                  اقوى آن است كه در صحت مضاربه  معتبر نيست كه ملال     - 2381مسأله 

  ه  ك       ه مالى  ب                                    بلكه به ساير اموال هم جايز است  ولى                             مسكوك به سكه معامله باشد   ي    نقره

    ربه          و مضلا             ست جايز نيست ا  -                               مالى كه انسان از ديگرى طلب دارد      مانند   -   غير        در ذمه

                محل اشكال است .  -   انه             مانند سكونت خ  -         به منافع 

    لكه      ب   اشد         رف عامل ب                                     در صحت مضاربه معتبر نيست كه مال در تص  - 2381مسأله 

  .  ست                            را انجام دهد   مضاربه صحيح ا                                         اگر در تصرف مالك باشد و عامل فقط معامله

  ى                         الك و عامل در سود شريك مل      م                مضاربه صحيح باشد        چنان چه   - 2382مسأله 

        د  تمام                    مضاربه فاسد باش                                  به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت        چنان چه       و      باشند

        ورتى كله                                   المثل عمل را به عامل بدهد  و در ص  ة       يد اجر    ك با         و مال                سود مال مالك است

         اط واجلب         احتيل                               در قرار داد براى عامل معين شده                             المثل بيشتر از سهمى باشد كه  ة    اجر

             د صلح كنند . ي                              است كه عامل و مالك در مقدار زا    آن

   ه ل ك                  و اگر شرط شود                                    در مضاربه  خسارت و ضرر  بر مالك است  - 2383مسأله 

                                                           عامل يا هر دو باشد  شرط باطل است  ولى اگلر شلرط شلود كله عاملل                خسارت بر 

       ه ماللك                                                                      خسارتى را كه در معامله بر مالك وارد مى شود  جبران كند و از مال خلود بل  

                      ببخشد  شرط صحيح است.

       توانند                                                      مضاربه از عقود جايزه است  و هر يك از مالك و عامل مى  - 2384مسأله 

        چه قبل   و                                          چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن                              مضاربه را در هر حال فسخ كنند

                            از ظهور سود و چه بعد از آن.

           او  با مال                                                      عامل نمى تواند سرمايه اى كه از مالك گرفته  بدون اذن  - 2385مسأله 

        لى اگر و                                                                    خود يا مال ديگرى مخلوط كند  هر چند به اين عمل  مضاربه باطل نمى شود  

          ضامن است.                           مال را مخلوط كند و تلف شود 

     مثلل   -                                               خصوصياتى را كه مالك در خريد و فروش معين مى كنلد    - 2386مسأله 

      مايد        راعات ن           عامل بايد م  -                                                      آن كه عامل  كاالى معينى را بخرد  و به مبلغ معينى بفروشد
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          كند  عامل  ن                                                   اگر مالك  عامل را در معامله با سرمايه محدود و مقيد   - 2387مسأله 

                              كه مصلحت مى داند  معامله كند.                       مى تواند به هر گونه اى 

        ينه سفر                                                    اگر عامل به اذن مالك سفر كند  و شرط نشده باشد كه هز  - 2388مسأله 

     ت ملى                                      براى تجارت صرف بشود  از سرمايه برداشل       آن چه                            با عامل باشد  هزينه سفر و

      هر يلك                                                                        شود  و اگر عامل براى چند مالك كار مى كند  هزينه به نسبت عملى كه براى

                               ها انجام مى دهد  تقسيم مى شود. ك      از مال

    ايه                                         را براى مقدمات تجلارت و هزينله سلفر  از سلرم          آن چه       عامل  - 2389مسأله 

    اقى                                                                     برداشته  اگر سودى حاصل شود  از سود كسر و به سرمايه ضميمه ملى شلود  و بل   

                                           مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت مى كنند.

     م يك  ل     امل ه ل      ص  و ع ل        لك يك شخ ا ل         ر نيست  م ل         اربه معتب ل     در مض - 2391مسأله 

                                                                      شخص باشد  بلكه مى شود مالك متعدد و عامل يك شخص  يا عامل متعلدد و ماللك  

  ر              هاى متعلدد مقلر                                                          يك شخص باشد  چه سهمى كه از سود در عقد مضاربه براى عامل

                            شده  برابر  يا متفاوت باشد.

   د                                                   اگر دو شخص در سرمايه شريك باشند و عامل يك شخص باش  - 2391مسأله 

                                       ى عامل باشد  و نصف ديگر بلين دو ماللك بله               نصف سود برا  -   مثال  -              و شرط كنند كه 

   د                   سرمايه برابر باشن             با آن كه در  -                                يعنى سهم يكى بيشتر از ديگرى باشد  -           تفاضل باشد 

      كلى از                                                                      يا شرط كنند كه نصف ديگر بين دو شريك به تساوى باشد  با آن كه سلرمايه ي 

         ن دو در               د براى يكلى از آ  ي                        ل است  مگر اين كه سود زا                            ديگرى بيشتر باشد  مضاربه باط

                                                     مقابل عملى براى تجارت باشد  كه در اين صورت صحيح است.

                                            اگر مالك يا عامل بميرد  مضاربه باطل مى شود.  - 2392مسأله 

                                                      جايز نيست عامل بدون اذن ماللك  بلا سلرمايه اى كله از ماللك        - 2393مسأله 

                                                    ببندد  يا كار با سرمايه را به ديگرى واگذار كنلد  يلا                                   گرفته  با ديگرى قرار داد مضاربه

                                                                       ديگرى را براى تجارت با سرمايه اجيلر كنلد  و اگلر بلدون اذن ايلن تصلرفات انجلام       
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    فتن                وللى اجيلر گلر                                   و مال تلف شود  عامل ضامن است                        و مالك هم اجازه نكند   شود

  .                               فتن براى انجام آنها مانعى ندارد                          براى مقدمات عمل يا وكيل گر

      شلرعا                 امرى را كله                               مالك و عامل مى توانند بر ديگرى          هر يك از  - 2394مسأله 

       ا كلارى   ي                                 ر ديگرى شرط كند كه مالى بپردازد                     مثل آن كه يكى ب                  جايز است  شرط كنند

     نجلام                                                                      انجام دهد  و وفاى به اين شرط واجب است  هر چند عامل  تجارت و عملل را ا 

  .    باشد                           نجام داده و سودى حاصل نشده         يا ا    ندهد

        ده شده            او قرار دا                          عامل سهمى را كه براى                   هرگاه تجارت سود كرد  - 2395مسأله 

  ل                          هر گونه ضرر و تلفى كله حاصل           ولى                              شود  هر چند سود قسمت نشده باشد       مالك مى

     د                                                                    شود  جبران مى شود  و هنگام ظهور سود معامله  اگر مالك راضلى بله قسلمت نشل    

          مت نشد                                 ن قسمت كند  و اگر عامل راضى به قس                     او را مجبور به پذيرفت              عامل حق ندارد 

                                               مالك مى تواند او را به پذيرفتن قسمت مجبور كند.

       ه وارد                     قسمت خسارتى بر سلرماي               و بعد از                    اگر سود را قسمت كنند  - 2396مسأله 

    سود                                                 حاصل شود و كمتر از خسارت نباشد  آن خسارت به آن                      و سودى بعد از آن   شود

    ودى  س                             عامل بايد آن خسارت را به                   كمتر از خسارت باشد        چنان چه        شود  و         جبران مى

      خسارت       د بر ي                              اگر خسارت كمتر از سود باشد  زا        پس   د                           كه به قسمت گرفته جبران نماي

  .  ست                        د بر سود بر عهده عامل ني ي                               اند  و اگر بيشتر باشد  مقدار زا م ي         براى او م

      ز سلود   ا         رمايه                                             تا وقتى عقد مضاربه باقى باشد  خسارت وارد بر س  - 2397مسأله 

  ر  گل  ا      و                                بل از خسارت و يا بعد از آن باشلد             چه سود ق                        حاصل از عمل جبران مى شود

                            قسلمتى از سلرمايه تللف شلود  آن             چنلان چله                                    خسارت قبل از شروع در عمل باشد

   سى  ك           بدون آن كه   -                     تمام سرمايه تلف شود        چنان چه       و    شود                     خسارت به سود جبران مى

  ل             تلف كننده بلد                                  و اگر كسى آن را تلف نمايد و   شود ى م             مضاربه باطل  -             آن را تلف كند

  .                               آن را بدهد  مضاربه باطل نمى شود

   ود ل   ز س ا                                                  اگر عامل بر مالك شرط كند كه خسارت وارد بر سرمايه    - 2398مسأله  
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  .   شود                                               جبران نشود  شرط صحيح است  و از سهم عامل كسر نمى

                   انند عقلد مضلاربه را    و    مى ت  -              مچنان كه گذشت  ه  -            مالك و عامل   - 2399مسأله 

      ى اگلر        ول                               د از عمل و قبل از حصول سود باشد             هر چند بع            هند فسخ كنند           هر وقت بخوا

     ده و   كلر         سلفر خلرج                                   مقدارى از سرمايه را براى هزينله                              عامل به اذن مالك سفر كرده و

  .                               واجب آن است كه مالك را راضى كند           احتياط                         بخواهد مضاربه را فسخ كند

    طبلق                      بايد آن سود بلر   ود                مضاربه فسخ ش           از حصول سود        اگر بعد   - 2411 مسأله

   رف      طل                               و اگر يك طرف راضى به قسمت نشود                                   ر داد بين مالك و عامل تقسيم شود   قرا

  .                               حق دارد او را بر قسمت مجبور كند     ديگر 

        باشلد                            مضاربه يا قسمتى از آن ديلن            و مال                  اگر مضاربه فسخ شود  - 2411مسأله 

  .   اند                   فته و به مالك برگرد                           بايد عامل آن را از مديون گر

   آن      علين         چنلان چله                                            اگر سرمايه مضاربه نزد عامل باشد و بميلرد     - 2412مسأله 

  ا  ي         عين شود   م                          معلوم نباشد  بايد به قرعه         چنان چه                                   معلوم باشد  به مالك بر مى گردد  و 

  .                            مالك با ورثه عامل مصالحه كند

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 احكام نكاح يا ازدواج و زناشويى

       و غيلر                               شود و آن بر دو قسم است: دائم                          د ازدواج  زن به مرد حالل مى           به واسطه عق

   م      ايلن قسل                                             ت زناشويى در آن معي ن نشود و زنى را كه به                           دائم  عقد دائم آن است كه مد

       معلي ن                  ت زناشلويى در آن                          عقد غير دائم آن است كه ملد           گويند  و             كنند دائمه مى      عقد مى

          ند و زنلى                              ه يا يك سال يا بيشتر عقد نماي                  ت يك ساعت يا يك ما  مد  ه        ً        شود مثالً زن را ب

       نامند.       صيغه مى                               كه به اين قسم عقد كنند متعه و    را
 

 احكام عقد

      تنهلا       ود و                              چه غير دائم بايد صيغه خوانده ش                      در زناشويى چه دائم و  - 2413مسأله 

           خواننلد يلا                                                               راضى بودن زن و مرد كافى نيست و صيغه عقد را يا خلود زن و ملرد ملى   

                            كنند كه از طرف آنان بخواند.  مى               ديگرى را وكيل

          نلدن صليغه                تواند بلراى خوا                                 وكيل الزم نيست مرد باشد  زن هم مى - 2414مسأله 

                           عقد از طرف ديگرى وكيل شود.

                                                        ن و مرد تا يقين نكنند كله وكيلل آنهلا صليغه را خوانلده اسلت        ز  - 2415مسأله 

    ست ا       خوانده               وكيل صيغه را                                            يكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اين كه   ه         توانند ب   نمى

     است.       ام كافى                                     كند ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده         كفايت نمى
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               ه عقد ملردى در  ب                              ً               اگر زنى كسى را وكيل كند كه مثالً ده روزه او را  - 2416مسأله 

   ه د      او را                         تواند هلر وقلت كله بخواهلد                                                  آورد و ابتداى ده روز را معي ن نكند  آن وكيل مى

       ه روز د                                                       ن مرد در آورد  در صورتى كه در لفظش ظهور نداشته باشلد بله                روزه به عقد آ

    ده    كر     قصد                                                    اش  ولى اگر معلوم باشدكه زن روز يا ساعات معي نى را                  متصل به زمان اجازه

                                  بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.

          م از طرف                                          تواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائ         يك نفر مى  - 2417مسأله 

   و       شلود و ا                       تواند از طرف زن وكيل                              ام ا زوج بنابر احتياط واجب نمى            وكيل شود و        دو نفر

   ل      در قبلو                    توانلد وكيلل از زوج                                                     را براى خود بطور دائم يا غير دائم عقد كند ولى زن مى

                                 آن است كه عقد را دو نفر بخوانند.      مستحب                       عقد خود بشود و احتياط 
 

 دستور خواندن عقد دائم

      گويلد:   ب             ننلد  او ل زن                               عقد دائم را خلود زن و ملرد بخوا            اگر صيغه  - 2418مسأله 

              هلرى كله معلي ن           ودم به م       ن تو نم             يعنى خود را ز )   « ْ                             فْسى ع ل ى الص داق  الم ع لوم    ن              ز و ج ت ك  »

   (      واج را        كلردم ازد            يعنى قبول )   «     ْ      َّ ْ     ق ب لْت  التَّزْويج  »                            از آن بدون فاصله مرد بگويد:     پس   (   شده

     انلد                                         يل كنند كه از طرف آنهلا صليغه عقلد را بخو                             صحيح است و اگر ديگرى را وك     عقد

     ل تى           ِّ ج ت  م و كِّ     ز و  »                               زن فاطمه باشد و وكيل زن بگويد:     اسم                 اسم مرد احمد و     ً مثالً        چنان چه 

     ْ   ق ب لْلت    »           مرد بگويد:          له وكيل           پس بدون فاص     «   م  و                            م د  ع لى الص داق  الم ع ل     أح        ِّ     م و كِّل ك     ة        فاط م 

          ظى كه مرد        بايد لف       مستحب                    باشد و بنابر احتياط            صحيح مى «     ص داق  ال   ِّ                كِّلى أح م د  ع ل ى   و    م    ل 

              گويد  مرد هلم   مى   «        ز و جت  »                    ً        گويد مطابق باشد  مثالً اگر زن   مى                    گويد با لفظى كه زن  مى

       بگويد.   «     ْ     ْ َّ    ق ب لْت  الْتَّزويج »
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 دستور خواندن عقد غير دائم

           د  بعلد از            م را بخوانن                                         اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائ  - 2419مسأله 

     ة    د            ى ف لى الم ل              ْ   و ج ت لك  ن فْس ل     ز  »          زن بگويلد:          چنان چله               معي ن كردند                      آن كه مد ت ومهر را

    ت و            صحيح اس «   ل ك   ْ    ب لْت  ذ   ق  »                              بعد بدون فاصله مرد بگويد:  «                       ع لى الم ه ر  الم ع لوم     ة             الم ع ل وم 

       ِّ        م و كِّل ك  ف ى ى   ِّ   و كِّل ت   َّ        م تَّع ت  م  »                                 او ل وكيل زن به وكيل مرد بگويد:                      ديگرى را وكيل كنند و     اگر

       ِّ  م لو كِّلى    ل      ْ   ق ب لْلت    »   د:        رد بگوي م                   پس بدون فاصله وكيل      «                       ع لى الم ه ر  الم ع لوم     ة       ل وم        الم ع      ة        الم د 

      باشد.           صحيح مى «     هك ذا
 

 ط عقديشرا

        اجب به و                   آن كه بنابر احتياط   -  ّ  او ل                          عقد ازدواج چند شرط دارد:   - 2411مسأله 

   ح                                                          خوانده شود  و اگر خود ملرد و زن نتواننلد صليغه را بله عربلى صلحي                عربى صحيح 

     حيح               تواند بله عربلى صل                                       ممكن باشد احتياط آن است كسى را كه مى        چنان كه          بخوانند  

      بايلد          ند ام ا                        توانند به غير عربى بخوان                                            بخواند وكيل كنند و اگر ممكن نباشد  خودشان مى

           ل آنهلا كله                  مرد و زن  يا وكيل   -دوم    ؛   اند            قبلت را بفهم                              لفظى بگويند كه معنى زو جت  و

        خواننلد    ى                                           داشته باشند يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را م   ا             خواند قصد انش          صيغه را مى

        ه گفتن ب                                                                 به گفتن زو جتك نفسى قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد     زن

        يغه را    زن صل                                                                   قبلت التزويج  زن بودن او را براى خود قبول نمايد و اگلر وكيلل ملرد و   

        ا وكيلل  ر                                          قبلت قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنلان                           خوانند  به گفتن زو جت و  مى

          اقل باشلد                     خواند  بايد بالغ و ع                 كسى كه صيغه را مى  -سوم    ؛                   اند  زن و شوهر شوند    كرده

     ن و          اگر وكيل ز  -چهارم    ؛                                                 چه براى خودش بخواند يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد

        م آنهلا   ً   ثالً اس م                                        خوانند  در عقد  زن و شوهر را معي ن كنند              ها صيغه را مى               شوهر يا ولى  آن

       بگويلد                                                                       را ببرند يا به آنها اشاره نمايند پس كسى كه چنلد دختلر دارد اگلر بله ملردى     

      ت ل ل     يد قب و ل       و او بگ   (        ترانم را ل       ى از دخ ل      ودم يك ل          ى زن تو نم   يعن )   «                 زو جتك احدى بناتى »
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           ؛  سلت               انلد عقلد باطلل ا                           عقد  دختلر را معلي ن نكلرده                   چون در موقع  (              يعنى قبول كردم )

      هلد و                                               ً              زن و مرد به ازدواج راضى باشند ولى اگر زن ظلاهراً بله سلختى اذن د     -پنجم 

          ً                        باشد قلباً راضى است  عقد صحيح است.       معلوم

         وض كند  ع                                               اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معنى آن را  - 2411مسأله 

              عقد باطل است.

   و     اشد ب                      داند  اگر قرائتش صحيح                              كسى كه دستور زبان عربى را نمى  - 2412مسأله 

      تواند  ى م       مايد                                                                     معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى معناى آن را قصد ن

               عقد را بخواند.

   ً         اً زن و مرد                                                   اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند و بعد  - 2413مسأله 

                     هستيم  عقد صحيح است.                      بگويند به آن عقد راضى 

              يند و بعد از                         دو را به ازدواج مجبور نما                           اگر زن و مرد يا يكى از آن  - 2414مسأله 

   ه                                             بگويند به آن عقد راضى هستيم  عقد صحيح اسلت گرچل                          خواندن عقد راضى شوند و

                                 آن است كه دوباره عقد را بخوانند.      مستحب        احتياط 

  ه        ود كله بل   خل                        فرزند نابالغ يا ديوانه             توانند براى                 پدر وجد  پدرى مى  - 2415مسأله 

        ديوانله    ا                                                                ديوانگى بالغ شده است ازدواج كنند و بعد از آن كه آن طفل بلالغ شلد يل        حال

    هلم                 تواند آن را به   نمى            اى نداشته          اند مفسده                                  گرديد  اگر ازدواجى كه براى او كرده      عاقل

      بزند.                 تواند آن را به هم            اى داشته  مى         اگر مفسده        بزند و

       ود را                      رشيده است يعنى مصلحت خ                  حد  بلوغ رسيده و  ه           دخترى كه ب  - 2416مسأله 

        ب بايلد                             باكره باشد  بنابر احتياط واج        چنان چه                         دهد اگر بخواهد شوهر كند         تشخيص مى

                                                                  از پدر يا جد  پدرى خود اجازه بگيرد و اجازه مادر و برادر الزم نيست.

      زويج تل               نيلز احتيلاج بله                   ب باشند و دختر  ي                     اگر پدر و جد  پدرى غا  - 2417مسأله 

              جد  الزم نيست.                                             داشته باشد يا دختر باكره نباشد  اجازه پدر و

                                                              اگر پدر يا جد  پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد  پسر بايد بعد  - 2418مسأله 



     451                                           شود عقد را به هم زدعيبهايى كه به واسطه آنها مى 
 

   كه   تى   صور    در                                              ً                       از بالغ شدن  خرج آن زن را بدهد  بلكه احتياطاً نسبت به قبل از بلوغ هم

          لب برائلت  ط                                                  ر هم در حد ى بوده كه قدرت انتفاع از او را داشته   پس                  زن تمكين داشته و

            ذم ه نمايد.

      ان چله    چنل                                                   اگر پدر يا جد  پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيلرد     - 2419مسأله 

  ر         داشته پد                                                                در موقع عقد مالى داشته مديون مهر زن است و اگر در موقع عقد مالى ن     پسر

                             جد  او بايد مهر زن را بدهند.    يا
 

 شود عقد را به هم زدهايى كه به واسطه آنها مىعيب

    رد                                                   اگر مرد بعد از عقلد بفهملد كله زن يكلى از هفلت عيلب را دا        - 2421مسأله 

   ؛   يسلى      ملرض پ   -   سلوم    ؛       رض خوره م  -   دوم   ؛       ديوانگى  -                             تواند عقد را به هم بزند: او ل  مى

   آن   -   ششلم    ؛             گير بودن نرسد            ه به حد زمين                شل بودن واضح گرچ  -    پنجم   ؛    كورى  -     چهارم

   اه  ر                                                                 افضا شده يعنى راه بول وحيض او يكى شده باشد وام لا نسلبت بله يكلى شلدن          كه

             ن كله گوشلت يلا     آ  -    هفلتم    ؛         اشلكال اسلت       محلل    ا                     غائط در اجراى حكم افض   و     حيض

                                      اى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود.    غد ه             استخوانى يا

        يلا آللت                                                       اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه بلوده اسلت     - 2421مسأله 

   ا ر                          نزديكلى نمايلد يلا تخمهلاى او                  توانلد وطلى و                                مردى ندارد يا مرضى دارد كله نملى  

                         تواند عقد را به هم بزند.       اند  مى     كشيده

       له پليش                                                     اگر مرد يا زن  به واسطه يكى از عيبهايى كله در دو مسلأ    - 2422مسأله 

                                                     شد  عقد را به هم بزنند بايد بدون طالق از هم جدا شوند.      گفته

         ن عقلد را               نزديكى كند  ز             تواند وطى و                          اگر به واسطه آن كه مرد نمى  - 2423مسأله 

    كله     يگلرى  د                                                                 هم بزند شوهر بايد نصف مهر را بدهد ولى اگر به واسطه يكى از عيبهاى     به

           اشد  چيزى ب                       مرد با زن نزديكى نكرده         چنان چه                                      گفته شد  مرد يا زن عقد را به هم بزند 

                  تمام مهر را بدهد.                                 او نيست و اگر نزديكى كرده  بايد    بر
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 ها كه ازدواج با آنان حرام استاى از زن  ّ عد ه

           نسان محرم            مادر زن با ا         خواهر و                    هايى كه مثل مادر و            ازدواج با زن  - 2424مسأله 

                 هستند  حرام است.

         ى نكنلد                                                     اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد اگرچه با او نزديكل   - 2425مسأله 

      شوند.                         مادر پدر او به آن محرم مى                   مادر مادر آن زن و        مادر و

   و      ختلرى      نلوه د                                                 اگر زنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد دختلر و   - 2426مسأله 

    مرد    ن آ       ند  به                                                       ً             پسرى آن زن هرچه پايين روند چه در وقت عقد باشند يا بعداً به دنيا بياي

      شوند.       محرم مى

           ا وقتى كه          ده باشد  ت                                          اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى نكر  - 2427مسأله 

                             تواند با دختر او ازدواج كند.                     آن زن در عقد اوست نمى

      عم له        ادر و م     خاله         عم ه و                خاله پدر پدر و        عم ه و            خاله پدر و        عم ه و  - 2428مسأله 

                                               خاله مادر مادر هرچه باال روند  به انسان محرمند.   و

       رى او   دختل      ى و       نوه پسر       پسر و                          جد  شوهر هرچه باال روند و       پدر و  - 2429مسأله 

      ستند. ه       و محرم  ا                                            ً                       هرچه پايين آيند چه در موقع عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند  به زن 

            وقتى كه آن                                                     اگر زنى را براى خود عقد كند  دائمه باشد يا صيغه  تا  - 2431مسأله 

       گلر در  ا         چنين اسلت                                           تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد بلكه هم                  زن در عقد اوست نمى

         عه باشد.       عد ه مت

          شلود  طلالق                                                اگر زن خود را به ترتيبى كه در كتاب طالق گفته مى  - 2431مسأله 

   كه    م ه       ق بائن                                            تواند خواهر او را عقد نمايد بلكه در عد ه طال                        رجعى دهد در بين عد ه نمى

          رى نمايد.                                     آن است كه از ازدواج با خواهر او خوددا      مستحب             شود  احتياط     ً        بعداً بيان مى

               برادر زاده او                                         تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و       سان نمى  ان  - 2432مسأله 

 د ل            ويد به آن عق ل  ً      داً زن بگ ل                 را عقد نمايد و بع                                      ازدواج كند ولى اگر بدون اجازه زنش آنان
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                        راضى هستم  اشكال ندارد.

 

   و         قد كلرده                                                    اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده يا خواهر زاده او را ع  - 2433مسأله 

     ً                               بعداً رضايت ندهد  عقد آنان باطل است.       نان چه  چ          حرفى نزند 

             ا بگيرد  با                                                   اگر انسان پيش از آن كه دختر عم ه يا دختر خاله خود ر  - 2434مسأله 

                            تواند با آنان ازدواج نمايد.                          مادر آنان زنا كند ديگر نمى

           ش از آن كه                                                    اگر با دختر عم ه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پي  - 2435مسأله 

        شلان جلدا                                                                 ن نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد  احتياط واجب آن اسلت كله از اي     آنا    با

     شود.

       اجلب آن                                                     اگر با زنى غير از عم ه و خاله خود زنلا كنلد  احتيلاط و     - 2436مسأله 

    كند           و نزديكى ا                                                          تواند با دختر او ازدواج كند ولى اگر زنى را عقد نمايد و با       كه نمى     است

   با             ش از آن كه               چنين است اگر پي        شود و هم                 زن بر او حرام نمى                    مادر او زنا كند  آن         بعد با

     ادن       كه با د                                                                   نزديكى كند با مادر او زنا نمايد ولى در اينصورت احتياط واجب آن است    او

                      طالق از آن زن جدا شود.

      تواند    نمى                                        تواند به عقد كافر درآيد  مرد مسلمان هم             زن مسلمان نمى  - 2437مسأله 

      ماننلد                هاى اهلل كتلاب                                      ر دائم ازدواج كند ولى صيغه كردن زن  طو  ه            هاى كافره ب       با زن

                   نصارى مانعى ندارد.        يهود و

           ر او حرام ب                                                  اگر با زنى كه در عد ه طالق رجعى است زنا كند  آن زن   - 2438مسأله 

     ً علداً       كنلد  ب                                                                    شود و اگر با زنى كه در عد ه متعه يا طالق بائن يا عد ه وفات اسلت زنلا    مى

   ى    معنا      ند و                         آن است كه با او ازدواج نك      مستحب                   مايد اگرچه احتياط                  تواند او را عقد ن  مى

      د شد.                                عد ه وفات در احكام طالق گفته خواه                       طالق بائن وعد ه متعه و            طالق رجعى و

              تواند آن زن                                   ً   شوهرى كه در عد ه نيست زنا كند  بعداً مى            اگر با زن بى  - 2439مسأله 

    ض ل ي ح                       ست كه صبر كند تا آن زن     آن ا      مستحب                                  را براى خود عقد نمايد ولى احتياط 
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     كند.                                                                      ببيند بعد او را عقد نمايد و همچنين است اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد

      ان چله    چن                                                  اگر زنى را كه در عد ه ديگرى است براى خود عقد كند    - 2441مسأله 

  ه    د  عل       زن در                                                                       مرد و زن يا يكى از آنان بدانند كه عد ه زن تمام نشده وبدانند عقلد كلردن  

        ى نكلرده                                         شود اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكل                         است  آن زن بر او حرام مى      حرام

      باشد.

          د ه بلوده                                                    اگر زنى را براى خود عقد كند و بعد معلوم شود كه در عل   - 2441مسأله 

   ه          زن در عد                     دانسته كه عقد كردن   نمى                      اند زن در عد ه است و      دانسته        كدام نمى   هيچ        چنان چه 

     شود. ى                                                     رتى كه مرد با او نزديكى كرده باشد  آن زن بر او حرام م               حرام است  در صو

   ا            ايد از او جد                                                   اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج كند  ب  - 2442مسأله 

           ً                           تواند بعداً هم او را براى خود عقد كند.   نمى       شود و

      چنلان       شلود و                                               زن شوهر دار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمى  - 2443مسأله 

          ولى بايلد                                                       بر عمل خود باقى باشد  بهتر است كه شوهر او را طالق دهد             توبه نكند و   چه 

              مهرش را بدهد.

         ت او را          شوهرش مد                           اند و زنى كه صيغه بوده و                  زنى را كه طالق داده  - 2444مسأله 

        ه موقلع  ك                                   بعد از مد تى شوهر كند و بعد شك كند         چنان چه                          بخشيده يا مد تش تمام شده 

   د.             خود اعتنا نكن   شك                                         عد ه شوهر او ل تمام بوده يا نه بايد به              عقد شوهر دوم

     حلرام                                        دختر پسرى كه لواط داده بر للواط كننلده           خواهر و        مادر و  - 2445مسأله 

  ا  ي        خول شده  د                                                                اگر چه لواط كننده و لواط دهنده نابالغ باشند ولى اگر گمان كند كه      است

      شوند.                                     كند كه دخول شده يا نه  بر او حرام نمى    شك

   ا           از ازدواج ب                                                     اگر با مادر يا خواهر يا دختر كسى ازدواج نمايد و بعد  - 2446مسأله 

      شوند.                                   آن كس لواط كند  آنها بر او حرام نمى

                                                     اگر كسى در حال احرام كه يكى از كارهلاى حلج  اسلت بلا زنلى        - 2447مسأله 

   اسلت     رام  ل                          دانسته كه زن گرفتن بر او ح  مى        چنان چه                          نمايد  عقد او باطل است و         ازدواج
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                        تواند آن زن را عقد كند.   نمى      ديگر

      نيسلت                                                      اگر زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال احرام  - 2448مسأله 

      حلرام  ا                             دانسته كله ازدواج كلردن در حلال                                           ازدواج كند  عقد او باطل است و اگر زن مى

                                    ً                       حرام است احتياط واجب آن است كه بعداً با آن مرد ازدواج نكند.

        يلاورد                                   را كه يكى از كارهاى حج  است بجلا ن    ء ا               اگر مرد طواف نس  - 2449مسأله 

     شلود                         نكند شوهرش بر او حرام ملى    ء ا                        شود و نيز اگر زن طواف نس      رام مى           زنش بر او ح

      شوند.                               را انجام دهند  به يكديگر حالل مى   ء ا            ً        ولى اگر بعداً طواف نس

   نله      كله           يش از آن                                            اگر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد كند و پ  - 2451مسأله 

       خر عمر  آ                                    دخول كند  احتياط واجب آن است كه تا                                  سال دختر تمام شود با او نزديكى و

   ت.  اس      مستحب       اال             شده باشد و   ا                               و خوددارى نمايد در صورتى كه افض            از دخول به ا

     وللى      شلود                     اند بر شوهرش حرام مى                           زنى را كه سه مرتبه طالق داده  - 2451مسأله 

     او ل     هر                               شود با مرد ديگرى ازدواج كنلد  شلو                 تاب طالق گفته مى       كه در ك    طى ي          اگر با شرا

                                       تواند دوباره او را براى خود عقد نمايد.  مى
 

 احكام عقد دائم

          يرون رود ب                                                   زنى كه عقد دائمى شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه   - 2452مسأله 

    از    عى           بلدون علذر شلر                        خواهلد تسلليم نمايلد و                                       و بايد خود را براى هر لذ تى كه او مى

   و    اس  لب      ذا و                                                                    نزديكى كردن او جلوگيرى نكند و اگر در اينها از شوهر اطاعت كند تهي ه غ

     اشلد    ب       داشته                                                                    منزل او بر شوهر واجب است و اگر تهي ه نكند چه توانايى داشته باشد يا ن

              مديون زن است.

      ر را                                   ى كه در مسأله پيش گفته شد اطاعلت شلوه   ي               اگر زن در كارها  - 2453مسأله 

         و از بلين                       خوابى ندارد وللى مهلر ا    هم        منزل و        لباس و           حق  غذا و              ناهكار است و       نكند  گ

     رود.   نمى
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                                                مرد حق  ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند.  - 2454مسأله 

     وللى                                                      مخارج سفر اگر بيشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نيست   - 2455مسأله 

                       يد خرج سفر او را بدهد.                                           اگر شوهر مايل باشد كه زن را به سفر ببرد  با

          دهد  اگلر                         كند و شوهر خرج او را نمى                       زنى كه از شوهر اطاعت مى - 2456مسأله 

       ه حلاكم                                                           تواند خرجى خود را بدون اجازه از مال او بردارد ولى با اجلاز            ممكن است مى

   در                                      ناچار باشد كله معلاش خلود را تهي له كنلد             چنان چه                      باشد و اگر ممكن نيست      شرع

  و                                                      تهي ه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست اگلر جملع هلرد          مشغول          موقعى كه

            ممكن نباشد.

   ن ز                                                   مرد بنابر احتياط واجب بايد در هر چهار شب يلك شلب نلزد      - 2457مسأله 

                 دائمى خود بماند.

   را     ود خل                                            تواند بيش از چهار ماه نزديكى با عيال دائملى          شوهر نمى  - 2458مسأله 

         ترك كند.

       نان چه  چ                                        دائمى مهر را معي ن نكنند عقد صحيح است و             اگر در عقد  - 2459مسأله 

    هد.                       هايى كه مثل او هستند بد                                         زن نزديكى كند بايد مهر او را مطابق مهر زن    با

            علي ن نكلرده   م                                               اگر موقع خواندن عقد دائمى  براى دادن مهر ملد تى   - 2461مسأله 

     شوهر         كند چه                                                    تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى            باشند  زن مى

      زديكى  ن       هر به                                                                    توانايى دادن مهر را داشته باشد وچه نداشته باشد  و اگر پيش از گرفتن م

   كلى      نزدي                        تواند بلدون علذر شلرعى از                                  شوهر با او نزديكى كند  ديگر نمى            راضى شود و

                    شوهر جلوگيرى نمايد.
 

 متعه يا صيغه

  .            صحيح است                                          صيغه كردن زن اگرچه براى لذ ت بردن هم نباشد  - 2461مسأله 

                                                         احتياط واجب آن است كه شوهر بيش از چهار ماه نزديكى با متعه  - 2462مسأله 
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                                      خود را ترك نكند مگر با رضايت او باشد.

       زديكى ن                                      شود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او              زنى كه صيغه مى  - 2463مسأله 

       رد وللى    بب       از او          هاى ديگر          تواند لذ ت           شوهر فقط مى                   شرط او صحيح است و             نكند  عقد و

                          تواند با او نزديكى نمايد.                                   اگر بعد به نزديكى راضى شود  شوهر مى

                                                  زنى كه صيغه شده اگرچه آبستن شود  حق   خرجى ندارد.  - 2464مسأله 

   و     بلرد  ى                            خوابى ندارد و از شوهر ارث نم                      زنى كه صيغه شده حق  هم  - 2465مسأله 

     برد.                     شوهر هم از او ارث نمى

        رد عقد         خوابى ندا  هم                                     كه صيغه شده اگر نداند كه حق  خرجى و     زنى  - 2466مسأله 

     كند.                            دانسته حق ى به شوهر پيدا نمى              براى آن كه نمى               او صحيح است و

         ون بلرود                                  تواند بدون اجازه شوهر از خانه بير                  زنى كه صيغه شده مى  - 2467مسأله 

       م است.      او حرا                رود  بيرون رفتن                                                ولى اگر به واسطه بيرون رفتن  حق  شوهر از بين مى

        را بلراى                 مبللغ معلي ن او       ت و                              زنى  مردى را وكيل كند كه به مد     اگر  - 2468مسأله 

  ا    ت يل        ر از مد                        م خود در آورد و يا به غي                    مرد او را به عقد دائ        چنان چه             صيغه نمايد       خود

          سلتم  عقلد                                                             معي ن شده او را صيغه كند  وقتى آن زن فهميد اگر بگويد راضى ه          مبلغى كه

          صحيح است.

   عت                                                    اگر پدر يا جد  پدرى براى محرم شدن  يك ساعت يلا دو سلا    - 2469له مسأ

  ا  ر        الغ خلود                تواند دختلر نابل                                                 به عقد پسر نابالغ خود در آورد كافى است و نيز مى        زنى را

          اى نداشلته                                                             محرم شدن به عقد كسى در آورد ولى بايد آن عقد براى دختر مفسلده       براى

      باشد.

           ديگلرى اسلت       محلل                    ى طفلل خلود را كله در                      اگر پدر يا جد  پدر  - 2471مسأله 

     اهر                                                                داند زنده است يا مرده براى محرم شدن به عقد كسى در آورد  بلر حسلب ظل       ونمى

        ر زنلده     ً                                بعداً معلوم شود كه در موقع عقد آن دخت        چنان چه       شود و                  محرم بودن حاصل مى

   د.      امحرمن                           ً                  كسانى كه به واسطه عقد ظاهراً محرم شده بودند  ن                       نبوده  عقد باطل است و
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         رده بايد  ك             با او نزديكى         چنان چه                     ت صيغه زن را ببخشد          ر مرد مد  اگ  - 2471مسأله 

   بر         ن را بنلا                                                                چيزى را كه قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزديكى نكرده بايلد نصلف آ        تمام

           اظهر بدهد.

                  اش تمام نشده  بله                                        تواند زنى را كه صيغه او بوده وهنوز عد ه      مرد مى  - 2472مسأله 

           د در آورد.           عقد دائم خو
 

 احكام نگاه كردن

          مام نشده                  دخترى كه نه سالش ت                                  نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم و  - 2473مسأله 

    چله      ت و                                         چنين نگاه كردن به موى آنان چه با قصد للذ           فهمد و هم        بد را مى           ولى خوب و

     رام حل                         ها اگر به قصد للذ ت باشلد      دست                     نگاه كردن به صورت و                     بدون آن  حرام است و

    اه      نيز نگ   و                                                              لكه احتياط واجب آن است كه بدون قصد لذ ت هم به آنها نگاه نكند        است  ب

      باشد.                                 كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مى

     تاب         هاى اهل ك        هاى زن                                   اگر انسان بدون قصد لذ ت بصورت و دست  - 2474مسأله 

      شلكال  ا            حلرام بيفتلد      ه                                      نصارى نگاه كند در صورتى كه نترسد كه ب            هاى يهود و        مثل زن

          هاى آنلان  ت                                              هاى ديگر از كف ار  و نيز نگاه به غير صورت و دس         چنين زن       بلكه هم       ندارد

           اشكال است.                        پوشانند بدون قصد لذ ت بى                     آنها آن قسمتها را نمى          ً كه معموالً

          ه احتيلاط                                      موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند  بلكل                زن بايد بدن و  - 2475مسأله 

    را                                   پسرى هم كه بالغ نشده وللى خلوب و بلد                  موى خود را از                      واجب آن است كه بدن و

              فهمد بپوشاند.  مى

    وب           ممي زى كه خل      بچه                                      نگاه كردن به عورت ديگرى حت ى به عورت  - 2476مسأله 

          ند اينهلا    مان                                                         فهمد  حرام است اگرچه از پشت شيشه يا در آينه يا آب صاف و        بد را مى   و

       كنند.                               توانند به تمام بدن يكديگر نگاه        شوهر مى                باشد  ولى زن و

 د ل      ه باشن ل            د لذ ت نداشت ل        د اگر قص ل       ر محرمن ل   ديگ ل                 مرد و زنى كه بايك  - 2477مسأله 
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                                                 توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.  مى

          ه كلردن زن     نگا                                                  مرد نبايد با قصد لذ ت به بدن مرد ديگر نگاه كند و  - 2478مسأله 

                                     به بدن زن ديگر با قصد لذ ت حرام است.    هم

      للذ ت                                                      مرد نبايد عكس زن نامحرم را بيندازد و اگلر در بلين قصلد     - 2479مسأله 

                                                                    بشود  حرام است و اگر زن نامحرمى را بشناسد نبايد به عكس او نگاه كند.

      تنقيله                                                       اگر زن ناچار شود زن ديگر يا مردى غير از شوهر خلود را   - 2481مسأله 

    ملرد                 او به عورت آن                                                    يا عورت او را آب بكشد  بايد چيزى در دست كند كه دست     كند

   ند        تنقيه ك                                                                 و همچنين است اگر مرد ناچار شود مرد ديگر يا زنى غير از زن خود را      نرسد

                    عورت او را آب بكشد.    يا

   و         گلاه كنلد                                                     اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را ن  - 2481مسأله 

    دسلت     د      د نباي        عالجه كن                                                             دست به بدن او بزند  اشكال ندارد ولى اگر با نگاه كردن بتواند م

    ند.                                                                    به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه ك

          گاه كنلد                                                     اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او ن  - 2482مسأله 

              اشكالى ندارد.
 

                      مسائل متفر قه زناشويى

   ن              واجلب اسلت ز      افتلد                                     كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام مى  - 2483مسأله 

                                                     بگيرد گرچه وجوب اختيار ترك حرام به حال خود باقى است.

          قد معلوم                                                   اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از ع  - 2484مسأله 

         ه و غيلر        ين باكر             كند و تفاوت ب   ا                               واند عقد را به هم بزند و يا امض ت                     شود كه باكره نبوده مى

                             باكره را از مهر او كم نمايد.

       يست و                      خلوتى كه كسى در آنجا ن        در محل                       ماندن مرد و زن نامحرم  - 2485له مسأ

       صحبت   ه ل   ا ب ل                                                   تواند وارد شود حرام است چه به ذكر خدا مشغول باشند ي            ديگرى هم نمى
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       ود يلا  شل                                                                     ديگر  خواب باشند يا بيدار  ولى اگر طورى باشد كه كس ديگلر بتوانلد وارد   

                      جا باشد  اشكال ندارد.          فهمد در آن                   اى كه خوب وبد را مى   بچه

         ه آن را كل               قصدش اين باشد                                       اگر مرد مهر زن را در عقد معي ن كند و  - 2486مسأله 

        ي لد بله                                                                      ندهد  عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد مگر آن كه زن رضايت خود را مق

               مهر كرده باشد.

                                                    مسلمانى كه منكر خدا يلا پيغمبلر شلود يلا حكلم ضلرورى ديلن         - 2487مسأله 

       زه را  رو                            دانند مثل واجب بلودن نملاز و             دين اسالم مى   ء                    مى را كه مسلمانان جز  حك    يعنى

     شود.  مى                                 بداند آن حكم ضرورى دين است مرتد                      انكار كند در صورتى كه 

      ه در كل                                                    اگر زن پيش از آن كه شوهرش با او نزديكى كند به طورى   - 2488مسأله 

         شلد يعنلى                 اگر زن يائسه با           گردد و نيز                    شود  عقد او باطل مى                        مسأله پيش گفته شد مرتد

       علد از  ب                                                                سي ده است شصت سال و اگر سي ده نيست پنجاه سال او تمام شلده باشلد و        اگر

             كه در احكام                                                                      نزديكى مرتد شود عقد او باطل است. ام ا اگر يائسه نباشد بايد به دستورى

   ر  اگ      اقى و  ب                                        دارد  پس اگر در بين عد ه مسلمان شود عقد                             طالق گفته خواهد شد عد ه نگه

     است.                بماند عقد باطل                  تا آخر عد ه مرتد

                     شلود  زنلش بلر او حلرام                       زداه است اگلر مرتلد               ردى كه مسلمان م  - 2489مسأله 

   د.       نگه دار                شود  عد ه وفات                                            شود و بايد به مقدارى كه در احكام طالق گفته مى  مى

       ان شلده      مسللم                                 مادر غير مسلمان به دنيا آمده و                  مردى كه از پدر و  - 2491مسأله 

        نزديكلى                    گردد و اگر بعلد از                    شود  عقد او باطل مى                             پيش از نزديكى با عيالش مرتد   ر  اگ

   بله                    بيننلد بايلد آن زن                     هايى باشد كه حيض ملى                 زن او در سن زن        چنان چه      شود        مرتد

         شدن عد ه                          دارد پس اگر پيش از تمام               شود  عد ه نگه                 احكام طالق گفته مى       كه در        مقدارى

                  ى وگرنه باطل است.                   مسلمان شود  عقد باق         شوهر او

           ون نبرد و       رى بير ل             ه او را از شه ل        رط كند ك ل                      اگر زن در عقد با مرد ش  - 2491مسأله 

                                              هم قبول كند نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد.     مرد
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       تواند ى م                                                   اگر زن انسان از شوهر ديگرش دخترى داشته باشد  انسان   - 2492مسأله 

         راى پسلر  ب                              ست عقد كند و نيز اگر دخترى را                                       آن دختر را براى پسر خود كه از آن زن ني

                                    تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.              خود عقد كند مى

        ه بلا او   ك                                                   اگر زنى از زنا آبستن شود در صورتى كه آن زن يا مردى   - 2493مسأله 

  ز    جلاي       ن زن آ                                                                كرده يا هر دوى آنان مسلمان باشند يا هيچكدام مسلمان نباشند  براى      زنا

       ط كند.              نيست بچه را سق

         نا كند  ز                                                   اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عد ه كسى هم نيست   - 2494مسأله 

     طفله  ن        انند از                                      اى كه از آنان پيدا شود در صورتى كه ند                       بعد او را عقد كند و بچه        چنان چه 

                                      حالل است يا حرام آن بچه  حالل زاده است.

   زن         چنان چه     ند         زدواج ك                                         اگر مرد نداند كه زن در عد ه است و با او ا - 2495مسأله 

          باشلد وللى   ى م   دو                                                      ً         نداند و بچه از آنان به دنيا آيد حالل زاده است و شرعاً فرزند هر    هم

       رت عقلد                            ً                                دانسته كه در عد ه است شرعاً بچه فرزند پدر است و در هر دو صو     زن مى     اگر

       باشند.                            باطل است و به يكديگر حرام مى      آنان

          گر بگويلد  ا                              نبايد حرف او را قبول كرد  ولى    ام                   اگر زن بگويد يائسه  - 2496مسأله 

     شود.                          شوهر ندارم  حرف او قبول مى

     ن زن  آ                                                   اگر بعد از آن كه انسان با زنلى ازدواج كلرد كسلى بگويلد       - 2497مسأله 

         ته  بايلد      ً                         شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر داش        چنان چه                          داشته و زن بگويد نداشتم        شوهر

                   آن زن را قبول كرد.     حرف

        درش جلدا                   تواند او را از ما                                 ا هفت سال دختر تمام نشده  پدر نمى ت  - 2498مسأله 

     كند.

   ف                                              است در شوهر دادن دخترى كه بالغه است يعنلى مكل ل        مستحب   - 2499مسأله 

   ست  ا           هاى مرد آن                        فرمودند: يكى از سعادت   (          عليه السالم )                          شده  عجله كنند حضرت صادق

                            دخترش در خانه او حيض نبيند.    كه
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      واجلب                                                 ن مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگر نگيرد      اگر ز  - 2511مسأله 

                                                         است كه زن مهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگر ازدواج نكند.

                  اى پيدا كنلد  بچله                                               كسى كه از زنا به دنيا آمده اگر زن بگيرد و بچه  - 2511مسأله 

          زاده است.   حالل

       زديكلى          ن با او ن                                           هرگاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض ز  - 2512مسأله 

          زاده است.                     اى كه به دنيا آيد حالل                       كند  معصيت كرده ولى بچه

         وفات كه                                                     زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده  اگر بعد از عد ه  - 2513مسأله 

    يلد        گردد با                                                                   مقدار آن در احكام طالق گفته خواهد شد  شوهر كند و شوهر او ل از سفر بر

       زديكلى                                   ل حالل است ولى اگر شلوهر دوم بلا او ن                                    از شوهر دوم جدا شود و به شوهر او 

       ثل او م       ايى كه  ه                                    د و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق زن       نگه دار                         كرده باشد  زن بايد عد ه

                                                                   هستند بدهد ولى خرج عد ه نلدارد و اگلر زن پلس از گذشلت چهلار سلال فحلص از       

      او را      شرع                                                                 شوهرش به دستور حاكم شرع وندادن ولى  نفقه او وطلب نمودن طالق  حاكم 

       صلورتى    ر                                                                   طالق بدهد و شوهر او ل اگر پيدا شود  زن بر شوهر او ل حرام خواهد بلود د 

                              كه از عد ه طالق خارج شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 احكام شير دادن

     واهلد        گفتله خ   «    513 2      مسأله  »         طى كه در  ي            اى را با شرا       زنى بچه     اگر  - 2514مسأله 

      ضلاعى  ر                              شود: او ل خلود زن و آن را ملادر     مى                                شير دهد آن بچه به اين عد ه محرم      شد 

   و         سوم پلدر    ؛     گويند                                                دوم شوهر زن كه شير مال اوست و او را پدر رضاعى مى  ؛      گويند  مى

  ز  ا         هايى كه         چهارم بچه   ؛                   مادر رضاعى او باشند                                      مادر آن زن هرچه باال روند اگرچه پدر و

      رونلد        پلايين             آن زن هرچه          هاى اوالد        پنجم بچه   ؛    آيند                 اند يا به دنيا مى                  آن زن به دنيا آمده

       برادر      هر و      شم خوا ش   ؛                    ها را شير داده باشند                                            چه از اوالد او به دنيا آمده يا اوالد او آن بچه

       ر شلده     براد                                                                  آن زن اگرچه رضاعى باشند يعنى به واسطه شير خوردن با آن زن خواهر و

       اگرچه  ن          خاله آن ز             هشتم دايى و   ؛                            عم ه آن زن اگرچه رضاعى باشند            هفتم عمو و   ؛     باشند

     ونلد  ر                                                      نهم اوالد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است هرچه پلايين     ؛           رضاعى باشند

     وهر شل                               مادر شوهر آن زن كه شلير ملال آن              دهم پدر و   ؛                         اگرچه اوالد رضاعى او باشند

    چله                                  برادر شوهرى كله شلير ملال او اسلت اگر                    يازدهم خواهر و   ؛                 است هرچه باال روند

       ه شلير  ك           خاله شوهرى         دايى و        عم ه و            زدهم عمو و   دوا   ؛                    برادر رضاعى او باشند         خواهر و

      سلائل  م                                                                   مال اوست هرچه باال روند اگرچه رضاعى باشند و نيز عد ه ديگرى هم كله در  

      شوند.                             شود به واسطه شير دادن محرم مى           بعد گفته مى

     شلود  ى      گفته م  «    513 2      مسأله  »         طى كه در  ي            اى را با شرا       زنى بچه     اگر  - 2515مسأله 

   و    د ل  كن            اند ازدواج                                          تواند با دخترهايى كه از آن زن به دنيا آمده   نمى                     شير دهد  پدر آن بچه
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                                                               تواند دخترهاى شوهرى را كه شير مال اوسلت اگرچله دخترهلاى رضلاعى او           نيز نمى

        ند اگر ك                                  است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج      جايز                               باشند براى خود عقد نمايد ولى

        اهى كله                           كند و نگاه محرمانه يعنى نگل                           آن است كه با آنان ازدواج ن      مستحب           چه احتياط 

                                          تواند به محرمهاى خود كند  به آنان ننمايد.        انسان مى

     شلود      ته مى  گف  «    513 2      مسأله  »         طى كه در  ي            اى را با شرا       زنى بچه     اگر - 2516مسأله 

    ولى      شود                                                               شير دهد  شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهرهاى آن بچه محرم نمى

     اهر                                        ان ازدواج ننمايد و نيلز خويشلان شلوهر بله خلو                    آن است كه با آن      مستحب        احتياط 

      شوند.                      وبرادر آن بچه محرم نمى

       شود و  مى                                        اى را شير دهد  به برادرهاى آن بچه محرم ن           اگر زنى بچه  - 2517مسأله 

      شوند.                        اى كه شير خورده محرم نمى         خواهر بچه                             نيز خويشان آن زن به برادر و

           ند و بلا آن                          ا شير كامل داده ازدواج ك                           اگر انسان با زنى كه دخترى ر  - 2518مسأله 

                                   تواند آن دختر را براى خود عقد كند.                      نزديكى نمايد  ديگر نمى    زن

      كله آن                توانلد بلا زنلى                                          اگر انسان با دخترى ازدواج كند  ديگر نمى  - 2519مسأله 

                               را شير كامل داده ازدواج نمايد.      دختر

          و را شلير  ا             ر بزرگ انسان                              تواند با دخترى كه مادر يا ماد         انسان نمى  - 2511مسأله 

      باشد         ير داده ش                                                                    كامل داده ازدواج كند  و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او دخترى را 

    عقد      خود  اى                   دختر شيرخوارى را بر        چنان چه                                 تواند با آن دختر ازدواج نمايد و          انسان نمى

     شود.  مى                                                                      كند  بعد مادر يا مادر بزرگ يا زن پدر او آن دختر را شير دهد  عقد باطل

          شير كاملل                                                      با دخترى كه خواهر يا زن برادر انسان از شير آن او را  - 2511مسأله 

   يا    ر       وه خواه ن                                                            شود ازدواج كرد و همچنين است اگر خواهر زاده يا برادر زاده يا         داده نمى

                                                برادر نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.

                         ن دختر به شوهر خود حلرام                                  اگر زنى بچه دختر خود را شير دهد آ  - 2512مسأله 

    ولى                                              اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد                        شود و همچنين است اگر بچه  مى
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      شلوهر                                                                   اگر بچه پسر خود را شير دهد زن پسرش كه مادر آن طفل شيرخوار اسلت بلر  

     شود.            خود حرام نمى

   ر ي شل                                                    اگر زن پدر دخترى بچه شوهر آن دختر را از شلير آن پلدر     - 2513مسأله 

      شوهر    گر                                    شود  چه بچه از همان دختر يا از زن دي                                دهد  آن دختر به شوهر خود حرام مى

         او باشد.
 

                                 ط شير دادنى كه عل ت محرم شدن استيشرا

    چه ب  -  ّ او ل                                             شير دادنى كه عل ت محرم شدن است هشت شرط دارد:   - 2514مسأله 

   ؛    دارد نل       فايلده                                                                  شير زن زنده را بخورد پس اگر از پستان زنى كه مرده است شير بخلورد 

    چله  ب       مده به  آ                        اى را كه از زنا به دنيا                                        شير آن زن از حرام نباشد  پس اگر شير بچه  -دوم

      سلتان             بچه شلير از پ   -سوم   ؛   شود                                              ديگر بدهند به واسطه آن شير بچه به كسى محرم نمى

        با چيز             شير  خالص و  -چهارم   ؛                                                 بمكد  پس اگر شير را در گلوى او بريزند نتيجه ندارد

                                             شير از يك شوهر باشد پس اگلر زن شليردهى را طلالق     -پنجم   ؛     نباشد            ديگر مخلوط

        ز شلوهر                                                                     دهند بعد شوهر ديگرى كند و از او آبستن شود وتا موقع زاييدن  شليرى كله ا  

    عله       هفلت دف    و                         ً                                         او ل داشته باقى باشد ومثالً هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر او ل 

   ؛   شلود                بله كسلى محلرم نملى       چله   ب   آن     د       اى بده                                    بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچه

     سلانى   ك                                                               بچه به واسطه مرض شير را قى نكند و اگر قى كند بنابر احتياط واجب   -ششم

     نگلاه     و                               شوند  بايلد بلا او ازدواج نكننلد                                    واسطه شير خوردن با آن بچه محرم مى       كه به

      مسأله        كه در                                    پانزده مرتبه يا يك شبانه روز به طورى  -هفتم   ؛                هم به او ننمايند         محرمانه

       آن شلير                                                             شود  شير سير بخورد يا مقدارى شير به او بدهنلد كله بگوينلد از     مى          بعد گفته

      و شير  ا                                                گوشت در بدنش روييده است بلكه اگر ده مرتبه هم به             محكم شده و          استخوانش

                                                  آن است كسانى كله بله واسلطه شلير خلوردن او بلا او محلرم             مستحب        احتياط        دهند 

   ده ل     ام نش ل    ه تم ل  بچ        دو سال  -هشتم   ؛                    حرمانه به او ننمايند                    ازدواج نكنند ونگاه م       شوند   مى
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              شود  بلكه اگر         محرم نمى                                             بعد از تمام شدن دو سال  او را شير دهند به كسى            باشد و اگر  

  ه  بل         ر بخلورد                                                         تمام شدن دو سال  چهارده مرتبه و بعد از آن   يك مرتبه شي     ً       مثالً پيش از

      گذشلته                                 ييدن زن شيرده بيشتر از دو سال          از موقع زا        چنان چه          شود  ولى    نمى          كسى محرم

         د  محلرم                                        اى را شير دهد آن بچه به كسانى كه گفتله شل                 باقى باشد و بچه    او     شير        باشد و

     شود.  مى

       خلورد   ن                                شبانه روز غذا يا شير كس ديگلر را                      بايد بچه در بين يك  - 2515مسأله 

     زده      يلد پلان        نيز با                                                             اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين غذا خورده اشكال ندارد  و   ولى

          ورد و در                                                زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگلر را نخل                       مرتبه را از شير يك 

    كملى      يلا                                                                       هر دفعه بدون فاصله شير بخورد  ولى اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند 

   د    شلو                   شود يلك دفعله حسلاب                      گيرد تا وقتى سير مى                               صبر كند كه از او لى كه پستان مى

             اشكال ندارد.

         يگر كند                         اى را شير دهد  بعد شوهر د                          اگر زن از شير شوهر خود بچه  - 2516مسأله 

       شلوند                                                                      و از شير آن شوهر هم بچه ديگر را شير دهد آن دو بچه به يكديگر محرم نملى 

                                نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند.                                     اگرچه بهتر است با هم ازدواج نكنند و

      ن بله                          ن بچه را شير دهد  همله آنلا                            اگر زن از شير يك شوهر چندي  - 2517مسأله 

      شوند.                                                     يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مى

       گفتليم        طى كه ي                                              اگر كسى چند زن داشته باشد و هركدام آنان با شرا  - 2518مسأله 

    حلرم      هلا م                                        ها به يكديگر و بله آن ملرد و بله همله آن زن                          اى را شير دهد  همه بچه   بچه

      شوند.  مى

           ً اى را ملثالً                                                 اگر كسى دو زن شيرده داشته باشد و يكى از آنان بچله   - 2519مسأله 

     شود.                                                           هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد آن بچه به كسى محرم نمى

                          دختلرى را شلير كاملل بدهلد                                  اگر زنى از شير يك شوهر پسر و  - 2521مسأله 

      شوند.                                             برادر آن دختر به خواهر وبرادر آن پسر محرم نمى         خواهر و
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           واسلطه شلير              هايى كه بله                             تواند بدون اذن زن خود  با زن         انسان نمى - 2521مسأله 

     واط لل        ا پسلرى                             اند ازدواج كند  و نيز اگر ب                                         خوردن  خواهر زاده يا برادر زاده زن او شده

    كله                      ملادر بلزرگ آن پسلر را           مادر و         خواهر و                                   كند  احتياط واجب آن است كه دختر و

      بلراى       انلد                                   خوردن  دختر و خواهر و مادر او شلده                               رضاعى هستند يعنى به واسطه شير 

       ً خصوصلاً                                                                 خود عقد نكند و اگر عقدى واقع شده احتياط واجب آن است كه طالق دهلد 

                                           اگر لواط كننده قبل از بلوغ لواط كرده باشد.

            شلود  اگرچله                                                  زنى كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نملى   - 2522مسأله 

                  ا او ازدواج نكند.           آن است كه ب      مستحب        احتياط 

         ه واسطه ب                                          تواند با دو خواهر  اگرچه رضاعى باشند يعنى          انسان نمى  - 2523مسأله 

       كنلد و               دو زن را عقلد         چنان چه                                                 شير خوردن  خواهر يكديگر شده باشند ازدواج كند  و 

     اسلت      اطل                                                اند  در صورتى كه عقد آنان در يك وقت بوده هر دو ب                    بعد بفهمد خواهر بوده

      باشد.                                           وقت نبوده عقد او لى صحيح و عقد دومى باطل مى            و اگر در يك 

              شود شير دهد                                        ً        اگر زن از شير شوهر خود كسانى را كه بعداً گفته مى  - 2524مسأله 

   ر    خلواه      ر و    براد  :                                             شود  اگرچه بهتر آن است كه احتياط كنند: او ل                    شوهر بر او حرام نمى

             الد دايى خود  او            اوالد عمو و  :   م   سو                 خاله خود را        دايى و        عم ه و       عمو و   :     دوم            خود را

   :    ششلم          را                               برادر شوهر  يا خواهر شوهر خلود    :      پنجم                      برادرزاده خود را  :       چهارم         را

        له شلوهر    خا        دايى و        عم ه و       عمو و  :      هفتم                                      زاده خود يا خواهر زاده شوهرش را       خواهر

                         نوه زن ديگر شوهر خود را.   :      هشتم        را

      نسلان  ا                                 يا دختر خاله انسلان را شلير دهلد بلا                       اگر كسى دختر عم ه   - 2525مسأله 

                               از ازدواج با او خوددارى نمايد.         آن است كه      مستحب         احتياط        شود  ولى   نمى    محرم

   زن                                                      مردى كه دو زن دارد  اگلر يكلى از آن دو زن  فرزنلد عملوى      - 2526مسأله 

     شود. ى                                                               را شير دهد  زنى كه فرزند عموى او شير خورده  به شوهر خود حرام نم      ديگر
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 آداب شير دادن

   كه     ست ا       سزاوار                                               براى شير دادن بچه بهتر از هركس مادر او است و  - 2527مسأله 

    اگلر   و      بدهد                                                                  مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد و خوب است كه شوهر مزد

          ايه بدهد.    به د   و                          تواند بچه را از او گرفته                                            مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد  شوهر مى

      داراى    و                     گيرند  دوازده امامى                 اى كه براى طفل مى        است دايه      مستحب   - 2528مسأله 

     ا بلد   يل                                        مكروه است كم عقل  يا غير دوازده املامى                   صورت نيكو باشد و        عف ت و       عقل و

     دارد        اى كه ه            بگيرند كه بچ    اى                                                      صورت  يا بد خلق يا زنا زاده باشد  و نيز مكروه است دايه

                        از زنا بدنيا آمده باشد.
 

              ر قه شير دادنمسائل متف

                  اى را شير ندهنلد                                    است از زنها جلوگيرى كنند كه هر بچه      مستحب   - 2529مسأله 

        حلرم بلا            ً         انلد و بعلداً دو نفلر م                                                   زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده

                      يكديگر ازدواج نمايند.

      مسلتحب       كننلد                                            كسانى كه به واسطه شير خوردن  خويشى پيدا ملى   - 2531مسأله 

   ه كل             حقهلاى خويشلى           برنلد و                                             ديگر را احترام نمايند  ولى از يكديگر ارث نمى      است يك

                                         انسان با خويشان خود دارد براى آنان نيست.

    شير                         است بچه را دو سال تمام      مستحب                        در صورتى كه ممكن باشد    - 2531مسأله 

       بدهند.

   ن         تواند بلدو                                                  اگر به واسطه شير دادن حق  شوهر از بين نرود  زن مى  - 2532مسأله 

                     اى را شير دهلد كله بله           نيست بچه     جايز                                          اجازه شوهر  بچه كس ديگر را شير بدهد ولى

                                                    ً                     واسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود  مثالً اگلر شلوهر او دختلر شلير    

                                                                               خوارى را براى خود عقد كرده باشد  زن نبايد آن دختر را شير دهد  چون اگر آن دختر

      گردد.             بر او حرام مى       شود و    ر مى                            را شير دهد  خودش مادر زن شوه
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         وارى را                                                   اگر بخواهد زن برادرش به او محرم شود  بايد دختر شيرخ  - 2533مسأله 

   «    2490       مسلأله  »         طى كله در   ي                     و در آن دو روز با شرا   ً                           مثالً دو روزه براى خود صيغه كند 

                                       گفته شد  زن برادرش آن دختر را شير دهد.

          به واسطه                              ى را براى خود عقد كند  بگويد                       اگر مرد پيش از آن كه زن  - 2534مسأله 

     ن چله     چنلا                                    ً                             شير خوردن آن زن بر او حرام شده  مثالً بگويد شلير ملادر او را خلورده     

    ود       ويلد و خل                                               تواند با آن زن ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگ                       تصديق او ممكن باشد  نمى

         ه باشلد      نكرد                                                                 زن هم حرف او را قبول نمايد  عقد باطل است پس اگر مرد با او نزديكى 

         وده اسلت                                                                     يا نزديكى كرده باشد ولى در وقت نزديكى كردن زن بداند بر آن مرد حرام بل 

    را        مهلر او                                                                       مهر ندارد و اگر بعد از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بلوده شلوهر بايلد   

                           هايى كه مثل او هستند بدهد.        مطابق زن

     رام            دن بر ملردى حل                                          اگر زن پيش از عقد بگويد به واسطه شير خور  - 2535مسأله 

    قد        بعد از ع                                  تواند با آن مرد ازدواج كند و اگر                       تصديق او ممكن باشد  نمى        چنان چه      شده  

       كلم آن  ح                                                                     بگويد  مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و

                      در مسأله پيش گفته شد.

    :      شلود                                                 شيردادنى كه عل ت محرم شدن است  به دو چيز ثابلت ملى    - 2536مسأله 

   :  دوم       د                                                اى كه انسان از گفته آنلان يقلين يلا اطمينلان پيلدا كنل                   خبر دادن عد ه   :    ّ او ل

         م بگويند  ه            شير دادن را       شرايط                                     يا چهار زن عادل باشند ولى بايد          مرد عادل          شهادت دو

      ن شلير                          چهلار سلاعت از پسلتان فلالن ز                           ايم كه فالن بچه بيسلت و               بگويند ما ديده     ً مثالً

  «   90  24      مسلأله   »            ها را كله در               چنين ساير شرط      ه و هم           ر بين نخورد          وچيزى هم د       خورده

          شر  دهند.         گفته شد

                                                    اگر شك كنند بچه به مقدارى كه عل لت محلرم شلدن اسلت شلير       - 2537مسأله 

                                                                            خورده يا نه  يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خلورده  بچله بله كسلى محلرم     

                                     شود  ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.   نمى
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    بله    و          عاقلل باشلد                     دهد  بايد بالغ و                        مردى كه زن خود را طالق مى  - 2538مسأله 

         اطل است ب                                                                 اختيار خود طالق دهد و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طالق دهد  طالق 

    حيح                                                                   و نيز بايد قصد طالق داشته باشد  پس اگر صيغه طالق را به شلوخى بگويلد  صل   

      نيست.

                                                زن بايد در وقلت طلالق از خلون حليض ونفلاس پلاك باشلد و         - 2539مسأله 

      آينلده                             تفصيل اين دو شرط در مسائل                                      در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد و       شوهرش

     شود.       گفته مى

                                                طالق دادن زن در حال حيض يا نفلاس در سله صلورت صلحيح      - 2541مسأله 

           علوم باشد م  :دوم          اشد                                             آن كه شوهر بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده ب  :  ّ  او ل      است: 

      بسلتن                                      شوهر در حال حيض طالق بدهد  بعد بفهملد آ                                آبستن است و اگر معلوم نباشد و

     ن و                                                                   بوده  احتياط واجب آن است كه دوباره او را طالق دهد در صلورتى كله حاللت ز   

        فهملد كله    ب              ب بودن نتواند  ي               مرد به واسطه غا  : سوم                        دانسته كه حرام است     را مى       مسأله

                              ون حيض يا نفاس پاك است يا نه. خ          زن او از

       م شود                 طالقش دهد بعد معلو                                  اگر زن را از خون حيض پاك بداند و  - 2541مسأله 

    و      داند   ض ب ل        را در حي      ر او ل                                                 كه موقع طالق در حال حيض بوده  طالق او باطل است و اگ
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  ق   طال                                                                  طالقش دهد بعد معلوم شود پاك بوده  طالق او صحيح است در صورتى كه قصد

    ً            قتاً داشته باشد.   حقي

  ب  يل                                        داند زنش در حال حيض يا نفاس اسلت  اگلر غا           كسى كه مى  - 2542مسأله 

  ز  ا   هلا      زن                                            ً بخواهد او را طالق دهد  بايد تا ملد تى كله معملوالً        ً             مثالً مسافرت كند و     شود

   د.                                                  شوند صبر كند در صورتى كه نتواند از حالش با خبر باش           نفاس پاك مى        حيض يا

   چه       چنان                                ب است بخواهد زن خود را طالق دهد   ي     كه غا         اگر مردى   - 2543مسأله 

    از        طلالع او                                                                    بتواند اطالع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه  اگرچله ا 

        ع پيدا                                           هاى ديگرى باشد كه در شرع معي ن شده بايد اطال                        روى عادت حيض زن يا نشانه

      شلوند     ك ملى               حيض يا نفاس پلا                          ً        تواند تا مد تى كه معموالً زنها از                    كند و اگر نتوانست مى

         صبر كند.

   و   د                      نفاس پاك است نزديكى كنل                               اگر با عيالش كه از خون حيض و  - 2544مسأله 

    نه           زنى را كه             پاك شود ولى                                                     بخواهد طالقش دهد  بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و

             و                  دهلد  اشلكال نلدارد                                                       سالش تمام نشده  يا آبستن است اگلر بعلد از نزديكلى طلالق    

       سلي ده                             است بيشتر از شصت سلال و اگلر                                         چنين است اگر يائسه باشد  يعنى اگر سي ده  هم

                                    نيست بيشتر از پنجاه سال داشته باشد.

    در   و                        نفاس پاك است نزديكى كنلد                              اگر با زنى كه از خون حيض و  - 2545مسأله 

      نلابر                                       بعد معلوم شود كه موقع طلالق آبسلتن بلوده ب           چنان چه                     همان پاكى طالقش دهد  

          مسلأله را                                                              احتياط واجب بايد دوبلاره او را طلالق دهلد در صلورتى كله حاللت زن و      

        دانسته.  مى

                                                      اگر با زنى كه از خون حيض و نفاس پلاك اسلت نزديكلى كنلد و      - 2546مسأله 

    بعد                                                   ً بخواهد در سفر طالقش دهد  بايد به قدرى كه زن معموالً        چنان چه               مسافرت نمايد  

                                    شود  صلبر كنلد در صلورتى كله نتوانلد از             ه پاك مى     دوبار   و       بيند                  از آن پاكى خون مى

                  حالش با اطالع شود.
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      بينلد                                                  اگر مرد بخواهد زن خود را كه به واسطه مرضى حليض نملى    - 2547مسأله 

      نمايد         وددارى خ                                                                   طالق دهد  بايد از وقتى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه از جماع با او 

                   بعد او را طالق دهد.   و

       آن را             دو مرد عادل                                     بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود و    طالق   - 2548مسأله 

    د         اطمه باشل              ً  اسم زن او مثالً ف                                                   بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طالق را بخواند و

         را وكيل       ديگرى           است و اگر                      يعنى زن من فاطمه رها   «       طال ق      ة                 ز و ج تى فاط م  »            بايد بگويد: 

  . «       طال ق      ة  ِّ          كِّلى فاط م      م و        ج ة      ز و  »                        كند آن وكيل بايد بگويد: 

     انلد                     ً                                  زنى كه صيغه شده  مثالً يك ماهه يا يك ساله او را عقد كلرده   - 2549مسأله 

               ت او را بله او                                ست كه مد تش تمام شود  يا ملرد ملد                     رها شدن او به اين ا             طالق ندارد و

             پاك بلودن زن               شاهد گرفتن و                     ت را به تو بخشيدم و                               ببخشد به اين ترتيب كه بگويد: مد

            ض الزم نيست.     از حي
 

   ّ     عد ه طالق

         ى اگرچله                                                    زنى كه نه سالش تمام نشده  و زن يائسه عده ندارد  يعنل   - 2551مسأله 

           ً         تواند فوراً شوهركند.                                           شوهرش با او نزديكى كرده باشد  بعد از طالق مى

   و                         يائسله نيسلت اگلر شلوهرش بلا ا                                زنى كه نه سالش تمام شده و  - 2551مسأله 

     اكى         ن كه در پ               د يعنى بعد از آ       نگه دار                  از طالق بايد عد ه              طالقش دهد  بعد               نزديكى كند و

  ض      كله حلي        هملين            پاك شود و                                                 طالقش داد  به قدرى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و

          ت وللى در                                  تواند شوهر كند  اين در زن آزاد اسل         شود و مى                       را ديد  عد ه او تمام مى     سوم

  ا  ب         يكى كردن                 ى اگر پيش از نزد       شود  ول                                   كه حيض دوم را ببيند عد ه او تمام مى      همين      كنيز

                      ً          تواند بعد از طالق فوراً شوهر كند.                             طالقش بدهد  عد ه ندارد يعنى مى    او

        بينند ى                  هايى باشد كه حيض م                  بيند اگر در سن  زن              زنى كه حيض نمى  - 2552مسأله 

      د ه ل    وز ع ر                                                        شوهرش او را طالق دهد  بايد بعد از طالق تا سه ماه يعنى نود         چنان چه 
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                                           د در صورتى كه شوهرش با او نزديكى كرده است. ر      نگه دا

            ايد تا نلود  ب                                                  زنى كه عد ه او سه ماه است  اگر او ل ماه طالقش دهند   - 2553مسأله 

         عد از آن        و ماه ب د                                                   د و اگر در بين ماه طالقش بدهند  بايد باقى ماه را با        نگه دار          روز عد ه

    اگلر          ً د  ملثالً                  ا نلود روز تملام شلو      د ت       نگه دار                                        نيز كسرى ماه او ل را از ماه چهارم عد ه   و

         وز بلاقى                       نه روز باشد  بايد نله ر                                          روز بيستم ماه طالقش بدهد و آن ماه بيست و      غروب

   د.  ار     نگه د                          روز از ماه چهارم را عد ه    يك        بيست و                 ماه بعد از آن و              ماه را با دو

       قط شلدن                      اش تا دنيا آمدن يا سل                               اگر زن آبستن را طالق دهند  عد ه  - 2554مسأله 

         اش تمام        يد  عد ه                        ً                                     او است بنابر اين اگر مثالً يك ساعت بعد از طالق  بچه او به دنيا آ     بچه

       يض در حل          هلا بله سله                        اال  بايد مثل ساير زن                                     شود  در صورتى كه بچه از زنا نباشد و  مى

  . د       نگه دار                        نود روز از طالق او عد ه      اال         بيند و                         صورتى كه در حاملگى حيض مى

    يك    ً ثالً                         يائسه نيست اگر صيغه شود م               لش تمام شده و            زنى كه نه سا  - 2555مسأله 

   ن ز     ت آن   ملد                             شوهرش با او نزديكلى نمايلد و          چنان چه                ساله شوهر كند               ماهه  يا يك

           بيند بايد ى               د  پس اگر حيض م       نگه دار                                               تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد بايد عد ه

   آن      اجب و            يند  احتياط  ب                       شوهر نكند و اگر حيض نمى     د و       نگه دار                      به مقدار دو حيض عد ه

                                    پنج روز از شوهر كردن خوددارى نمايد.              است كه چهل و

     ملام                                                  ابتداى عد ه طالق از موقعى است كه خوانلدن صليغه طلالق ت     - 2556مسأله 

      د كله       ه بفهم                                         اند يا نداند  پس اگر بعد از تمام شدن عد                           شود  چه زن بداند طالقش داده  مى

   د.       نگه دار      عد ه                      اند  الزم نيست دوباره              او را طالق داده
 

   ّ                   عد ه زنى كه شوهرش مرده

          و ده روز                                                     زنى كه شوهرش مرده اگر آبستن نباشد  بايد تا چهار ماه  - 2557مسأله 

       صلغيره                                                           د يعنى از شوهر كردن خوددارى نمايد اگرچه يائسه يلا صليغه يلا          نگه دار      عد ه

         ن عد ه     زاييد    قع                                                                   باشد  يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد و اگر آبستن باشد  بايد تا مو
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     هار چ       ايد تا  ب                اش به دنيا آيد                                               د  ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز بچه       نگه دار

       گويند.                        اين عد ه را عد ه وفات مى                                     ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند و

         ت كنلد و                          باشد  حرام است خلود را زينل                        زنى كه در عد ه وفات مى - 2558مسأله 

   ود  شل                                 چنين كارهاى ديگرى كه زينت حساب                  د و سرمه بكشد و هم                  لباسهاى زينتى بپوش

      باشد.             بر او حرام مى

        ه وفلات                                                     اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عد   - 2559مسأله 

   و         جدا شود                        ً                           معلوم شود شوهر او بعداً مرده است  بايد از شوهر دوم        چنان چه           شوهر كند  

  ه     عد      دوم                                     ى كه در عد ه طالق گفته شد  براى شوهر                                در صورتى كه آبستن باشد  به مقدار

    و ل  ا        ى شلوهر                          د  و اگر آبستن نباشد  برا       نگه دار                                    طالق و بعد براى شوهر او ل عد ه وفات

   د.       نگه دار                   ً                         عد ه وفات احتياطاً و براى شوهر دوم عد ه طالق

       ع شود.                                                   ابتداى عد ه وفات از موقعى است كه زن از مرگ شوهر مطل  - 2561مسأله 

                   شود خواه تمام شدن                          ام تمام شده  از او قبول مى                 اگر زن بگويد عد ه  - 2561ه مسأل

    دن       ق يا مر                      زن متهمه نباشد و از طال      آن كه                                      اش به سه طهر باشد يا به شهور به شرط    عد ه

                                               قدرى گذشته باشد كه امكان تمام شدن عده او باشد.  ه        شوهرش ب
 

 طالق بائن و طالق رجعى

                                           است كه بعد از طالق  مرد حق  نلدارد بله زن خلود                 طالق بائن آن  - 2562مسأله 

    طالق   -                               نمايد و آن بر پنج قسم است: او ل                                    كند يعنى بدون عقد او را به زنى قبول       رجوع

                                         طالق زنى كه يائسه باشد يعنى اگر سي ده است   -   دوم   ؛                      نه سالش تمام نشده باشد        زنى كه

    طلالق    -   سلوم    ؛         اشته باشد                 تر از پنجاه سال د                            شصت سال و اگر سي ده نيست بيش          بيشتر از

                                طلالق سلوم     -     چهلارم    ؛                       بلا او نزديكلى نكلرده باشلد                      شلوهرش بعلد از عقلد           زنى كله 

                      احكلام اينهلا             مبلارات و            طلالق خللع و      -    پلنجم    ؛   اند             دفعه طالق داده                 زنى كه او را سه

                                     غيللر اينهللا طللالق رجعللى اسللت كلله بعللد از طللالق       و      ً              بعللداً گفتلله خواهللد شللد 
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                 او رجوع نمايد.   به        تواند               د ه است  مرد مى               تا وقتى زن در ع

       اى كه ه                                                  كسى كه زنش را طالق رجعى داده  حرام است او را از خان  - 2563مسأله 

     ص ل      هاى مف                                                                   موقع طالق در آن خانه بوده بيرون كند  ولى در بعضى از مواقع كه در كتاب

  ز  ا    الزم        ى غيلر                                                   ن كردن او اشكال ندارد و نيز حرام است زن براى كارها و             گفته شده  بير

                خانه بيرون رود.    آن
 

 احكام رجوع كردن

      ند:                      تواند به زن خود رجوع ك                            در طالق رجعى مرد به دو قسم مى  - 2564مسأله 

         ده است                                                           حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار دا  :  ّ  او ل 

  .    بوده                                                         كارى كند كه از آن بفهمند رجوع كرده است و با قصد رجوع هم    : دوم

         بر دهد                                                   براى رجوع كردن الزم نيست مرد شاهد بگيرد  يا به زن خ  - 2565مسأله 

                                                                 بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد  بگويد به زنم رجوع كردم صحيح است.

             و بگيرد و بلا                                                مردى كه زن خود را طالق رجعى داده  اگر مالى از ا - 2566مسأله 

                   رود و مصالحه صحيح                  رجوع او از بين نمى                                       صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند  حق     او

                    ً                                              است ولى الزم است عمالً رجوع ننمايد  اگر رجوع كرد زوجي ت آن صحيح است.

             مرتبه او را                                                    اگر زنى را دو مرتبه طالق دهد و به او رجوع كند يا دو  - 2567مسأله 

     اسلت                                                                    طالق دهد و بعد از هر طالق عقدش كند  بعد از طالق سوم آن زن بلر او حلرام  

   الل  حل                                                            بعد از طالق سوم به ديگرى شوهر كند  با چهار شلرط بله شلوهر او ل             ولى اگر

  ى         وم هميشگ د               آن كه عقد شوهر    :                                       تواند آن زن را دوباره عقد نمايد: او ل  مى          شود يعنى  مى

           و جلدا شلد    ا                                                ماهه يا يك ساله او را صيغه كند  بعلد از آن كله از        ً   مثالً يك            باشد و اگر

       كنلد و       دخلول                          شلوهر دوم بلا او نزديكلى و      :     دوم                را عقد كند          تواند او             شوهر او ل نمى

    د ه  عل    :       چهلارم                                 شوهر دوم طالقش دهد يلا بميلرد     :     سوم                            نزديكى از جلوى زن باشد

                                    طالق يا عد ه وفات شوهر دوم تمام شود.
 



 طالق احكام                                                                                           476       

 

 طالق خلع

        و دارد               كراهت شديد از ا                                    طالق زنى را كه به شوهرش مايل نيست و  - 2568مسأله 

       گويند.                         بخشد كه طالقش دهد  طالق خلع                        مال ديگر خود را به او مى        مهر يا   و

    ً ثالً مل        اسلم زن          چنان چه                                     اگر شوهر بخواهد صيغه طالق را بخواند    - 2569مسأله 

     يلا                 ت  ه لى  طلال ق          ب لذ ل     ا مل                               خ ل ع ت ها يا خال ع ت ها ع لى      ة                 ز و ج تى فاط م  »      گويد:              فاطمه باشد مى

    شد.            ادم او رها د                          يعنى زنم فاطمه را طالق خلع    «            ه ى  طال ق      ة    ْ       م خْت ل ع      ة        فاط م        بگويد

        بخشلد و                                                اگر زنى كسى را وكيل كند كله مهلر او را بله شلوهرش ب     - 2571مسأله 

        حم لد و    ً           مثالً اسم شوهر م        چنان چه                                       همان كس را وكيل كند كه زن را طالق دهد        شوهر

     ْ   ب ذ لْت       ة           تى فاط م  ْ      ِّ   نْ م و كِّل    ع  »       خواند:                       صيغه طالق را اين طور مى                 فاطمه باشد وكيل          اسم زن

     ة        ز و ج ل  »      گويلد:         اصلله ملى   ف                  پلس از آن بلدون    «     ْ              ل ي خْل ع هلا ع ل ي له             م ح م لد           ِّ  ل م و كِّلى          م ه ر ها

    غيلر               وكيل كند كه           نى كسى را ز      و اگر    «                   ب ذ ل ت  ه ى  طال ق              ت ها ع لى ما       خال ع                خ ل ع ت ها يا     ِّ  م و كِّلى

  ه        جاى كلمل                                     خشد كه او را طالق دهد  وكيل بايد به                را به شوهر او بب                  از مهر چيز ديگرى

  . «     تومان   ة أ      بذلت م »                               اگر صد تومان داده  بايد بگويد:          ً بگويد مثالً            آن چيز را   (     مهرها )
 

 طالق مبارات

         هد كله او                                            شوهر يكديگر را نخواهند و زن مالى به مرد بد          اگر زن و  - 2571مسأله 

                                 طالق دهد  آن طالق را مبارات گويند.    را

        اسلم زن      ً مثالً        چنان چه                                        اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند    - 2572مسأله 

    دم             عنى مبارات كلر  ي   «      ال ق  ط                     ع لى م ه ر ها ف ه ى       ة      ْ                   بار أْت  ز و ج تى فاط م  »                   فاطمه باشد  بگويد: 

   د       كيلل بايل                                                                      زنم فاطمه را در مقابل مهر او پس او رهاست  و اگر ديگرى را وكيل كند  و

       گر بله             هر دو صورت ا      و در   «   ق             ف ه ى  طال               ع لى م ه ر ها      ة      ِّ          م و كِّلى فاط م      ة            أت  ز و ج      بار  »       بگويد: 

                    بگويد  اشكال ندارد.   «          ب م ه ر ها »   (             ع لى م ه ر ها )         جاى كلمه 

   ولي    ود ل                                 مبارات بايد به عربى صحيح خوانده ش                صيغه طالق خلع و  - 2573مسأله 
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    فالن       طالق                   فارسى بگويد براى                                              ً    اگر زن براى آن كه مال خود را به شوهر ببخشد مثالً به 

                                 مال را به تو بخشيدم اشكال ندارد.

        رگردد  ب                                                  اگر زن در بين عد ه طالق خلع  يا مبارات از بخشش خود   - 2574مسأله 

                                      بدون عقد دوباره او را زن خود قراردهد.                  تواند رجوع كند و       شوهر مى

       ز مهلر  ا      بيشلتر              گيرد  بايد                                  مالى را كه شوهر براى طالق مبارات مى  - 2575مسأله 

                                                  نباشد ولى در طالق خلع اگر بيشتر باشد  اشكال ندارد.
 

                  احكام متفر قه طالق

           ديكى كند                                                    اگر با زن نامحرمى به گمان اين كه عيال خود او است نز  - 2576مسأله 

   د.  ار     نگه د                 باشد  بايد عد ه                                                چه زن بداند كه او شوهر نيست يا گمان كند شوهرش مى

         نلد كله آن                                      داند عيالش نيست زنا كند  اگر زن بدا       ى كه مى         اگر با زن  - 2577مسأله 

    نگه    ه                 باشد الزم است عد                                                 شوهر او نيست عده ندارد ولى اگر گمان كند شوهرش مى     مرد

   د.   دار

     ن او                                                   اگر مرد  زنى را گول بزند كه از شلوهرش طلالق بگيلرد و ز     - 2578مسأله 

     اند.   رده                                               طالق و عقد آن زن صحيح است ولى هردو معصيت بزرگى ك      شود 

   ر                                                  هرگاه زن در ضمن عقد الزم با شوهر شرط كنلد كله اگلر شلوه      - 2579مسأله 

    رط         اين شل                     ً                                             مسافرت نمايد  يا مثالً شش ماه به او خرجى ندهد اختيار طالق با او باشد

   اه                                      ً        شرط كند كه اگر مرد مسافرت كنلد  يلا ملثالً تلا شلش مل              چنان چه              باطل است ولى 

  ق          خلود را طلال          چنلان چله                     طالق خود وكيل باشد          ً                ندهد  فعالً از طرف او براى       خرجى

    لت                                                               صحيح است در صورتى كه از وكالت عزلش نكرده باشد و در اين صورت وكا      دهد 

      باشد.                   تعليق در وقت طالق مى             منج ز است و        فعلى و

     ايلد  ب                                                   زنى كه شوهرش گم شده  اگر بخواهد به ديگرى شوهر كنلد     - 2581مسأله 

           عمل نمايد.                                 نزد حاكم شرع برود و به دستور او
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     هند.                      توانند زن او را طالق بد                  جد  پدرى ديوانه مى       پدر و - 2581مسأله 

      گرچله                                                    اگر پدر يا جد  پدرى براى طفل خود زنلى را صليغه كنلد  ا     - 2582مسأله 

     ودش خل      سلاله      14                   ً          مد ت صيغه باشد  مثالً براى پسلر     ء                           مقدارى از زمان تكليف بچه جز

         ن اشلكال                                    ال  بچه باشد  بخشيدن آن مد ت را به ز                                زنى را دو ساله صيغه كند اگر چه ص

               تواند طالق دهد.                            دارد ام ا زن دائمى او را نمى

        ا علادل  ر                                                  اگر از روى عالماتى كه در شرع معي ن شده  مرد دو نفلر    - 2583مسأله 

   ت             داند  مشكل اس           را عادل نمى                                                   بداند و زن خود را پيش آنان طالق دهد  ديگرى كه آنان

                                      اش براى خود يا براى كسى ديگر عقد كند.           ز تمام عد ه                 كه آن زن را بعد ا

     ن چله     چنلا                                                 اگر كسى زن خود را بدون اين كه او بفهمد طالق دهد    - 2584مسأله 

         سال پيش     ً                       مثالً بعد از يك سال بگويد يك                                         مخارج او را مثل وقتى كه زنش بوده بدهد و

        راى زن بل   ت         در آن ملد          ى را كه ي           تواند چيزها    ً                شرعاً هم ثابت كند  مى                  تو را طالق دادم و

        ف كلرده            ى را كه مصر ي                                                         تهي ه نموده و او مصرف نكرده است از او پس بگيرد  ولى چيزها

                          تواند از او مطالبه نمايد.   نمى

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 احكام غصب

   ز     ايلن ا                                                                غصب آن است كه انسان از روى ظلم بر مال  يا حق  كسى مسلل ط شلود و  

         شلود  از                      به عذاب سخت گرفتلار ملى                                              گناهان بزرگ است كه اگر انجام دهد  در قيامت

    مين                               روايت شده است كه هركس يك وجب ز   (                      صلي اهلل عليه و آله وسلم )                  حضرت پيغمبر اكرم

                                                             غصب كند در قيامت آن زمين را از هفلت طبقله آن مثلل طلوق بگلردن او               از ديگرى

         اندازند.  مى

      ر كه گ        جاهاى دي      پل و                                        اگر انسان نگذارد مردم از مسجد ومدرسه و  - 2585مسأله 

     اگلر           چنلين اسلت                                                              براى عموم ساخته شده استفاده كنند  حق  آنان را غصب نموده و هلم 

     ايد.                                  ديگرى نگذارد كه از آنجا استفاده نم                                   كسى در مسجد جايى براى خود بگيرد و

  و  ا                گلذارد  بايلد پليش          گرو ملى         طلب كار                       چيزى را كه انسان پيش  - 2586مسأله 

          از آن كه                                  را از آن به دست آورد  پس اگر پيش                              كه اگر طلب او را ندهد طلب خود        بماند

                                                          او را بدهد آن چيز را از او بگيرد  حق  او را غصب كرده است.     طلب

      صاحب                        اند  اگر ديگرى غصب كند                             مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته  - 2587مسأله 

   آن    چله        چنلان                                                  توانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند و   مى        طلب كار        مال و

      آن را      علوض                                                                را از او بگيرند  باز هم در گرو است و اگر آن چيلز از بلين بلرود و        چيز

      باشد.                            عوض هم مثل خود آن چيز گرو مى            بگيرند  آن

         اگر آن                                                     اگر انسان چيزى را غصب كند  بايد به صاحبش برگرداند و  - 2588مسأله 
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                                            چيز از بين برود  بايد عوض آن را به او بدهد.

                                        ً   چيلزى كله غصلب كلرده منفعتلى بله دسلت آيلد ملثالً از                اگر از   - 2589مسأله 

   ً الً                                             اى پيدا شود  مال صاحب مال است و نيز كسلى كله ملث                   كه غصب كرده بر ه       گوسفندى

                                                         اى را غصب كرده  اگرچه در آن ننشيند بايد اجاره آن رابدهد.    خانه

        وللى  او                                                       اگر از بچه يا ديوانه چيزى را غصب كنلد  بايلد آن را بله     - 2591مسأله 

                                        و اگر از بين رفته  بايد عوض آن را بدهد.   د   بده

                                                هرگللاه دو نفللر بللاهم چيللزى را غصللب كننللد  اگللر هريللك بلله   - 2591مسأأأله 

        ر صلورتى                                               را غصب نمايند  هركدام آنان ضامن تمام آن اسلت د         اند آن       توانسته ي م     نهايى ت

     ارنلد   د                                                           عين مال در تصر ف هردو باشد و اگر هر كدام نصف آنلرا تحلت قلدرت            ً كه فعالً

           نصف هستند.     امن ض

                                                    ً اگر چيزى را كه غصب كرده با چيلز ديگلرى مخللوط كنلد ملثالً       - 2592مسأله 

     سلت                      جدا كردن آنهلا ممكلن ا          چنان چه                             غصب كرده با جو مخلوط نمايد         را كه       گندمى

                                                         اگرچه زحمت داشته باشد  بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.

     مزد                 خراب نمايد ضامن     د و              نقره را غصب كن                  اگر كسى ظرف طال و  - 2593مسأله 

      آن را                                     اى را كه غصب كرده خراب نمايد  بايد                         باشد و همچنين اگر گوشواره         ساختنش مى

     ن را  آ                            براى اين كه مزد ندهلد  بگويلد           چنان چه                              مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و     با

  ر                 تواند او را مجبلو                                                سازم  مالك مجبور نيست قبول نمايد و نيز مالك نمى  مى           مثل او لش

        ن را هلم   آ            نساخته باشد                                                 را مثل او لش بسازد و اگر تفاوت قيمت در ساخته و         د كه آن  كن

          ضامن است.

                                                            اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از او لش بهتلر   - 2594مسأله 

                       صاحب مال بگويد مال را        چنان چه        ً                                    شود مثالً طاليى را كه غصب كرده گوشواره بسازد  

     بلكه                            زحمتى كه كشيده مزد بگيرد           تواند براى   نمي              به او بدهد و                        به همين صورت بده  بايد

   آن                                         صورت او لش در آورد و اگر بلدون اجلازه او      به                                 بدون اجازه مالك حق  ندارد آن را
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        يملت را  ق                                              بايد مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد بلكه تفلاوت                         چيز را مثل او لش كند 

     است.    ضامن    هم

         لش بهتلر                                      غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از او                 اگر چيزى را كه  - 2595مسأله 

  ه  بل                                   صورت او ل درآورى  واجلب اسلت آن را    ه                            صاحب مال بگويد بايد آن را ب        شود  و

         تر شلود                                         قيمت آن به واسطه تغيير دادن از او لش كم        چنان چه                      صورت او لش در آورد و 

   و     ازد      اره بس                                                              بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد پس طاليى را كه غصب كرده اگر گوشو

                                                                      صاحب آن بگويد بايد به صورت او للش درآورى  در صلورتى كله بعلد از آب كلردن      

     كمى  ه       چنان چ                                                               قيمت آن پيش از گوشواره ساختن كمتر شود  بايد تفاوت آن را بدهد و 

     تالف                  ام لا اگلر از جهلت اخل                                                      قيمت آن مستند به نقص در عين يا در صفت طال باشد  و

                            قيمت بازار باشد  ضامن نيست.

      راعت ز                                                   اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند يا درخت بنشاند    - 2596مسأله 

    عت                           صاحب زمين راضى نباشد كه زرا        چنان چه                                  و درخت و ميوه آن مال خود اوست  و 

   ا                                             ً                    درخت در زمين بماند  كسى كه غصب كرده بايد فلوراً زراعلت يلا درخلت خلود ر        و

     رخت د       اعت و                        ه زمين را در مد تى كه زر                                            اگرچه ضرر نمايد از زمين بكند و نيز بايد اجار

       ت كنلد                                 هايى را كه در زمين پيدا شده  درسل      خرابى                                در آن بوده به صاحب زمين بدهد و

    ود          ش كمتلر شل                                                       ها را پر نمايد و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از او ل   ً         مثالً جاى درخت

       بله او       ن را                                   تواند صاحب زمين را مجبور كند كله زملي     نمى                       تفاوت آن را هم بدهد و      بايد

      ت يلا                             تواند او را مجبلور كنلد كله درخل                                            بفروشد يا اجاره دهد و نيز صاحب زمين  نمى

                       زراعت را به او بفروشد.

                 درخلت در زملين او                                     اگر صاحب زمين راضى شود كله زراعلت و    - 2597مسأله 

       اجلاره                                                                      بماند كسى كه آن را غصب كرده  الزم نيست درخت وزراعت را بكند  ولى بايد

                                                     وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده بدهد.            زمين را از

  و           ه مثل گاو                                               اگر چيزى را كه غصب كرده از بين برود  در صورتى ك - 2598مسأله 



 غصب احكام                                                                                           482       

 

   آن      وست پ                 ً                  هم فرق دارد مثالً گوشت آن يك قيمت و       آن با   ء ا              شد كه قيمت اجز         گوسفند با

         ه باشلد                 ازار آن فلرق كلرد        قيمت ب        چنان چه                                        قيمت ديگر دارد  بايد قيمت آن را بدهد و 

       ست كله     آن ا      مستحب                                     خواهد قيمت را رد كند بدهد  و احتياط                        بايد قيمت وقتى را كه مى

                                                         باالترين قيمتى را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته  بدهد.

        جو باشلد       م و                                               اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گند - 2599مسأله 

       د وللى                                          رد  بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهل                         قيمت اجزايش باهم فرق ندا    كه

    بلين                                                           دهد بايد خصوصي اتش مثل چيزى باشد كه آن را غصب كرده و از        را كه مى      چيزى

          رفته است.

         ب نمايد                   آن باهم فرق دارد غص   ء ا                             اگر چيزى را كه مثل گوسفند اجز - 2611مسأله 

    ده            كه پيش او بو            ولى در مد تى                               قيمت بازار آن فرق نكرده باشد         چنان چه                و از بين برود  

      بدهد.   ً                                            مثالً چاق شده باشد  بايد قيمت وقتى را كه چاق بوده

    يش                         ديگرى از او غصب نمايلد و پل                             اگر چيزى را كه غصب كرده و  - 2611مسأله 

      ا از يل                                        تواند عوض آن را از هريلك از آنلان بگيلرد                                  دومى از بين برود  صاحب مال مى

               علوض ملال را از          چنلان كله                      را مطالبله نمايلد و                               هركدام آنان مقلدارى از علوض آن   

          ملى بگيلرد                                      را داده از دوملى بگيلرد  وللى اگلر از دو          آن چه        تواند               بگيرد  او لى مى     او لى

                               را داده از او لى مطالبه نمايد.      آن چه        تواند   نمى

       نباشد                  هاى معامله در آن                 فروشند يكى از شرط                 اگر چيزى را كه مى  - 2612مسأله 

     باطل             معامله                                فروش كنند بدون وزن معامله نمايند                   ايد با وزن خريد و   ً             مثالً چيزى را كه ب

     ملال                                               خريدار با قطع نظر از معاملله راضلى باشلند كله در               فروشنده و        چنان چه       است و 

             انلد مثلل ملال                                                                  يكديگر تصر ف كنند  اشكال ندارد وگرنه چيزى را كه از يكديگر گرفتله 

       ر دسلت                         و در صورتى كه مال هريلك د                  ديگر برگردانند                            غصبى است و بايد آن را به هم

   د.                                                                    ديگرى تلف شود  چه بداند معامله باطل است چه نداند  بايد عوض آن را بده

                                                              هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مد تى نلزد خلود    - 2613مسأله 
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      را بله                                                               تا اگر پسنديد بخرد  در صورتى كه آن مال تلف شود  بايلد علوض آن     د       نگه دار

          حبش بدهد.  صا
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         بله واسلطه                      اى نداشته باشد كه             كند اگر نشانه                     مالى كه انسان پيدا مى  - 2614مسأله 

        د بلكه                                            تواند به قصد اين كه ملك خودش شود آن را بردار                    صاحبش معلوم شود  نمى     آن 

                                              احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.

         ود نقلره   نخل     12 / 6           قيملت آن از                                     اگر مالى پيدا كند كه نشانه دارد و  - 2615مسأله 

       ا نله   يل                      انسان نداند راضى است                       صاحب آن معلوم باشد و        چنان چه               دار كمتر است      سك ه

   كله      ين              تواند به قصد ا                                                         تواند بدون اجازه او بردارد  و اگر صاحب آن معلوم نباشد  مى   نمى

     شد                                  اجب آن است كه هر وقت صاحبش پيدا                                  ملك خودش شود بردارد  گرچه احتياط و

   در    و                                                                      عوض آن را به او بدهد و در صورتى كه خود مال باقى است خود ملال را بدهلد.  

               ست كه برندارد.                                               صورتى كه مال در حرم مكه پيدا شود احتياط واجب آن

       تواند     آن مى                     اى دارد كه به واسطه                                هرگاه چيزى را كه پيدا كرده نشانه  - 2616مسأله 

         سلمانان م                                                              را پيدا كند  اگرچه بداند صاحب آن سن ى يا كافرى است كه در امان        صاحبش

        وزى كه ر                  دار برسد  بايد از               نخود نقره سك ه    12 / 6                               است در صورتى كه قيمت آن چيز به 

                   يك مرتبه و بعد تا    اى                                                             آن را پيدا كرده تا يك هفته روزى دو مرتبه و بعد تا يك ماه هفته

   سلت   ا                اين از بلاب مثلال                           اجتماع مردم اعالن كند و     محل                      سال ماهى يك مرتبه در    يك

     كند. ى                     ً                                         اگر طورى باشد كه عرفاً بگويند تعريف همان مال گمشده است  كفايت م      بلكه

        طمينلان  ا                تواند به كسى كه                                   اگر انسان خودش نخواهد اعالن كند  مى  - 2617مسأله 

                                    دارد بگويد كه از طرف او اعالن نمايد.

             تواند آن را                      صاحب مال پيدا نشود  مى                سال اعالن كند و           اگر تا يك  - 2618مسأله 

          دهد  يا                                                                    براى خود بردارد  به قصد اين كه هروقت صاحبش پيدا شد عوض آن را به او ب
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   كه      است    آن      مستحب                                               ى كند كه هروقت پيدا شد به او بدهد  ولى احتياط        نگه دار         براى او

   دا   پيل       ً               صوصاً اگر در حرم مكه                                              از طرف صاحبش صدقه بدهد يا به حاكم شرع برساند خ

          شده باشد.

        شد  مال                صاحب مال پيدا ن                سال اعالن كرد و                     اگر بعد از آن كه يك  - 2619مسأله 

   هى          ى آن كوتلا        نگله دار     در        چنلان چله                        ى كند و از بين برود         نگه دار            براى صاحبش    را

  ش                                             روى هم ننموده  ضامن نيست وللى اگلر از طلرف صلاحب                    تعد ى يعنى زياده   و       نكرده

      ب مال                                                                داده باشد يا براى خود برداشته باشد  در هر صورت ضامن است اگر صاح      صدقه

                      عنوان صدقه قبول نكند.    به

           ه شد اعالن                                 ً                 كسى كه مالى راپيدا كرده  اگر عمداً به دستورى كه گفت  - 2611مسأله 

                                                           نكند  گذشته از اين كه معصيت كرده باز هم واجب است اعالن كند.

   ز ا            يد  اگلر بعلد                                      چيزى پيدا كند ولى  او بايد اعالن نما                اگر بچه نابالغ  - 2611مسأله 

     ايد.      عمل نم                                                    تواند ولى  براى صغير تمل ك نمايد يا به دو قسم ديگر                  يك سال پيدا نشد مى

    در   چله        چنلان                      كند مال از بين برود                            اگر در بين سالى كه اعالن مى  - 2612مسأله 

         ن را بله  آ                  ده باشد  بايد علوض                                             ى آن كوتاهى كرده يا تعد ى يعنى زياده روى كر       نگه دار

     يست. ن                               روى هم ننموده  چيزى بر او واجب                                      صاحبش بدهد و اگر كوتاهى نكرده و زياده

        حب ملال                   كند از پيدا شدن صا                                اگر انسان در بين سالى كه اعالن مى  - 2613مسأله 

                       تواند آن را صدقه بدهد.            اميد شود  مى    نا

     دار      ه سلك ه         نخود نقر    12 / 6         مت آن به   قي                             اگر مالى را كه نشانه دارد و  - 2614مسأله 

      شلود                                                                   رسد در جايى پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعالن  صاحب آن پيلدا نملى    مى

       ند يلا                                                                   تواند در روز او ل آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد يا به حاكم شلرع برسلا    مى

      شلود   ن                                   صاحبش پيدا شود و به صدقه دادن راضلى          چنان چه                          تمل ك نمايد با ضمان او و 

                           اى كه داده مال خود او است.                                    بايد عوض آن را به او بدهد وثواب صدقه

         ردارد  ل   ت ب                                                   اگر چيزى را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود او اس  - 2615مسأله 
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  م  گل        را بله                                 سال اعالن نمايد ولى اگر پاى خود                                      بعد بفهمد مال خودش نبوده  بايد تا يك

                                    شده بزند حكم مال پيدا شده را ندارد.

        د بلكله                                                  الزم نيست موقع اعالن  جنس چيزى را كه پيدا كرده بگوي  - 2616مسأله 

     علالن  ا                                     ام كافى است  ولى اگر بدون تعيلين جلنس                               قدر كه بگويد چيزى پيدا كرده    همين

                           ده باشد بايد تعيين بنمايد. ي  فا  بى

                            ديگلرى بگويلد ملال ملن اسلت  در                              اگر كسى چيزى پيدا كنلد و   - 2617مسأله 

       د علاى       صح ت ا  ه                                هاى آن را به طورى كه موجب علم ب                   به او بدهد كه نشانه     بايد        صورتى

      لتفلت  م                                   هايى را كه بيشتر اوقات صاحب مال هلم                               شود بگويد  ولى الزم نيست نشانه    او

                 آنها نيست بگويد.

          دار برسلد               نخود نقره سلك ه     12 / 6                              اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به   - 2618مسأله 

       ارد و                   اجتماع مردم است بگذ                        جد يا جاى ديگرى كه محل         د و در مس        اعالن نكن        چنان چه 

       ن است.                                                                    آن چيز از بين برود يا ديگرى آن را بردارد  كسى كه آن را پيدا كرده ضام

                    شود  بايد اگلر ممكلن                                          هرگاه چيزى پيدا كند كه اگر بماند فاسد مى  - 2619مسأله 

   و   د      ي ن كن        آن را مع                                                              باشد با اجازه حاكم شرع يا وكيل او و اگر ممكن نباشد خودش قيمت

  .                                            د و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد       نگه دار         پولش را          بفروشد و

         ن هملراه           نماز خواند                                           اگر چيزى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و  - 2621مسأله 

   د.       ال ندار                      ى همراه داشته باشد اشك       نگه دار                                        او باشد در صورتى كه او را بعنوان حفظ و

       نان چه  چ                             كفش ديگرى به جاى آن بگذارند                     كفش او را ببرند و     اگر  - 2621مسأله 

    ده        ار را كلر  كل           ً     بداند عمداً اين                                                      بداند كفشى كه مانده مال كسى است كه كفش او را برده و

       ارد و                                                               است كه آن كفش را كه گذاشته است به عنوان تقاص به جاى كفش خود برد     جايز 

          زيلادى را                        برداشته است باشد بايد       را كه      آن چه                      را كه گذاشته بيش از      آن چه           اگر قيمت

           كلار نلدارد                 عملدى بلودن ايلن     ه                                        طرف صاحبش صدقه بدهد و در صورتى كه علم ب    از

   ه  ل       ر هرآين ل                        صاحبش را پيدا نمايد و اگ                                       المالك خواهد بود لذا بايد جستجو كند و       مجهول
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  ش                                                             شدن صاحبش مأيوس شود  احتياط واجب آن است كه آن را از طرف صاحب         از پيدا

    وان                      آن اسلت كله او را بله عنل          مستحب                                      جازه از حاكم شرع صدقه بدهد بلكه احوط  ا    با

        و را از  ا                                                         را كه در ذم ه صاحبش نسبت به بردن كفش او است بردارد و بعلد        آن چه       وفاى

                                   صاحبش با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد.     طرف

   دا                 دار ارزش دارد پيل               نخود نقره سلك ه     12 / 6                       اگر مالى را كه كمتر از   - 2622مسأله 

     ن را      كسلى آ         چنان چله                                                      و از آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جاى ديگر بگذارد       كند

                 براى او حالل است.         بردارد 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات

        شلود سلر                                         ً        اگر حيوان حالل گوشت را به دستورى كه بعداً گفته مى  - 2623مسأله 

    سلت  ا           بلدن آن پلاك                            جان دادن  گوشت آن حالل و                                  ببرند  وحشى باشد يا اهلى  بعد از

   ه         ده  اگر ب ش                    حيوانى كه نجاستخوار                نزديكى كرده و                                   ولى حيواناتى كه انسان با آن وطى و

    وشت  گ       ريدن  ب                      نكرده باشد  بعد از سر    ا                اند  آن را استبر              رع معي ن نموده              دستورى كه در ش

             آن حالل نيست.

     وان                        آهو و كبك و بز كوهى و حي                          حيوان حالل گوشت وحشى مانند   - 2624مسأله 

       رده و كل                  شتر اهلى كله فلرار                                  ً                   حالل گوشتى كه اهلى بوده و بعداً وحشى شده مثل گاو و

   ل      ك و حال                        شود آنها را شكار كنند پا                                   ً        وحشى شده است  اگر به دستورى كه بعداً گفته مى

          حيلوان حلالل                ملرغ خلانگى و                                              است ولى حيوان حالل گوشت اهلى ماننلد گوسلفند و  

  ل                                                             ى كه به واسطه تربيت كردن اهلى شده است  با شكار كردن پاك و حلال    وحش      گوشت

     شود.   نمى

                                                 حيوان حالل گوشت وحشى در صورتى بلا شلكار كلردن پلاك و      - 2625مسأله 

   و                تواند فرار كند                                                             شود كه بتواند فرار كند يا پرواز كند  بنابر اين بچه آهو كه نمى      حالل مى

   و               شود و اگلر آهلو         حالل نمى                   ا شكار كردن پاك و                    تواند پرواز نمايد  ب              بچه كبك كه نمى

        اش حلرام     بچله                                                  تواند فرار كند  با يك تير شكار نمايد  آهلو حلالل و              اش را كه نمى   بچه

     است.
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      بخودى                                                     حيوان حالل گوشتى كه مانند ماهى خون جهنده ندارد  اگر  - 2626مسأله 

          شود خورد.                                    خود بميرد پاك است ولى گوشت آن را نمى

       بريلدن                                                      حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد مانند مار با سلر   - 2627مسأله 

                         شود ولى مرده آن پاك است.       حالل نمى

        شلوند و                                          خوك به واسطه سر بريدن و شكار كردن پاك نمى      سگ و  - 2628مسأله 

   ر   خلوا     گوشلت                                 حيوان حرام گوشتى را كه درنده و                               خوردن گوشت آنها هم حرام است و

    آن       مانند   و                         شود سر ببرند  يا با تير                      ر به دستورى كه گفته مى       پلنگ اگ                 است مانند گرگ و

    ار                              شود و اگر با سگ شكارى آن را شك                                     شكار كنند پاك است ولى گوشت آن حالل نمى

                                  كنند  پاك شدن بدنش هم اشكال دارد.

      وسمار  س                         حيواناتى كه مانند مار و       موش و          بوزينه و       خرس و       فيل و  - 2629مسأله 

       ميرنلد                                                كنند  اگر خون جهنده داشته باشند و به خودى خلود ب                   داخل زمين زندگى مى    در

        ت آنهلا    پوس        شوند و                                                        ام ا اگر سر آنها را ببرند يا آنها را شكار نمايند پاك نمى        اند  و   نجس

              استفاده نمود.     شود      را نمى

       بيلرون                        اى بيلرون آيلد يلا آن را                                 اگر از شكم حيوان زنده بچه مرده  - 2631مسأله 

          حرام است.                      آورند  خوردن گوشت آن
 

 دستور سر بريدن حيوانات

   را                                                      دستور سر بريدن حيوان آن است كه چهار رگ بزرگ گردن آن  - 2631مسأله 

         ى نيست.                                        طور كامل ببرند و اگر آنها را بشكافند كاف  ه                        پايين برآمدگى زير گلو ب    از

        يلرد بعلد                       صبر كنند تا حيلوان بم                                 اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و  - 2632مسأله 

      چهلار           ور معملول  ط  ه                                                ندارد  ام ا اگر به اين مقدار هم صبر نكنند ولى ب      فايده           را ببرند      بقيه

   د.        شكال دار ا                 ه رگها را ببرند                                                پشت سر هم نبرند  اگر چه پيش از جان دادن  بقي        رگ را

    ه در ل                                                    اگر گرگ گلوى گوسفند را به طورى بكند كه از چهار رگى ك  - 2633مسأله 
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شود  ولى اگر به مقدارى د  چيزى نماند  آن حيوان حرام مىگردن است و بايد بريده شو

كله  چهار رگ باقى باشد  يا جاى ديگلر بلدن را بكنلد در صلورتى     گردن را بكند و از

 باشد.پاك مى شود سر آن را ببرند حالل وزنده باشد و به دستورى كه گفته مى گوسفند

 

 سر بريدن حيوانات شرايط 

                   كسلى كله سلر حيلوان را       -                      وان پنج شرط دارد: او ل           سر بريدن حي  - 2634مسأله 

                                   اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر نكند                                        چه مرد باشد چه زن  بايد مسلمان باشد و     برد  مى

   ؛                      تواند سر حيوان را ببرد              بد را بفهمد مى                                     مسلمان هم اگر ممي ز باشد يعنى خوب و     بچه   و

                 آهلن پيلدا نشلود و         ان چله    چن                                             سر حيوان را با چيزى ببرند كه از آهن باشد ولى   -   دوم

                                       ميرد  با چيز تيزى كه چهلار رگ آن را جلدا                              كه اگر سر حيوان را نبرند مى           طورى باشد

                      در موقع سر بريدن  محلل      -   سوم   ؛                 شود سر آن را بريد           سنگ تيز  مى   و                كند مانند شيشه

                                  داند بايد رو به قبله سر ببلرد  اگلر                                    حيوان رو به قبله باشد و كسى كه مى     شكم         بريدن و

                                   شود ولى اگر فراموش كند يا مسلأله را                                رو به قبله نكند  حيوان حرام مى     ً         مداً حيوان را ع

                                                                    اشتباه كند يا نداند قبله كدام طرف است يا نتواند حيوان را رو بله قبلله                     نداند يا قبله را

                                        خواهد سر حيلوان را ببلرد يلا كلارد بله گللويش              وقتى مى  -     چهارم   ؛     ندارد            كند  اشكال

           كافى اسلت و     هلل                  قدر كه بگويد بسم ا      همين                          بريدن  نام خدا را ببرد و    سر                 بگذارد  به ني ت

           گوشلت آن هلم          شلود و                                           سر بريدن نام خدا را ببرد  آن حيوان پاك نملى               اگر بدون قصد

           حيوان بعلد   -    پنجم   ؛                                          از روى فراموشى نام خدا را نبرد اشكال ندارد             است ولى اگر      حرام

                                    دم خود را حركت دهد يا پاى خود را به                ً        بكند  اگرچه مثالً چشم يا                   از سر بريدن حركت

      بيرون                                             آن است كه به اندازه معمول خون از بدن حيوان      مستحب                        زمين زند و نيز احتياط

                                                       تنهايى مشكل است در صورتى كه علم به زنده بودن حيوان قبلل            به آن به   ا            آيد ولى اكتف

                     از ذبح نداشته باشيم.
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 دستور كشتن شتر

         ل باشلد                                       ر را بكشند كه بعد از جان دادن پاك وحال              اگر بخواهند شت  - 2635مسأله 

   ز ا      را كله                                                                        بايد با پنج شرطى كه براى سر بريدن حيوانات گفته شد  كارد يا چيز ديگرى

             اش فرو كنند.    سينه                                برنده باشد  در گودى بين گردن و       آهن و

       ه شلتر  كل                                             خواهند كارد را بگردن شتر فرو ببرند بهتر است        وقتى مى  - 2636مسأله 

       دست و   و       وابيده                                                                ده باشد  ولى اگر در حالى كه زانوها را به زمين زده  يا به پهلو خ     ايستا

      دارد.                                                           اش رو به قبله است كارد را در گودالى گردنش فرو كنند  اشكال ن    سينه   و    پا

       آن را                                                     اگر به جاى اين كه كارد در گودى گردن شتر فرو كننلد سلر    - 2637مسأله 

            فلرو كننلد                                        ينها را مثل شتر كارد در گلودى گردنشلان         مانند ا       گاو و                    ببرند  يا گوسفند و

         نده است    تا ز                                                 بدن آنها نجس است ولى اگر چهار رگ شتر را ببرند و                  گوشت آنها حرام و

   ن آ    بلدن                                                                   به دستورى كه گفته شد كارد در گودى گردنش فرو كنند  گوشت آن حلالل و 

  ا  تل        ننلد و          نها فلرو ك         مانند اي                                                     پاك است و نيز اگر كارد در گودى گردن گاو يا گوسفند و

      باشد.      پاك مى                          است سر آن را ببرند حالل و      زنده

    رع شل                              نتواند آن را به دسلتورى كله در                          اگر حيوانى سركش شود و  - 2638مسأله 

         ن آن به   كشت      رد و                           احتمال بدهند كه در آنجا بمي                         ً               معي ن شده بكشند  يا مثالً در چاه بيفتد و

                           يله شمشلير و خنجلر و نيلزه و                                             دستور شرع ممكن نباشد  هرجاى بلدنش را كله بوسل   

   ل                                      شود زخم بزنند و در اثلر زخلم جلان بدهلد حلال                             ى كه به تيزى آنها زخم مى ي     چيزها

        راى سلر                  هاى ديگرى را كه بل                                          رو به قبله بودن آن الزم نيست  ولى بايد شرط       شود و  مى

                                  بريدن حيوانات گفته شد  دارا باشد.
 

 استمستحب ى كه در موقع سر بريدن حيوانات يچيزها

                   اسلت: او ل موقلع سلر         مسلتحب                              چند چيز در سر بريدن حيوانات   - 2639سأله م

       موقع     د و                       پاى ديگرش را باز بگذارن                       يك پاى آن را ببندند و                        بريدن گوسفند  دو دست و
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         شتن شتر ك     موقع                         دم آن را باز بگذارند و                  پايش را ببندند و                         سر بريدن گاو چهار دست و

         بگذارند        را باز        پاهايش                              ا زير بغل به يكديگر ببندند و                                  دو دست آن را از پايين تا زانو يا ت

      ى كله   كسل   -   دوم   ؛        بلال بزنلد                                               است مرغ را بعد از سر بريدن رها كنند تا پر و      مستحب    و

   ؛     ذارند                               پيش از كشتن حيوان آب جلوى آن بگ  -   سوم   ؛         قبله باشد           كشد رو به           حيوان را مى

   ه      بلا عجلل     و             خوب تيز كنند                                        ً        كارى كنند كه حيوان كمتر اذي ت شود مثالً كارد را  -     چهارم

                   سر حيوان را ببرند.
 

 ى كه در سر بريدن حيوانات مكروه استيچيزها

    شلت  پ           آن كه كارد   -                                       چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است: او ل  - 2641مسأله 

   ر    بنلاب   -   دوم   ؛                                                                حلقوم فرو كنند و به طرف جلو بياورند كه حلقوم از پشت آن بريده شلود 

         د اگرچله                                            بيرون آمدن رو   سر حيوان را از بدنش جدا كنن                         احتياط واجب نبايد پيش از 

        اختيلار  ى                                                                    خوردن آن اشكال ندارد ولى اگر از روى غفلت يا به واسطه تيز بودن كارد بل 

   ن       رون آمد                                 بنابر احتياط واجب نبايد پيش از بي  -   سوم   ؛                            سر حيوان جدا شد  اشكال ندارد

          ه رو  از                 نبايد پيش از آن كل                   بنابر احتياط واجب   -     چهارم   ؛                        رو   پوست حيوان را بكنند

        ر جلايى  د  -    پلنجم    ؛                                                            بدن حيوان بيرون رود  مغز حرام او را كه در تيره پشت است ببرند

    وز ر                    در شلب يلا پليش از ظهلر       -   ششم   ؛                                         حيوان را بكشند كه حيوان ديگرى آن را ببيند

           خلود انسلان    -    هفلتم    ؛                                                    جمعه سر حيوان را ببرند ولى در صورت احتيلاج عيبلى نلدارد   

                        كه پرورش داده است بكشد.            چهارپايى را 
 

 احكام شكار كردن با اسلحه

    نج پل                                                   اگر حيوان حالل گوشت وحشى را با اسلحه شكار كننلد  بلا     - 2641مسأله 

   ه          شمشلير برنلد                               آن كه اسلحه شكار مثل كلارد و   -                  بدنش پاك است: او ل           شرط حالل و

          و اگر به         اره كند پ  ا                                                تير  تيز باشد كه به واسطه تيز بودن  بدن حيوان ر                     باشد  يا مثل نيزه و

        خوردن       شود و                                        مانند اينها حيوانى را شكار كنند  پاك نمى       سنگ و                    واسطه دام يا چوب و
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         باشلد كله                گلوله آن تيز        چنان چه                                                  آنهم حرام است و اگر حيوانى را با تفنگ شكار كنند  

   كه         نباشد بل                         حالل است و اگر گلوله تيز                                          بدن حيوان فرو رود و آن را پاره كند پاك و    در

                      هاى سلاچمه كوچلك كله سلال                                             كشتن واسلحه بودن هم درست نشده مثل گلوله      براى

  ا     ام ل       سلت و                                                               آن معلوم نيست  اگر با آن حيوان را بكشند در حالل بودن او اشكال ا      بودن

       اشد يلا   ب    تيز                          ها چه گلوله آن مخروطى و                اى از اقسام تفنگ                 غير از تفنگ ساچمه        صيد با

                كند بايلد مسللمان                 كسى كه شكار مى  -   دوم   ؛       حالل است                    فشار در بدن فرو رود     با   و     پهن

           هار دشلمنى                                    بد را بفهمد و اگر كافر يا كسى كه اظ                          بچه مسلمان باشد كه خوب و         باشد يا

       ا بلراى         اسللحه ر   -   سوم   ؛                                  كند  حيوانى را شكار نمايد حالل نيست             بيت پيغمبر مى        با اهل

        شد  آن         انى را بك       ً    ات فاقاً حيو   و                              ً                  كردن حيوان بكار برد  و اگر مثالً جايى را نشان كند       شكار

     نلام                         در وقت بكار بردن اسلحه  -     چهارم   ؛           هم حرام است        خوردن آن                  حيوان پاك نيست و

                     شود  ولى اگلر فراملوش      ً                             عمداً نام خدا را نبرد شكار حالل نمى        چنان چه               خدا را ببرد و 

       ندازه ا      ست به  ا                                             وقتى به حيوان برسد كه مرده باشد  يا اگر زنده   -    پنجم   ؛               كند اشكال ندارد

           ن را نبرد       سر حيوا                               به اندازه سر بريدن وقت باشد و        چنان چه                         سر بريدن آن وقت نباشد و 

                    تا بميرد  حرام است.

       ديگرى     ن و                                                   اگر دو نفر حيوانى را شكار كنند  و يكى از آنان مسلما  - 2642مسأله 

     يلوان   ح         بلرد  آن           ً             ديگرى عمداً نام خدا را ن                      دو نام خدا را ببرد و                        كافر باشد يا يكى از آن

          حالل نيست.

      انسلان           بيفتلد و                                          ً      اگر بعد از آن كه حيوانى را تير زدند ملثالً در آب  - 2643مسأله 

         گرشك كند  ا                                     افتادن در آب جان داده  حالل نيست بلكه                          كه حيوان به واسطه تير و       بداند

      باشد.                                فقط براى تير بوده يا نه  حالل نمى    كه

                          حيوانى را شلكار كنلد  شلكار                                اگر با سگ غصبى يا اسلحه غصبى   - 2644مسأله 

                                                     شود  ولى گذشته از اين كه گناه كرده  بايد اجرت اسللحه              مال خود او مى           حالل است و

                        يا سگ را به صاحبش بدهد.



     493                                                                                     شكار كردن با سگ شكارى 
 

       ست بلا                                                    اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح ا  - 2645مسأله 

   و     اند          يك قسمت بم         گردن در      سر و                                           هايى كه گفته شد  حيوانى را دو قسمت كنند و   شرط

  ت   اسل                                                                    انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد هردو قسمت حالل است و همچنلين 

   بله     و         ده باشلد                                                                     اگر حيوان زنده باشد و به اندازه سر بريدن وقت نباشد ام ا اگر حيوان زن

      گردن   و       كه سر                                     ممكن باشد كه مقدارى زنده بماند  قسمتى                            اندازه سر بريدن وقت باشد و

      معلي ن     ع                                          گردن دارد  اگر سر آن را به دستورى كه در شلر                   م وقسمتى كه سر و         ندارد حرا

      باشد.          هم حرام مى                        شده ببرند حالل وگرنه آن

     حيح                                                   اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صل   - 2646مسأله 

    كله        قسلمتى                                                                 نيست حيوانى را دو قسمت كنند قسمتى كه سر وگردن ندارد حرام است و

       را بله        سلر آن                                   ممكن باشد كه مقدارى زنلده بمانلد و                           دن دارد اگر زنده باشد و  گر      سر و

      باشد.                       گرنه آن قسمت هم حرام مى                                        دستورى كه در شرع معي ن شده ببرند حالل و

               اى از آن بيلرون          بچه زنلده                                        اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و  - 2647مسأله 

         رنه حرام                          معي ن شده سر ببرند حالل وگ                              آن بچه را به دستورى كه در شرع         چنان چه      آيد

      باشد.  مى

            اى از شلكمش         بچله ملرده                                         اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و  - 2648مسأله 

        ه باشلد                        مو يا پشم در بدنش روييلد                          خلقت آن بچه كامل باشد و        چنان چه              بيرون آورند  

   ز ا   يش                                                            حالل است در صورتى كه به واسطه كشتن مادرش مرده باشد ولى اگر پل        پاك و

          حرام است.                     آن مرده باشد  نجس و
 

 شكار كردن با سگ شكارى

                                                    اگر سگ شكارى حيوان وحشى حالل گوشتى را شكار كند  پلاك   - 2649مسأله 

   شد                        سگ به طورى تربيت شده با  -  ّ او ل                                       بودن و حالل بودن آن حيوان شش شرط دارد:

         رى كنند  ل       ن جلوگي ل          وقت از رفت           برود و هر                                   وقت آن را براى گرفتن شكار بفرستند       كه هر
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    ً فاقاً         اگر ات                                صاحبش نرسد از شكار نخورد  ولى                                        بايستد و نيز بايد عادتش اين باشد كه تا

    بلال                                     صاحبش آن را بفرستد و اگر پليش خلود دن    -دوم   ؛                          شكار را بخورد  اشكال ندارد

  د                                           كند  خوردن آن حيوان حرام اسلت  و اگلر پليش خلو                    حيوانى را شكار            شكار رود و

  ه        به واسط   و                                       بانك بزند كه زودتر آن را بشكار برساند             ً      ود و بعداً صاحبش            دنبال شكار ر

      فرستد                كسى كه سگ را مى  -سوم   ؛                   خوردن آن اشكال دارد                      صداى صاحبش شتاب كند 

         ا كسلى كله    ي                       بد را بفهمد و اگر كافر    و                                            بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد كه خوب

         ر آن سگ           بفرستد  شكا           كند سگ را  مى   (       يه وآله         صلي اهلل عل )                               اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر

  ن        نبرد  آ                                            ً        وقت فرستادن سگ  نام خدا را ببرد و اگر عمداً نام خدا  -چهارم   ؛        حرام است

       كند بله   ن   ا    اكتف                 و احتياط آنست كه    ;                                       حرام است ولى اگر فراموش كند اشكال ندارد      شكار

       ه زخمى          ر به واسط   شكا  -پنجم   ؛                                            نام خدا بعد از فرستادن و قبل از رسيدن به صيد      بردن

  ا        دويدن ي                        را خفه كند  يا شكار از                                               كه از دندان سگ پيدا كرده بميرد پس اگر سگ شكار

    رده  م                                         كسى كه سگ را فرستاده  وقتى برسد كه حيوان   -ششم  ؛                    ترس بميرد  حالل نيست

           رسد كه به ب     وقتى         چنان چه                                   به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد و                        باشد  يا اگر زنده است

  ا         اى خود ر        ً                                      باشد مثالً حيوان چشم يا دم خود را حركت دهد  يا پ           بريدن وقت           اندازه سر

                                     سر حيوان را نبرد تا بميرد  حالل نيست.        چنان چه               به زمين بزند  

       ان را                                                   كسى كه سگ را فرستاده اگر وقتى برسد كه بتواند سلر حيلو    - 2651مسأله 

         ن حيلوان  آ            وقت بگلذرد و     ً                                      مثالً به واسطه بيرون آوردن كارد و مانند آن         چنان چه       ببرد  

   ن      و حيلوا                                                                      بميرد حالل است ولى اگر چيزى همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را ببلرد 

                                                       بميرد  احتياط واجب آن است كه از خوردن آن خوددارى كنند.

      ان چله    چن                        هم حيوانى را شكار كنند      با                        اگر چند سگ را بفرستد و  - 2651مسأله 

        ت و اگلر                 شكار حالل اسل           دارا باشند            ته گفته شده                             آنها داراى شرطهايى كه در گذش     همه

                        ها نبود  شكار حرام است.                 آنها داراى آن شرط        يكى از

         وان ديگرى ل                                            اگر سگ را براى شكار حيوانى بفرستد و آن سگ حي  - 2652مسأله 



     495                                                                                                                ىصيد ماه 
 

     يگلرى                                          پاك است و نيز اگر آن حيلوان را بلا حيلوان د                            شكار كند  آن شكار حالل و    را

       باشند.      پاك مى       حالل و          دوى آنها         كند  هر      شكار

       اشلد يلا    ب                 يكى از آنهلا كلافر                                      اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و  - 2653مسأله 

    اند        فرستاده   ه ك         هايى را                                                     نام خدا را نبرد آن شكار حرام است  و نيز اگر يكى از سگ      ً عمداً

      باشد.  مى                                              طورى كه در گذشته گفته شده نباشد آن شكار حرام    به

      كنلد                                               يا حيوان ديگرى غير سگ شكارى  حيوانى را شكار         اگرباز   - 2654مسأله 

      ه در كل                                                                    آن شكار حالل نيست ولى اگر وقتى برسند كه حيوان زنده باشد و به دسلتورى  

                                       شرع معي ن شده سر آن را ببرند  حالل است.
 

 صيد ماهى

     دهلد                 بيرون آب جلان                             دار را زنده از آب بگيرند و            اگر ماهى فلس  - 2655مسأله 

                              در آب بميرد پاك اسلت وخلوردن آن           چنان چه                   وردن آن حالل است و  خ       است و     پاك

    هلد                 بيلرون آب جلان د                                    فلس را اگرچه زنده از آب بگيرند و  بى      ماهى        باشد و  مى      حرام

          حرام است.

         ا آب فلرو   يل                                                    اگر ماهى از آب بيرون بيفتد يا آن را بيرون بيندازنلد    - 2656مسأله 

         يله ديگر   وس  ه                         آن كه بميرد  با دست يا ب       پيش از         چنان چه                     ماهى در خشكى بماند     و     رود

                                      آن را بگيرد  بعد از جان دادن حالل است.     كسى

        ر موقع                             كند  الزم نيست مسلمان باشد و د                     كسى كه ماهى را صيد مى  - 2657مسأله 

     است.                                                             گرفتن  نام خدا را ببرد ولى بايد بداند كه در بيرون آب جان داده

              اند يا ملرده                           ست آن را زنده از آب گرفته              اى كه معلوم ني         ماهى مرده  - 2658مسأله 

      گويلد                                                            در دست مسلمان باشد حالل است و اگر در دست كافر باشد  اگر چه ب        چنان چه 

                                    باشد اگر به گفته او يقين پيدا نكند.           ام  حرام مى             را زنده گرفته    آن

                                از خوردن ماهى زنده خوددارى كند.      مستحب              بنابر احتياط   - 2659مسأله 
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         ان دادن جل                                                    اگر ماهى زنده را بريان كنند  يا در بيرون آب پليش از    - 2661مسأله 

                              بكشند  خوردن آن اشكالى ندارد.

    الى                يك قسمت آن در حل                                      اگر ماهى را بيرون آب دو قسمت كنند و  - 2661مسأله 

           توان خورد.                                                   زنده است در آب بيفتد  قسمتى را كه بيرون آب مانده مى    كه
 

 صيد ملخ

         د از جلان                             وسيله ديگرى زنده بگيرند  بعل   ه              ا با دست يا ب         اگر ملخ ر  - 2662مسأله 

   در                     گيرد مسللمان باشلد و                          الزم نيست كسى كه آن را مى                    خوردن آن حالل است و      دادن

   كه           وم نباشد   معل                       اى در دست كافر باشد و                                       گرفتن  نام خدا را ببرد ولى اگر ملخ مرده      موقع

    ند.        و يقين ك                  نيست مگر به گفته ا        ام حالل                                    گرفته يا نه  اگر چه بگويد زنده گرفته       آن را

         رام است. ح                 تواند پرواز كند     نمى                                خوردن ملخى كه بال در نياورده و  - 2663مسأله 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها ها و آشاميدني احكام خوردني

                                                     خوردن گوشت مرغى كه مثل شاهين چنگال دارد  حلرام اسلت و    - 2664مسأله 

                هدهد مكروه است.               خوردن پرستو و

    ً        ثالً دنبه يلا                                                    اگر چيزى را كه رو  دارد از حيوان زنده جدا نمايند  م  - 2665مسأله 

      باشد.       حرام مى                                         مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند  نجس و

                    ون   خل   - 1                            از حيلوان حلالل گوشلت حلرام اسلت:                  پلانزده چيلز    - 2666مسأله 

   خم  ت  - 7       گويند              ن را دشول مى        غدد كه آ  - 6     دان     بچه  - 5     فرج    - 4     نرى    - 3       فضله   - 2

          باشلد                     ت و به شكل نخلود ملى      ه اس                   چيزى كه در مغز كل   - 8       گويند          دنبالن مى          كه آن را

                ف تيره پشلت اسلت                 ى كه در دو طر پ  -  10                         كه در ميان تيره پشت است            مغز حرام  - 9

     چيزى   -  15       قه چشم   حد  -  14     (     مثانه )    دان    بول  -  13     (    طحال )     سپرز     12           زهره دان   -  11

       گويند.         االشاجع مى ت              است و به آن ذا               كه در ميان سم

  ر                                                    خوردن سرگين و بول حيوان و آب دماغ و چيزهاى خبيث ديگل   - 2667مسأله 

  ه        از آن ب        مقدارى                         باشد ولى اگر پاك باشد و                                    طبيعت انسان از آن متنف ر است حرام مى    كه

     شكال                                                            چيز حالل مخلوط شود كه در نظر مردم نابود حساب شود  خوردن آن ا         طورى با

       ندارد.

    ود ل                 ى كه از اندازه نخل  ل          ى خوردن كم ل          رام است ول ل           خوردن خاك ح  - 2668مسأله 

       اغستان د         خوردن گل              براى شفا  و   (          عليه السالم )    اء                                  تجاوز نكند از تربت حضرت سي د الشهد
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                    معالجه اشكال ندارد.            ارمنى براى    گل   و

     سلت و                                  خلط سينه كه در دهن آمده  حلرام ني                     فرو بردن آب بينى و  - 2669مسأله 

      نسان                آيد  اگر طبيعت ا                                            غذايى كه موقع خالل كردن  از الى دندان بيرون مى          فرو بردن     نيز

                                 از آن متنف ر نباشد  اشكال ندارد.

                                             خوردن چيزى كه براى انسان ضرر دارد  حرام است.  - 2671مسأله 

  ا                           االغ مكروه است  و اگلر كسلى بل           قاطر و                  خوردن گوشت اسب و  - 2671مسأله 

        د و در        رون ببرن                             شوند و بايد آنها را از شهر بي           حرام مى                         وطى كند يعنى نزديكى نمايد      آنها

                  جاى ديگر بفروشند.

         نند  بول                گوسفند نزديكى ك                                    اگر با حيوان حالل گوشتى مانند گاو و  - 2672مسأله 

        وان را                                           آشاميدن شير آنها هم حرام است و بايد فورى حي       شود و                 سرگين آنها نجس مى   و

                               كرده  پول آن را به صاحبش بدهد.                                     بكشند و بسوزانند و كسى كه با آن وطى

     نلاه                                                    آشاميدن شراب حرام است و در بعضى از اخبلار بزرگتلرين گ    - 2673مسأله 

      صادق                                                                     شمرده شده است و اگر كسى آن را حالل بداند كافر است  از حضرت امام جعفر

      سلت و              منشلأ گناهلان ا                                               روايت شده است كه فرمودند: شراب ريشه بلديها و    (          عليه السالم )

                         دهلد و در آن موقلع خلدا را                             خلورد  عقلل خلود را از دسلت ملى            شراب ملى         كسى كه

      حلق          دارد و             كلس را نگله نملى                                              شناسد و از هيچ گناهى باك نلدارد و احتلرام هليچ      نمى

      يملان  ا             گرداند و رو                  هاى آشكار رو نمى             كند و از زشتي                         خويشان نزديك را رعايت نمى

    است    ر                      بيثى كه از رحمت خدا دو                رود و رو  ناقص خ                              و خدا شناسى از بدن او بيرون مى

    روز      چهل    تا        كنند و                                                      ماند و خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين او را لعنت مى        در او مى

    رون   بيل                                                     شود و در روز قيامت روى او سياه اسلت و زبلان از دهلانش                   نماز او قبول نمى

                               ريزد وفرياد تشنگى او بلند است.     اش مى                      آيد و آب دهان او بسينه  مى

                         خورند  اگر انسان يكلى از                    اى كه در آن شراب مى             نشستن سر سفره  - 2674مسأله 

                                                        آنان حساب شود حرام و چيز خوردن از آن سفره نيز حرام است.



     499                                                ى كه در موقع خوردن غذا مستحب استيچيزها 
 

   ز ا                                                   بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى را كه نزديك اسلت    - 2675مسأله 

                                                              گرسنگى يا تشنگى بميرد  نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.
 

 استمستحب ى كه در موقع خوردن غذا يچيزها

                  هر دو دست را پيش  -         است: او ل      مستحب                      چند چيز در غذا خوردن   - 2676مسأله 

  -   سلوم    ؛                                               بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشك كنلد   -   دوم   ؛            از غذا بشويد

                                                                            ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد و پيش از غلذا 

        طلور تلا                                                             زبان دست خود را بشويد  بعد كسى كه طرف راست او نشسته وهملين        او ل مي

                                                                       برسد به كسى كه طرف چپ او نشسته و بعد از غذا او ل كسى كه طلرف چلپ ميزبلان   

   در   -     چهلارم    ؛                    طرف راست ميزبان برسلد   ه         طور تا ب      همين                          نشسته دست خود را بشويد و

                          ر غذا باشلد  در وقلت خلوردن                                  بگويد ولى اگر سر يك سفره چند جو   هلل         غذا بسم ا      او ل

       بلا سله    -   ششلم    ؛                     با دست راست غذا بخورد  -    پنجم   ؛   است      مستحب    هلل                 هركدام آنها بسم ا

                        اگر چند نفر سر يلك سلفره    -    هفتم   ؛                                            انگشت يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد

  -   نهم  ؛                    لقمه را كوچك بردارد  -    هشتم   ؛                                  اند هر كسى از غذاى جلوى خودش بخورد     نشسته

  -      يازدهم  ؛                 غذا را خوب بجو د  -   دهم   ؛                     غذا خوردن را طول بدهد              اد بنشيند  و          سر سفره زي

    غلذا          بعلد از   -      سليزدهم    ؛           ها را بليسد     انگشت  -       دوازدهم   ؛                            بعد از غذا خداوند را حمد كند

   ؛    نكنلد                    برگ درخت خرما خلالل       نى و             چوب ريحان و                             خالل نمايد ولى با چوب انار و

                             بخلورد وللى اگلر در بيابلان غلذا        و              ريزد جمع كنلد              بيرون سفره مى      آن چه   -       چهاردهم

    در  -       پلانزدهم    ؛              حيوانات بگذارد                      ريزد  براى پرندگان و  مى      آن چه      است      مستحب        بخورد  

      خوردن         بعد از  -       شانزدهم   ؛                                                     او ل شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب  غذا نخورد

    آخر        غذا و         در او ل  -     هفدهم   ؛          چپ بيندازد                   پاى راست را روى پاى                     غذا به پشت بخوابد و

                                  ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.  -      هيجدهم   ؛            آن نمك بخورد
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 ى كه در غذا خوردن مكروه استيچيزها

                   ر حال ايستاده غلذا  د    -                               يز در غذا خوردن مكروه است: او ل     چند چ  - 2677مسأله 

                                                                ر خوردن  و در خبر است كه خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شكم پر پ    -   دوم   ؛     خوردن

       خلوردن   -     چهلارم        ا                      صورت ديگران در موقلع غلذ                نگاه كردن به    -   سوم         آيد      بدش مى

       علد از  ب  -   ششلم            آشلامد           خورد يا ملى        ى كه مى ي ا         كردن چيزه     فوت    -    پنجم              غذاى گرم

                ان بلا كلارد   نل           پلاره كلردن       -    هفلتم                              منتظر چيز ديگرى شدن      سفره              گذاشتن نان در 

                        ه به استخوان چسبيده به ك                پاك كردن گوشتى    -   نهم                            گذاشتن نان زير ظرف غذا  -    هشتم

                 ور انداختن ميلوه  د    -      يازدهم                   وست كندن ميوه پ    -   دهم                         كه چيزى در آن نماند    طورى

       بخورد.    را         ً   كه كامالً آن            پيش از آن 
 

      ّ             مستحب ات آب آشاميدن

     طلور   ه        آب را بل   :           اسلت: او ل        مسلتحب                        در آشاميدن آب چند چيز   - 2678مسأله 

           آب                 پليش از آشلاميدن    :     سلوم          رد         ده آب بخلو             در روز ايسلتا   :     دوم              بياشلامد        مكيدن

   وى     از ر  :     نجم  پ                          به سه نفس آب بياشامد  :       چهارم            بگويد  هلل         آن الحمد          و بعد از   هلل     بسم ا

         واهل بيت    (  الم        عليه السل  )  هلل                 حضرت اباعبدا                  عد از آشاميدن آب ب  :     ششم                     ميل آب بياشامد

                       آن حضرت را لعنت نمايد.       قاتالن                    ايشان را ياد كند و
 

 مكروهات آب آشاميدن

  ه  بل    ب                                                   زياد آشاميدن آب و آشاميدن آن بعد از غذاى چرب و در ش  - 2679مسأله 

       شكسلته              چنين از جاى                                                     حال ايستاده مكروه است و نيز آشاميدن آب با دست چپ و هم

      باشد.                            جايى كه دسته آن است مكروه مى        كوزه و

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 عهد احكام نذر و

       رى را                                      است كه انسان بر خود واجب كند كه كار خيل              احكام نذر آن   - 2681مسأله 

       نمايد.                                                                 براى خدا بجا آورد  يا كارى را كه نكردن آن بهتر است براى خدا ترك

    بلى                     الزم نيسلت آن را بله عر                                 در نذر بايد صليغه خوانلده شلود و     - 2681مسأله 

     قيلر  ف                                      مريض من خوب شود  براى خدا ده تومان بله          چنان چه              پس اگر بگويد           بخوانند 

                       وفا به نذر خود بنمايد.          دهم بايد  مى

        ود نذر خ       اختيار   ه  ب             عاقل باشد و                  كند بايد مكل ف و             كسى كه نذر مى  - 2682مسأله 

       ى شلدن                       انلد  يلا بله واسلطه عصلبان                                                   كند  بنابراين نذر كردن كسى كه او را مجبور كلرده 

                            اختيار نذر كرده  صحيح نيست.  بى

        كنلد يلا   ى                    كارهاى بيهوده مصلرف مل                             آدم سفيهى كه مال خود را در  - 2683مسأله 

             ً                                       مفلس اگر مثالً نذر كند چيزى به فقير بدهد   صحيح نيست.

  و                تواند نذر كند                                             اگر شوهر از نذر كردن زن جلوگيرى نمايد  زن نمى  - 2684مسأله 

   را               تواند نلذر او                                                               اگر بدون اجازه شوهر نذر كند  نذر او صحيح است ولى اگر بخواهد مى

            به هم بزند.

          را به هم              تواند نذر او                                       اگر زن با اجازه شوهر نذر كند  شوهرش نمى  - 2685مسأله 

                                                بزند يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى نمايد.

           ايد  بلكه  ل م ن  ل  ل                                                 اگر فرزند با اجازه پدر نذر كند  بايد به آن نذر عم  - 2686مسأله 
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  ه        گر آن كل          اجب است م                                                        بدون اجازه او نذر كند  بنابر احتياط عمل كردن به آن نذر و     اگر

                                            منع كرده باشد كه نذرش در اينصورت صحيح نيست.       او را

        ن باشلد                                      تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكل                 انسان كارى را مى  - 2687مسأله 

     صلحيح              نلذر او                                                 تواند پياده كربال برود  اگر نذر كند كه پياده برود          كسى كه نمى          بنابراين

      نيست.

            ار واجب يا ك                                      ه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد  يا              اگر نذر كند ك  - 2688مسأله 

                                      مستحب ى را ترك كند  نذر او صحيح نيست.

        چنلان چله                                                        اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد   - 2689مسأله 

     م آن                                                      تركش از هرجهت مساوى باشد  نذر او صحيح نيست و اگر انجلا             آوردن آن و     بجا

   رد          يى را بخلو                                 ً            سان به قصد همان جهت نذر كند  مثالً نذر كند غذا  ان                  جهتى بهتر باشد و    از

   و         تر باشد                                                                 براى عبادت قو ت بگيرد  نذر او صحيح است و نيز اگر ترك آن ازجهتى به    كه

    سلت       مضلر  ا                                                     ً                انسان براى همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد مثالً براى اين كه دود

      باشد.  مى                                          نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحيح 

       ى خلود                                                    اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايى بخواند كه بخود  - 2691مسأله 

    از  نمل      ن چله     چنلا                                ً                                 ثواب نماز در آنجا زياد نيست مثالً نذر كند نماز را در اتاق بخوانلد   

   ر       سان حضلو                                      ً                             خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد  مثالً به واسطه اين كه خلوت است  ان

             او صحيح است.         كند  نذر            قلب پيدا مى

         رده بجلا  ك       كه نذر           همان طور                                    اگر نذر كند عملى را انجام دهد  بايد   - 2691مسأله 

    اه      او ل مل                                                                       آورد پس اگر نذر كند كه روز او ل ماه صدقه بدهد  يلا روزه بگيلرد يلا نملاز    

       ر كند                كند و نيز اگر نذ                                             قبل از آن روز يا بعد از آن بجا آورد كفايت نمى        چنان چه        بخواند 

   ا ر                          پيش از آن كه خوب شود صدقه         چنان چه                           مريض او خوب شد صدقه بدهد          كه وقتى 

                بدهد كافى نيست.

    چنان                         مقدار آن را معي ن نكند                                   اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و  - 2692مسأله 
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      صلي ات     خصو   و       مقدار                                                        يك روز روزه بگيرد كافى است و اگر نذر كند نماز بخواند و   چه 

         نلد صلدقه       نلذر ك            كند و اگر                            ماز دو ركعتى بخواند كفايت مى                          آن را معي ن نكند  اگر يك ن

           ه  به نلذر         صدقه داد                                                 مقدار آن را معي ن نكند  اگر چيزى بدهد كه بگويند       جنس و        بدهد و

   از               صلورتى كله يلك نمل                                                           عمل كرده است و اگر نذر كند كارى براى خدا بجلا آورد  در 

   ت.             انجام داده اس                                                        بخواند يا يك روزه بگيرد  يا چيزى صدقه بدهد  نذر خود را

         را روزه                                                     اگر نذر كند روز معي نلى را روزه بگيلرد  بايلد هملان روز      - 2693مسأله 

    آن         عد بايد                                                       تواند در آن روز مسافرت كند و الزم نيست قصد اقامه كند و ب            بگيرد ولى مى

       ف اره ك     روزه    ن                                  ً                                 روز را قضا كند و اگر بدون عذر عمداً روزه نگيرد  بايد گذشته از قضاى آ

    زه       ر پلى رو                                                                 دهد يعنى يك بنده آزاد كند يا به شصت فقير طعام دهد يا دو ماه پى د    هم ب

      س يلا                 از دو عيد يا نفلا                                                      بگيرد ولى اگر عذر ديگرى مثل مرض يا مصادف شدن با يكى

                                                                      حيض براى او پيش آيد  قضاى تنها كافى است اگر چه قضلاى روزه عيلد و حليض و   

               نفاس الزم نيست.

             ه مقدارى كه                                         از روى اختيار به نذر خود عمل نكند  بايد ب          اگر انسان   - 2694مسأله 

                                  در مسأله پيش گفته شد كف اره بدهد.

            ز گذشتن آن                                                   اگر نذر كند كه تا وقت معي نى عملى را ترك كند  بعد ا  - 2695مسأله 

    يلا                                                                 تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پيش از گذشتن وقلت از روى فراموشلى        وقت مى

       قلت آن                                               ى بر او واجب نيست ولى بازهم الزم است كه تلا آن و                      ناچارى انجام دهد  چيز

       ملل را                                         دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون علذر آن ع         چنان چه                     عمل را بجا نياورد و 

                                                                  انجام دهد  بايد به مقدارى كه در دو مسأله پيش گفته شد كف اره بدهد.

       نكلرده    ن                  وقتى براى آن معي                                    كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند و  - 2696مسأله 

    او        اره بلر                                                                       است  اگر از روى فراموشى يا ناچارى يا ندانستن  آن عمل را انجام دهد كف ل 

   به          اط واجب                  ً                                                 واجب نيست ولى بعداً هروقت از روى اختيار آن را بجا آورد  بايد به احتي

                                               مقدارى كه در سه مسأله پيش گفته شد كف اره بدهد.
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         را روزه              ً         ز معي نلى ملثالً روز جمعله                               اگر نذر كند كه در هر هفتله رو   - 2697مسأله 

    علذر                                               ها عيد فطر يا عيد قربان باشلد يلا در روز جمعله              يكى از جمعه        چنان چه       بگيرد 

     ى آن        حكلم قضلا                                                           مانند حيض براى او پيدا شود  بايد آن روز را روزه نگيلرد و        ديگرى

        ذكر شد.

     ادن       يش از د پل         چنان چله                                         اگر نذر كند كه مقدار معي نى صدقه بدهد   - 2698مسأله 

                                                   صدقه بميرد  بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.

                     تواند آن را به فقيلر                                             اگر نذر كند كه به فقير معي نى صدقه بدهد  نمى  - 2699مسأله 

                                                                     ديگر بدهد و اگر آن فقير مرده باشد بنابر احتياط بايد به ورثه او بدهد.

      حضلرت             بله زيلارت                                           ً اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان مثالً  - 2711مسأله 

   گر           ى نيست و ا                           به زيارت امام ديگر برود كاف        چنان چه            مشر ف شود     (          عليه السلالم  )  هلل        اباعبدا

                                                             واسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند چيزى بر او واجب نيست.    به

    ذر نل            نملاز آن را               غسل زيارت و                              كسى كه نذر كرده زيارت برود و  - 2711مسأله 

             را بجا آورد.                     نكرده  الزم نيست آنها 

            ند  بايد آن                                                    اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان چيزى نذر ك  - 2712مسأله 

  ن          خلد ام آنلا     و                                            فرش حرم و مانند اينها مصرف كند  يا به زو ار            روشنايى و            در تعمير و    را

      بدهد.

           يا يكلى از    (     السالم   و   ة          عليهم الصال )                    ود پيغمبر يا امامان           اگر براى خ  - 2713مسأله 

         ان مصلرف                                   مصرف معي نى را قصد كرده بايد بله همل          چنان چه          نذر كند        چيزى   هلل ا    اء ي   اول

  ن  آ      ثواب                                                                      برساند و اگر مصرف معي نى را قصد نكرده  بايد در امور خيرى صرف نمايد و

                                                                   را هديه آن پيغمبر يا امام يا ولى  كه نذر براى آنان كرده است نمايد.

     انلد      رده                        براى يكى از امامان نلذر كل                              گوسفندى را كه براى صدقه يا  - 2714مسأله 

          ين شلير  ا        چنان چه                                                          پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچه بياورد اگر      اگر

          رش طورى                                                              قبل از نذر منعقد شده  مال كسى است كه آن را نذر كرده است اگر نذ     بچه   و
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   ء      اجلب جلز   و    يلاط                                                             كه شامل اينها شود و اگر بعد از نذر منعقد شده باشد بنابر احت       نباشد

      باشد.      نذر مى

       يايلد                                                     هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شلود  يلا مسلافر او ب     - 2715مسأله 

    يلا                                            معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شلده         چنان چه                    عملى را انجام دهد  

                                          مسافر آمده است  عمل كردن به نذر الزم نيست.

             دهد  بعد از                     خود را به سي د شوهر                                اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر   - 2716مسأله 

     يلاط          و احت                                                                    آن كه دختر به تكليف رسيد  اختيار با خود اوست و نذر آنان اعتبار نلدارد 

                                                             در آن است كه آنها دختر را وادار به ازدواج با غير سي د نكنند.

    ار كل                                                    هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خلود برسلد      - 2717مسأله 

     نيز         م دهد و                                                    د  بعد از آن كه حاجتش برآورده شد بايد آن كار را انجا                خيرى را انجام ده

   ر       ن عمل ب                                                                    اگر بدون آن كه حاجتى داشته باشد  عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد  آ

     شود.          او واجب مى

          ا كه عهلد                                                    در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود و نيز كارى ر  - 2718مسأله 

      د كله            يا كلارى باشل        مستحب                             عبادت باشد مثل نماز واجب و                       كند انجام دهد  بايد يا   مى

                    انجام آن مبا  باشد.

        قيلر را  ف                                                   اگر به عهد خود عمل نكند  بايد كف اره بدهد يعنى شصلت    - 2719مسأله 

          د كف اره       هد مانن ع                                                                    سير كند يا دو ماه روزه بگيرد يا يك بنده آزاد كند يعنى كف اره مخالفت 

       ن است.                              خوردن عمدى روزه ماه مبارك رمضا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 احكام قسم خوردن

           قسم بخورد                                                   ً اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند مثالً  - 2711مسأله 

     يعنى           اره بدهد    ً                     عمداً مخالفت كند بايد كف         چنان چه                                     كه روزه بگيرد  يا دود استعمال نكند  

    سله             واند  بايلد      را نت     نها                                                                  بنده آزاد كند يا ده فقير را سير كند يا ده فقير را بپوشاند و اگر اي

                روز روزه بگيرد.

                  خلورد بايلد بلالغ و    ى م           كسى كه قسم     -                      قسم چند شرط دارد: او ل  - 2711مسأله 

    مست           ديوانه و                                     اختيار قسم بخورد پس قسم خوردن بچه و                     باشد و از روى قصد و      عاقل

      بودن                            چنين است اگر در حال عصبانى                   اند  درست نيست و هم                  كسى كه مجبورش كرده   و

       مكروه                             خورد انجام دهد  بايد حرام و                 كارى را كه قسم مى    -   دوم                   اختيار قسم بخورد.  بى

   سلم   ق            نباشد و اگلر        مستحب                            خورد ترك كند  بايد واجب و      قسم مى            كارى را كه         نباشد و

      و         مش نباشلد                                                  را بجا آورد  بايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجا                    بخورد كه كار مباحى

         بهتلر از                                                ر مباحى را ترك كند  بايلد انجلام آن در نظلر ملردم      كا                      نيز اگر قسم بخورد كه

                                                        ه يكى از اسمهاى خداوند عالم قسم بخورد كه بغير ذات مقلد س   ب    -   سوم             تركش نباشد.

      دا هلم   خل                                   و نيز اگر باسمى قسلم بخلورد كله بغيلر        هلل                   شود مانند خداوند وا   نمى         او گفته

  ت                    آن اسلم را بگويلد  ذا                   شود كله هروقلت كسلى                            ولى به قدرى بخدا گفته مى       گويند  مى

    لكله   ب                        رازق قسم بخورد صحيح اسلت          خالق و  ه                 آيد  مثل آن كه ب         در نظر مى            مقد س حق 

         ل بصير و ل ث            دا را بكند م ل                              ذات حق  نداشته باشد ولى ني ت خ  ه         انصراف ب         اسمى كه  ه      قسم ب
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        د  صحيح                                      نيست ولى آدم الل اگر با اشاره قسم بخور                               يا در قلبش آن را قصد كند صحيح

     خلورد                                                       مل كردن به قسم براى او ممكن باشد و اگرموقعى كه قسلم ملى   ع    -    پنجم      است.

                  شود قسم او بله هلم             ً                                          باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود  از وقتى كه عاجز مى      ممكن

            كند كه نشلود                                                    چنين است اگر عمل كردن به قسم به قدرى مشق ت پيدا مى  هم        خورد و  مى

                 آن را تحم ل كرد.

      وردن خل                                               در از قسم خوردن فرزند منع كند  يا شوهر از قسلم       اگر پ  - 2712مسأله 

                                  زن منع نمايد  قسم آنان صحيح نيست.

       خلورد   ب                                                   اگر فرزند بدون اجازه پدر  و زن بدون اجازه شوهر قسلم    - 2713مسأله 

                                توانند قسم آنان را به هم بزنند.  مى      شوهر       پدر و

          ف اره بر ك            م عمل نكند                                          اگر انسان از روى فراموشى يا ناچارى به قس  - 2714مسأله 

   كه     مى  قس                                                  چنين است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد  و                 او واجب نيست و هم

       واسطه          شوم و به               ن مشغول نماز مى  اآل   هلل       گويد وا                   خورد  مثل اين كه مى             آدم وسواسى مى

   د         عمل نكنل                اختيار به قسم                                 شود  اگر وسواس او طورى باشد كه بى               وسواس مشغول نمى

        ندارد.        كف اره

       ه قسم     اين ك  -                                خورد  قسم او بر دو قسم است: او ل             كسى كه قسم مى  - 2715مسأله 

    كه   ى ي             خورد بر چيزها            آن كه قسم مى  -   دوم   ؛                    ى كه از او گذشته است ي             خورد بر چيزها  مى

     اسلت  ر                                                                    در آينده خواهد نمود در صورت او ل بر قسم او كف اره نيست ولكن اگلر حلرف   

      باشلد  ى                                           است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ م                         باشد  قسم خوردن او مكروه 

   م ل      قسل       ات دهد ل                                                          اگر براى اين كه خودش را يا مسلمان ديگرى را از شر  ظالمى نج     ولى

     ريله        بايلد تو       مسلتحب                                           طورى ني ت كند كه دروغ نشود  بنابر احتياط                 موقع قسم خوردن

    قصد       ام و           او را نديده                                   ديده باشد  احتياط آن است كه بگويد                         انسان يك ساعت قبل او را

    ام.                             كند كه از پنج دقيقه پيش نديده
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   و              شود و خود او                                         اگر كسى چيزى را وقف كند از ملك او خارج مى  - 2716مسأله 

          بلرد  وللى                                                           توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسى هم از آن ملك ارث نمى          ديگران نمى

                         گفتله شلد فلروختن آن اشلكال      «     2110 »  و   «   09  21      مسأله  »                    بعضى از موارد كه در     در

       ندارد.

         بگويلد                                                  ً الزم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند بلكه اگلر ملثالً    - 2717مسأله 

      يلل يلا                                                خودش يا كسى كه خانه را براى او وقف كرده يلا وك                         خانه خود را وقف كردم و

     وقلف                                                              آن كس بگويد قبول كردم وقف صحيح است ولى اگر براى افراد مخصوصى        ولى 

         دات وقلف                                ً              مدرسه براى عموم وقف كند  يا مثالً بر فقرا يلا سلا                        نكند بلكه مثل مسجد و

      گرچله  ا                                                                  نمايد  قبول كردن كسى الزم نيست بلكه در صورت او لى هم قبول الزم نيسلت  

               قبول بهتر است.      مستحب              بنابر احتياط 

   ف  وقل    ء ا                                               اگر ملكى را براى وقف معي ن كنلد و پليش از قصلد انشل      - 2718مسأله 

                                    شيمان شود  يا بميرد  وقف درست نيست. پ

          بايلد قصلد        مسلتحب                    كند  بنابر احتيلاط                       كسى كه مالى را وقف مى  - 2719مسأله 

                                                                             قربت داشته باشد و از موقع خواندن صيغه مال را براى هميشه وقف نمايلد و نيلز اگلر   
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        يزى كله  چ       را بر                                          ً          ً               وقف را معل ق بر چيزى كه بعد از اين يقيناً يا احتماالً حاصل شود يا او

   ا ر       نله خلود      ً                                                    ً         فعالً احتمال حصول او را بدهد معل ق نمايد وقف باطل است مثالً بگويد خا

      باشد         و ل ماه                                                                    وقف نمودم اگر خدا به من پسر بدهد يا اگر امروز روز جمعه باشد يا اگر ا

       ه سال       يد تا د                                                                    باطل است و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد يا بگو

      باشد.                             دوباره وقف باشد  وقف صحيح نمى                            د  بعد پنج سال وقف نباشد و       وقف باش

   ه                                                   وقف  در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصر ف كسى كل   - 2721مسأله 

    قلف  و       ير خود                                                                    براى او وقف شده يا وكيل يا ولى  او بدهند ولى اگر چيزى را بر اوالد صغ

    قلف  و         ى نمايلد          نگله دار       آنلان                                                 كند و به قصد اين كه آن چيز ملك آنان شود  از طرف 

          صحيح است.

   و            در او بدهد                                                 اگر مسجدى را وقف كنند  اگر اجازه نماز خواندن را - 2721مسأله 

     شود.                                     يك نفر نماز در آن بخواند  وقف درست مى

      ً شرعاً                             كند بايد مكل ف وعاقل باشد و                        كسى كه مال خود را وقف مى  - 2722مسأله 

       يهلوده  ب                                    براين سلفيهى كله ملال خلود را در كارهلاى                                      بتواند در مال خود تصر ف كند  بنا

    را                                                               كند يا مفلس  چون حق  ندارند در مال خود تصر ف نماينلد  اگلر چيلزى          مصرف مى

                    وقف كنند صحيح نيست.

                   انلد وقلف كنلد  درسلت                                            اگر مالى را براى كسانى كه به دنيا نيامده  - 2723مسأله 

          آينلد وقلف    ملى              ً        انى كه بعداً به دنيلا                          گان و بعد از آنها براى كس ه                     نيست ولى اگر براى زند

    هلر    و            هاى او باشلد           ً                                                   نمايد مثالً چيزى را به اوالد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه

                                                   اى بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند  صحيح است.    دسته

       ند كه ك                                                   اگر چيزى را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانى را وقف   - 2724مسأله 

    را        مالى                                 ً اش نمايند  صحيح نيست. ولى اگر مثالً                   از مرگ او خرج مقبره                 عايدى آن را بعد

                                تواند از منافع وقف استفاده كند.                                   بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود  مى

                                                              اگر براى چيزى كه وقف كرده متول ى معي ن كند  بايد مطابق قرارداد  - 2725مسأله 
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    قلف          والد خود و                ً     افراد مخصوصى مثالً بر ا   بر         چنان چه                                   او رفتار نمايند و اگر معي ن نكند  

             ار بلا وللى          د  اختي                                                                    كرده باشد و آنها بالغ باشند  اختيار با خود آنان است و اگر بالغ نباشن

                                                         ايشان است و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع الزم نيست.

             ند كه منافع ك               ً                                  اگر ملكى را مثالً بر فقرا يا سادات وقف كند  يا وقف   - 2726مسأله 

     شلد                                                                      آن به مصرف خيرات برسد  در صورتى كه براى آن ملك متلول ى معلي ن نكلرده با   

                            اختيار آن با حاكم شرع است.

          ند كه هر ك                               ً                 اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثالً بر اوالد خود وقف   - 2727مسأله 

   و   د        اجاره ده                  متول ى ملك آن را        چنان چه                                         اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند      طبقه

     باشد               طبقه بعد شده                                    شود در صورتى كه مراعات مصلحت وقف و                     بميرد  اجاره باطل نمى

           آن را                                       يك طبقه از كسانى كه ملك بلر آنهلا وقلف شلده                                  ولى اگر متول ى نداشته باشد و

      بعلدى                     شود مگر آن كله طبقله                              ت اجاره بميرند اجاره باطل مى                      اجاره دهند و در بين مد

   از         االجاره ل                  ت را داده باشد  ما  مد            االجاره تمام    مال    جر    مستأ                         اجاره دهند و در صورتى كه 

      گيرد.                         ت اجاره را از مال آنان مى                      زمان مردنشان تا آخر مد

     رود.                                                  اگر ملكى كه وقف است خراب شود از وقف بودن بيرون نمى  - 2728مسأله 

       ت اگر                    مقدارى از آن وقف نيس                                ملكى كه مقدارى از آن وقف است و  - 2729مسأله 

        را جلدا                             تواند با نظر خبره  سلهم وقلف                                 باشد  حاكم شرع يا متول ى وقف مى            تقسيم نشده

     كند.

         ه معلي ن                        عايدات آن را به مصرفى كل                             اگر متول ى وقف خيانت كند و  - 2731مسأله  

                                           تواند به جاى او متول ى امينى معي ن نمايد.                       شده نرساند  حاكم شرع مى

                  شلود بلراى نملاز بله            اند  نمى                                فرشى را كه براى حسيني ه وقف كرده  - 2731مسأله 

    اى   ونه گ  ه                                                                    مسجد ببرند  اگرچه آن مسجد نزديك حسيني ه باشد مگر آن كه كيفي ت وقف ب

                      باشد كه شامل آن بشود.

    سجد م   آن         چنان چه                                          اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند    - 2732مسأله 
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           يلدا كنلد   پ           ج بله تعميلر                        رود كه تا ملد تى احتيلا               انتظار هم نمى                         احتياج به تعمير ندارد و

   كه   بل      انند                                                                 توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برس   نمى

    بله      اسلت      جلايز        صلورت                                                        بايد ذخيره كنند مگر آن كه احتمال تلف داده شود كه در ايلن 

                               مصرف تعمير مسجد ديگرى برسانند.

       ماينلد  ن           تعمير مسجد                                          اگر ملكى را وقف كنند كه عايدى آن را خرج  - 2733مسأله 

   د       ه بدانن                      گويد بدهند  در صورتى ك                                              و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مى

   د       صرف كنن     طور م                                                                 يا گمان داشته باشند كه براى هريك چه مقدار معي ن كرده  بايد همان

         د آملد        يزى زيا چ                                                                    و اگر يقين يا گمان نداشته باشند  بايد او ل مسجد را تعمير كنند و اگر 

        آن است                               طور مساوى قسمت نمايند  و بهتر  ه       گويد ب                               بين امام جماعت و كسى كه اذان مى

         ر متلولى                                                                     كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند اگرچه اظهر آن است كه بله نظل  

                   مسجد بايد عمل شود.

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

          ّ احكام وصي ت

       اى او                                              وصي ت آن است كه انسان سلفارش كنلد بعلد از ملرگش بلر       - 2734مسأله 

       ا مللك  ي                                                              ى انجام دهند يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد  ي     كارها

   ن         رست معلي     سرپ                                     كسانى كه اختيار آنان با اوست قي م و                              كسى بكنند يا براى اوالد خود و

     كنلد     ت ملى                                                                      كند يا حق  جعل قي م بعد از خودش را داشته باشد و كسى را كه به او وصلي  

       گويند.       وصى  مى

          بفهماند                                            تواند حرف بزند  اگر با اشاره مقصود خود را          كسى كه نمى  - 2735ه مسأل

       ارهلاى  ك                       تواند حرف بزند  اگر در                               تواند وصي ت كند و كسى هم كه مى               براى هر كارى مى

    كله                                              اى كه مقصودش را بفهماند وصي ت كند صحيح اسلت بل                 كم ارزش با اشاره        كوچك و

     اگلر               به كسلى بدهنلد                       صي ت كند مبلغ زيادى                                    در كارهاى بزرگ هم مثل آن كه بخواهد و

     كند.                                      اشاره او داللت بر مقصودش بكند  كفايت مى

         د او را    مقصلو         چنلان چله                       يا مهر مي ت ببيننلد      ا         اى به امض         اگر نوشته  - 2736مسأله 

    گلر         د بلكله ا                                                           معلوم باشد كه براى وصي ت كردن نوشته  بايد مطابق آن عمل كنن           بفهماند و

       وصي ت    آن                        ً      ى را نوشته است كه بعداً مطابق ي     چيزها              كردن نبوده و                    بدانند مقصودش وصي ت 

                            آن است كه به آن عمل نمايند.      مستحب             كند  احتياط 

           وى اختيلار  ر                               كند بايد بالغ و عاقل باشلد و از                 كسى كه وصي ت مى - 2737مسأله  

   ند ل     رف نك ل            اى بيهوده مص ل   اره ل                                                    وصي ت كند و نيز بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در ك
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        دهلد در                          اى كه خلوب و بلد را تميلز ملى                                     چنين است مفلس ولى اگر طفل ده ساله    و هم

   او    ت                                  انبار و ساير خيرات وصي ت كند وصي                                    كارهاى خوب مثل ساختن مسجد و پل و آب

          صحيح است.

      ه يلا        ً               كند مثالً زخمى به خود زد                           كسى كه از روى عمد خودكشى مى  - 2738مسأله 

   ت              شود  اگلر وصلي                                     ن  يقين يا گمان به مردن او پيدا مى                           سمى خورده است كه به واسطه آ

        تش ملال                                                                      كند كه مقدارى از مال او را به مصرف برسانند  صحيح نيست مگر آن كه وصي 

                     قبل از اين كار باشد.

    كس   ن                                                   اگر انسان وصي ت كند كه چيزى به كسى بدهند در صورتى آ  - 2739مسأله 

   ت        او وصلي                                ت كننده يا در زمان زنده بودن                        شود كه بعد از مردن وصي                  آن چيز را مالك مى

             را قبول كند.

     هلاى     مانلت                                 ً  هاى مرگ را در خود ديد  بايد فوراً ا                وقتى انسان نشانه  - 2741مسأله 

    طلرى   خ                   دهد كه بعد از مرگش          احتمال مى        چنان چه                            را به صاحبانش برگرداند اگر       مردم

            رسيده بايد             ادن آن بدهى      موقع د                                          هاى مردم باشد و اگر به مردم بدهكار است و     امانت    بر

     ش بله                                                   تواند بدهد  يا موقع دادن بلدهى او نرسليده يلا صلاحبان                  و اگر خودش نمى      بدهد

       دهى او  بل                              بر وصي ت شاهد بگيرد  ولى اگلر                                    بدهى راضى باشند بايد وصي ت كند و       تأخير

     دهند     ا مى                                                             باشد  وصي ت كردن الزم نيست اگر ورثه مورد اطمينان است كه بدهى ر       معلوم

                                      بايد براى رد  كردن آن وصى  تعيين كند.      اال    و

   و  ت                  بيند اگر خملس وزكلا              را در خود مى         هاى مرگ            كسى كه نشانه  - 2741مسأله 

    رد  دا       ش مال      از خود        چنان چه             تواند بدهد                             ً               مظالم بدهكار است  بايد فوراً بدهد و اگر نمى

     ر او  ب         گر حج     ست ا      چنين ا                                              دهد كسى آنها را ادا نمايد  بايد وصي ت كند و هم            يا احتمال مى

           واجب باشد.

          روزه قضلا                   بيند  اگر نماز و                    هاى مرگ را در خود مى            كسى كه نشانه  - 2742مسأله 

                                                                              دارد  بايد وصي ت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند  بلكه اگلر ملال نداشلته   
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           دهلد  بلازهم                                                                  باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آن كه چيزى بگيرد آنها را انجلام ملى  

     از و                                                                است وصي ت نمايد و اگر قضاى نماز وروزه او به تفصيلى كله در بحلث نمل         واجب

      نلد كله    ك                                                         شد  بر پسر بزرگش واجب باشد  بايد به او اطالع دهد يا وصلي ت             روزه گفته

                   براى او بجا آورند.

                    بينلد  اگلر ملالى پليش                        هاى مرگ را در خلود ملى              كسى كه نشانه  - 2743مسأله 

        دانسلتن  ن         به واسطه         چنان چه        دانند                         ان كرده است كه ورثه نمى                   دارد يا در جايى پنه   كسى

               صغير خود قي م     هاى                 الزم نيست براى بچه                                             حق شان از بين برود  بايد به آنان اطالع دهد و

   ن             رود  يا خودشلا                                                             سرپرست معي ن كند  ولى در صورتى كه بدون قي م مالشان از بين مى   و

             معي ن نمايد.                                 شوند  بايد براى آنان قي م امينى       ضايع مى

                                                 وصى بايد مسلمان و بالغ عاقل و مورد اطمينان باشد.  - 2744مسأله 

   ده         اجلازه دا         چنلان چله                                       اگر كسى چند وصى براى خود معي ن كند    - 2745مسأله 

    گر       از يكدي                                                                كه هركدام به تنهايى به وصي ت عمل كنند  الزم نيست در انجام وصي ت      باشد

     كنند    ل       صي ت عم                                   شد  چه گفته باشد كه هر دو باهم به و                                 اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده با

   ا       ند كله بل                                                                      يا نگفته باشد  بايد با نظر يكديگر به وصي ت عمل نمايند و اگلر حاضلر نشلو   

         كننلد بله                   كند و اگر اطاعت ن                                                   يكديگر به وصي ت عمل كنند  حاكم شرع آنها را مجبور مى

       نمايد.                          جاى آنان ديگران رامعي ن مى

     كسى      ا به ر                           ً                سان از وصي ت خود برگردد مثالً بگويد ثلث مالش       اگر ان  - 2746مسأله 

   ثل  م    دهد     ير                          شود و اگر وصي ت خود را تغي                                          بدهند  بعد بگويد به او ندهند وصي ت باطل مى

  ت      وصلي       يلد                 جاى او قلي م نما                                  هاى خود معي ن كند بعد ديگرى را به                    آن كه قي مى براى بچه

            عمل نمايند.                            شود و بايد به وصي ت دوم او             او لش باطل مى

        خانله را                                                     ً اگر كارى كند كه معلوم شود از وصي ت خود برگشته ملثالً   - 2747مسأله 

     يلد                                                                   وصي ت كرده به كسى بدهند بفروشد  يا ديگلرى را بلراى فلروش آن وكيلل نما        كه

     شود.             وصي ت باطل مى
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        كنلد كله                                                       اگر وصي ت كند چيز معي نى را به كسى بدهند  بعد وصي ت  - 2748مسأله 

         ز آن دو ا                                                              ان را به ديگرى بدهند  بايد آن چيز را دو قسمت كنند و بله هركلدام         نصف هم

                         نفر يك قسمت آن را بدهند.

       را به                      ميرد  مقدارى از مالش                               اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى  - 2749مسأله 

                              شود پس اگلر زيلادتر از ثللث باشلد                                           كسى ببخشد بخشيدن او از اصل مال حساب مى

       ه كسلى  بل                                                 ندارد  و اگر وصي ت كند كه بعلد از ملردن او مقلدارى                   به اجازه ورثه       بستگى

   كه            ازه بدهند                                                     اين مقدار بيشتر از ثلث نباشد يا اگر بيشتر است ورثه اج        چنان چه         بدهند 

           تر از ثللث                                     گفته شد عمل كنند و اگر اين مقلدار بيشل        آن چه                    عملى شود  بايد به         گفته او

     هند.         و كرده بد                            ر ثلث به كسى كه وصي ت براى ا                            هم اجازه ندهند  بايد به مقدا      ورثه        باشد و

   بله               عايلدى آن را                                           اگر وصي ت كند كه ثللث ملال او را نفروشلند و     - 2751مسأله 

                                        برسانند  بايد مطابق گفته او عمل نمايند.      مصرف

     كسلى                        ميرد  بگويلد مقلدارى بله                              اگر در مرضى كه به آن مرض مى  - 2751مسأله 

  ه     را ك      دارى                                    اى ضرر زدن به ورثه گفته است  بايد مق               متهم باشد كه بر        چنان چه          بدهكارم  

   از    د       ود  بايل                                                                     معي ن كرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد و كسى هم منكر گفتله او نشل  

                اصل مالش بدهند.

        د وجلود                            كند كه چيزى به او بدهند باي                        كسى را كه انسان وصي ت مى  - 2752مسأله 

     يلزى  چ                          ممكن است فالن زن حامله شود        اش كه                                   داشته باشد  پس اگر وصي ت كند به بچه

      دهنلد                             اى كه در شكم مادر است چيلزى ب                                         بدهند  باطل است ولى اگر وصي ت كند به بچه

   آن      ايلد                                                                     اگرچه هنوز رو  نداشته باشد  وصي ت صحيح است پس اگر زنده به دنيا آملد ب 

   آن    و    شلود   ى                                                              كه وصي ت كرده به او بدهند و اگر مرده به دنيا آمد  وصي ت باطل مل     را   چه 

      كنند.                                            براى او وصي ت كرده  ورثه ميان خودشان قسمت مى       را كه   چه 

     صلي ت   و        به اطالع         چنان چه                                    اگر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده   - 2753مسأله 

   ه  ل ب       ردن او  ل                           اضر نيست  الزم نيست بعد از م ل             ام وصي ت او ح ل       راى انج ل           برساند كه ب       كننده
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  و  ا        ملد و بله                                 فهمد كه او را وصى كرده  يا بفه                            كند ولى اگر پيش از مردن او ن           وصي ت عمل

    شلته                                                        براى عمل كردن به وصي ت حاضر نيست در صورتى كه مشلق ت ندا               اطالع ندهد كه

              ملتفت شود كله                                             را انجام دهد و نيز اگر وصى پيش از مرگ  موقعى                     باشد  بايد وصي ت او

   يلد      ب با                                              مرض نتواند به ديگرى وصي ت كند بنلابر احتيلاط واجل                       مريض به واسطه شد ت

                     وصي ت را قبول نمايد.

     راى بل                 تواند ديگلرى را                                     اگر كسى كه وصي ت كرده بميرد  وصى نمى  - 2754مسأله 

      توانلد    مى      صى  و                     كنار وعزل نمايد  ولى    بر               خود را از كار                                انجام كارهاى مي ت معي ن كند و

  ت  ل      ند وكا ك                                                                     كسى ديگر را وكيل براى انجام كارهاى مي ت بنمايد اگر مصلحت مي ت اقتضا

           جام دهد  ان                                                                    ديگرى را يا اين كه كارهاى مي ت را به كسى ديگر تفويض نمايد كه ديگرى

              اشكالى ندارد.

      رد يلا                  يكلى از آن دو بميل          چنان چه                            اگر كسى دو نفر را وصى كند    - 2755مسأله 

  و              كنلد و اگلر هلرد                                                          يا كافر شود  حاكم شرع يك نفر ديگر را به جاى او معي ن مى        ديوانه

  د         فلر بتوانل   ن                كند ولى اگر يلك                                         ر شوند  حاكم شرع دو نفر ديگر را معي ن مى   كاف           بميرند يا

                                      عملى كند  معي ن كردن دو نفر الزم نيست.          وصي ت را

         اكم شلرع  ح                                                   اگر وصى نتواند به تنهايى كارهاى مي ت را انجام دهد    - 2756مسأله 

     كند.                                   براى كمك او يك نفر ديگر را معي ن مى

   ر د        چنلان چله                                مال مي ت در دست وصى تلف شود                اگر مقدارى از   - 2757مسأله 

     قدار  م       ه فالن ك                                      ً                     ى آن كوتاهى كرده و يا تعد ى نموده  مثالً مي ت وصي ت كرده است        نگه دار

      است و                   از بين رفته ضامن                                                         به فقراى فالن شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و درراه

                                              اگر كوتاهى نكرده و تعد ى هم ننموده ضامن نيست.

  د        كلس بميلر                                                هرگاه انسان كسى را وصى كند و بگويد كله اگلر آن    - 2758مسأله 

   ام         ت را انجل                                                                وصى باشد  بعد از آن كه وصى  او ل مرد  وصى  دوم بايد كارهاى مي ل       فالنى

     دهد.
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   ل                                                   حج ى كه بر مي ت واجب است و بلدهكارى و حقلوقى را كله مثل      - 2759مسأله 

      هنلد                           د بايد از اصلل ملال مي لت بد      باش                             و مظالم ادا كردن آنها واجب مى  ت          خمس و زكا

                                     اگرچه مي ت بر آنها وصي ت نكرده باشد.

                             واجب و حقلوقى كله مثلل خملس و                              اگر مال مي ت از بدهى وحج   - 2761مسأله 

      للث يلا                       وصي ت كرده باشلد كله ث          چنان چه                                    و مظالم بر او واجب است زياد بيايد    ت    زكا

   ده         صي ت نكلر                   و عمل كنند و اگر و                                        ثلث را به مصرفى برسانند  بايد به وصي ت ا           مقدارى از

                   ماند مال ورثه است.  مى      آن چه        باشد 

       باشلد                                                       اگر مصرفى را كه مي ت معي ن كلرده از ثللث ملال او بيشلتر      - 2761مسأله 

     كنند    ى   كار                                                                   وصي ت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند  يا

           فى نيست  كا                       و تنها راضى بودن آنان     اند                                         كه معلوم شود عملى شدن وصي ت را اجازه داده

                                                    و اگر مد تى بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است.

         ر باشلد و                                                     اگر مصرفى را كه مي ت معي ن كرده  از ثلث ملال او بيشلت    - 2762مسأله 

       تواننلد     نمى                                                                  از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصي ت او عملى شود  بعد از مردن او     پيش

     دند.              اجازه خود برگر    از

      گر او           يا بدهى دي   ت   زكا                              ت كند كه از ثلث مال او خمس و         اگر وصي   - 2763مسأله 

       انجام           م به فقرا                                                         براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحب ى هم مثل اطعا         بدهند و    را

      ه او       ز و روز                                                                    دهند  بايد او ل بدهى او را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آملد بلراى نملا   

      ند و       ه برسلان                                                     ر از آن هم زياد آمد به مصرف كار مستحب ى كه معي ن كرد                اجير بگيرند و اگ

   ز ا         ه بيشلتر                                                             ثلث مال او فقط به اندازه بدهى او باشد  ورثه هم اجازه ندهند كل         چنان چه 

                                                                    ثلث مال مصرف شود  وصي ت براى نماز و روزه و كارهاى مستحب ى باطل است.

           ه او اجيلر                براى نملاز و روز      د و                                اگر وصي ت كند كه بدهى او را بدهن  - 2764مسأله 

    للث          ا را از ث                        وصي ت نكرده باشد كه اينه        چنان چه                                     بگيرند و كار مستحب ى هم انجام دهند  

     رف ل       ا به مص                                                                    بدهند  بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد ثلث آن ر
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    اشد   نب     افى ك   لث                                                                   نماز و روزه و كارهاى مستحب ى كه معي ن كرده برسانند و در صورتى كه ث

  ز    نملا      ايلد                                                                     پس اگر ورثه اجازه بدهند  بايد وصي ت او عملى شود و اگر اجلازه ندهنلد  ب  

   ده   كلر       عي ن م                                                                    وروزه او را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحب ى كه 

         برسانند.

     چنان       هند                                                   اگر كسى بگويد كه مي ت وصي ت كرده فالن مبلغ به من بد  - 2765مسأله 

    را        فته او گ               يك مرد عادل هم                                                    دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند  يا قسم بخورد و   چه 

         و شلهادت                                                                     تصديق نمايد  يا يك مرد عادل و دو زن عادله يا چهار زن عادله بله گفتله ا  

   د       هلد  بايل                                             گويد به او بدهند  و اگر يك زن عادله شلهادت د                          دهند بايد مقدارى را كه مى

         ت دهنلد                                         كند به او بدهند  و اگر دو زن عادله شلهاد   مى                            يك چهارم چيزى را كه مطالبه

   يلز         هنلد و ن                                                                     نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند  بايد سه چهارم آن را به او بد

         در صلورتى                                                                    دو مرد كافر ذم ى كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند      اگر

          ت نبلوده                      دلى هم در موقع وصلي                                                مي ت ناچار بوده است كه وصي ت كند و مرد و زن عا    كه

                 كند به او بدهند.                         بايد چيزى را كه مطالبه مى

           برسانم يا                         م كه مال او را به مصرفى ا                            اگر كسى بگويد من وصى  مي ت  - 2766مسأله 

     ملرد          د كه دو                                                  هاى خود قرار داده  در صورتى بايد حرف او را قبول كر                  مي ت  مرا قي م بچه

                              عادل گفته او را تصديق نمايند.

      قبول                                                     اگر وصي ت كند چيزى به كسى بدهند و آنكس پيش از آن كه  - 2767مسأله 

     قبول                   توانند آن چيز را       اند  مى                                                          كند يا رد  نمايد بميرد  تا وقتى ورثه او وصي ت را رد  نكرده

         ى به آن    حق       گرنه                                                               نمايند ولى در صورتى است كه وصي ت كننده از وصي ت خود برنگردد و

  .          چيز ندارند

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 احكام ارث

     سلته                      برند سه دسته هسلتند: د                               كسانى كه به واسطه خويشى ارث مى  - 2768مسأله 

      ونلد                د هرچله پلايين ر                                         اوالد مي ت است و با نبودن اوالد  اوالد اوال        مادر و   و     پدر    -    او ل

   ه       هست دست                       تا يك نفر از اين دسته       برد و                                         هركدام آنان كه به مي ت نزديكتر است ارث مى

       باالتر                                           د  يعنى پدر بزرگ و جده يعنى مادربزرگ هرچه ج  -        دسته دوم   ؛   رند ب           دوم ارث نمى

  ه  بل    كله       نلان  آ                                                                   رود و خواهر و برادر است و با نبودن برادر وخواهر  اوالد ايشان هركدام 

                                         تا يك نفلر از ايلن دسلته هسلت  دسلته سلوم ارث             برد و                       مي ت نزديكتر است ارث مى

       فلر از  ن       تلا يلك                   اوالد آنلان اسلت و       ه و   خال        دايى و        عم ه و       عمو و  -        دسته سوم   ؛   برد   نمى

  ر             برند  وللى اگل                        اند  اوالد آنان ارث نمى             هاى مي ت زنده    خاله      ها و    دايى      ها و    عم ه   و       عموها

     ر و                                    مادرى داشته باشد  ارث به پسر عملوى پلد                  پسر عموى پدر و        پدرى و           مي ت عموى

    شد.      نها با                                برد در صورتى كه وارث منحصر به اي                 عموى پدرى ارث نمى       رسد و  مى       مادرى

           اوالد اوالد             اوالد آنان و                 خاله خود مي ت و        دايى و        عم ه و           اگر عمو و  - 2769مسأله 

        باشند                   برند و اگر اينها ن                مادر مي ت ارث مى            خاله پدر و        دايى و        عم ه و                    آنان نباشند  عمو و

      جلد ه       د  و      خالله جل          دايى و        عم ه و                                   برند و اگر اينها هم نباشند  عمو و              اوالدشان ارث مى

      برند.                                     و اگر اينها هم نباشند  اوالدشان ارث مى   ت    مي 

    ارث                 شود  از يكديگر                                         زن و شوهر به تفصيلى كه بعد از اين گفته مى  - 2771مسأله 

      برند.  مى
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            ّ ارث دسته او ل

             ر يا مادر يلا                           ً   نفر از دسته او ل باشد مثالً پد                      اگر وارث مي ت فقط يك  - 2771مسأله 

       د دختلر                         رسد و اگر چند پسر يا چن             مي ت به او مى                             پسر يا يك دختر باشد  همه مال     يك

  ر       يلك دختل                       شود  و اگر يك پسر و                          طور مساوى بين آنان قسمت مى  ه          همه مال ب       باشند

          برد و اگلر                    يك قسمت را دختر مى                        كنند  دو قسمت را پسر و             را سه قسمت مى          باشد مال

     دختر        برابر                   كنند كه هر پسرى دو                                    چند دختر باشند  مال را طورى قسمت مى   و         چند پسر

      ببرد.

      شلود   ى م                           مادر او باشند  مال سه قسمت                          اگر وارث مي ت فقط پدر و  - 2772مسأله 

        ا چهلار  يل                            برد  ولى اگر مي ت دو برادر                      يك قسمت آن را مادر مى                     دو قسمت آن را پدر و

   ا ب        در آنان  پ                                                دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدرى باشند يعنى                      خواهر يا يك برادر و

       ت پدر         ه تا مي                                                           كى باشد  خواه مادرشان هم با مادر مي ت يكى باشد يا نه  اگرچ          پدر مي ت ي

   و     برد        ال را مى                                           برند  ام ا به واسطه بودن اينها مادر شش يك م                       مادر دارد اينها ارث نمى   و

      دهند.                 بقيه را به پدر مى

     مي لت           چنان چه              يك دختر باشد          مادر و                         اگر وارث مي ت فقط پدر و  - 2773مسأله 

      ا پلنج   ر                               دو خواهر پلدرى نداشلته باشلد  ملال                                      ادر يا چهار خواهر يا يك برادر و  بر    دو

          برد و اگلر                       دختر سه قسمت آن را مى                       مادر هركدام يك قسمت و             كنند  پدر و  مى      قسمت

     ا شلش                                 دو خواهر پلدرى داشلته باشلد  ملال ر                                 يا چهار خواهر يا يك برادر و          دو برادر

         يك قسمت       برد و               دختر سه قسمت مى   و                     مادر هركدام يك قسمت       پدر و       كنند        قسمت مى

  ر                  سله قسلمت را بله دختل                               كنند  يك قسمت را بله پلدر و              چهار قسمت مى              باقيمانده را

    سلمت   ق     5                      قسمت آن را به دختلر و     15           قسمت كنند      24            مال مي ت را           ً    دهند مثالً اگر  مى

      دهند.                     قسمت آن را به مادر مى   4                آن را به پدر و

                      يك پسلر باشلد  ملال را شلش            مادر و       پدر و                  اگر وارث مي ت فقط   - 2774مسأله 
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        بلرد  و                       پسر چهار قسمت آن را ملى                 كدام يك قسمت و         مادر هر       پدر و       كنند        قسمت مى

    ان                  طلور مسلاوى بلين خودشل      ه                                                 اگر چند پسر يا چند دختر باشند  آن چهار قسمت را ب

         كنند كله                                          دختر باشند  آن چهار قسمت را طورى تقسيم مى   و                كنند و اگر پسر       قسمت مى

                            هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

       د  مال           يك پسر باش                   يك پسر  يا مادر و                         اگر وارث مي ت فقط پدر و  - 2775مسأله 

     برد.                  پنج قسمت را پسر مى                                   كنند  يك قسمت آن را پدر يا مادر و          شش قسمت مى    را

          ال را شش                                                   اگر وارث مي ت فقط پدر يا مادر با پسر و دختر باشد  م  - 2776مسأله 

   كه       كنند                    بقيه را طورى قسمت مى       برد و                               د  يك قسمت آن را پدر يا مادر مى   كنن       قسمت مى

     برد.                        هر پسرى دو برابر دختر مى

    شلد             يك دختلر با                    يك دختر يا مادر و                         اگر وارث مي ت فقط پدر و  - 2777مسأله 

     برد.  مى              بقيه را دختر                                   كنند  يك قسمت آن را پدر يا مادر و               را چهار قسمت مى     مال

     اشلد    ب         چند دختلر                      چند دختر يا مادر و                       ر وارث مي ت فقط پدر و  اگ  - 2778مسأله 

       خترها د             چهار قسمت را        برد و                               كنند  يك قسمت را پدر يا مادر مى              را پنج قسمت مى     مال

      كنند.                             طور مساوى بين خودشان تقسيم مى  ه  ب

          اشد  سلهم  ب                                                  اگر مي ت اوالد نداشته باشد  نوه پسرى او اگرچه دختر   - 2779مسأله 

         ً بلرد ملثالً                                                  نوه دخترى او اگرچه پسر باشد  سهم دختر مي ت را مى       برد و    ا مى          پسر مي ت ر

     سلمت  ق                                      يك دختر از پسرش داشته باشد  مال را سه                                اگر مي ت يك پسر از دختر خود و

      دهند.                         دو قسمت را به دختر پسر مى                                كنند  يك قسمت را به پسر دختر و  مى
 

 ارث دسته دوم

                برند: جلد  يعنلى                       به واسطه خويشى ارث مى                      دسته دوم از كسانى كه  - 2781مسأله 

       خلواهر    و                           خواهر مي ت است و اگر بلرادر           برادر و                       جد ه يعنى مادر بزرگ و            پدر بزرگ و

      برند.                           نداشته باشد  اوالدشان ارث مى
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         ل بله او                                                    اگر وارث مي ت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد  همه ما  - 2781مسأله 

   ه        د  مال ب               مادرى داشته باش                        درى يا چند خواهر پدر و  ما                           رسد و اگر چند برادر پدر و  مى

      اشلند               مادرى بلاهم ب              خواهر پدر و                   شود و اگر برادر و                      مساوى بين آنان قسمت مى     طور

           درى دارد   ملا                 يك خواهر پلدر و          ً               برد مثالً اگر دو برادر و                 دو برابر خواهر مى           هر برادرى

  ا                 اهر يلك قسلمت آن ر    خلو                                  كنند  هريك از برادرها دو قسمت و       قسمت مى            مال را پنج

     برد.  مى

        هر پلدرى     خوا                     مادرى دارد  برادر و             خواهر پدر و                  اگر مي ت برادر و  - 2782مسأله 

      نلدارد         ملادرى              خلواهر پلدر و                     برد و اگر برادر و                               از مادر با مي ت جدا است ارث نمى    كه

          رسد و اگر                                                           فقط يك خواهر يا يك برادر پدرى داشته باشد  همه مال به او مى        چنان چه 

   مت                      طلور مسلاوى بلين آنلان قسل       ه                                    يا چند خواهر پدرى داشته باشد  مال ب       برادر     چند

     واهر  خل                                              هم خواهر پدرى داشته باشد  هلر بلرادرى دو برابلر             برادر و              شود و اگر هم  مى

     برد.  مى

     ه از                                                    اگر وارث مي ت فقط يك خواهر يا يك برادر ملادرى باشلد كل     - 2783مسأله 

      خلواهر                                    رسد و اگر چند برادر مادرى يلا چنلد                                  با مي ت جدا است همه مال به او مى     پدر

   مت                      طلور مسلاوى بلين آنلان قسل       ه                         خواهر مادرى باشند  مال ب                يا چند برادر و       مادرى

     شود.  مى

       درى و       خلواهر پل           برادر و         مادرى و             خواهر پدر و                  اگر مي ت برادر و  - 2784مسأله 

    ملال          برند و                  خواهر پدرى ارث نمى                                             برادر يا يك خواهر مادرى داشته باشد  برادر و    يك

   و       برادر            بقيه را به                                               كنند  يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى و          شش قسمت مى    را

     برد.                                  دهند و هر برادرى دو برابر خواهر مى        مادرى مى             خواهر پدر و

             خلواهر پلدرى و            برادر و         مادرى و             خواهر پدر و                  اگر مي ت برادر و  - 2785مسأله 

          ملال را سله          بلرد و                   خواهر پدرى ارث نملى        ادر و                          خواهر مادرى داشته باشد  بر   و       برادر

                     طور مساوى بين خودشلان    ه              خواهر مادرى ب                       يك قسمت آن را برادر و       كنند        قسمت مى
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           ى دو برابر                دهند و هر برادر        مادرى مى             خواهر پدر و                    بقيه را به برادر و   و      كنند       قسمت مى

     برد.        خواهر مى

      رى يلا              يك برادر ملاد        درى و       خواهر پ                           اگر وارث مي ت فقط برادر و  - 2786مسأله 

     واهر                               كنند  يك قسمت آن را برادر يا خ                                   خواهر مادرى باشد  مال را شش قسمت مى    يك

          ابر خلواهر                        دهند و هر برادرى دو بر             خواهر پدرى مى                    بقيه را به برادر و       برد و  مى       مادرى

     برد.  مى

      واهر خل              چند بلرادر و               خواهر پدرى و                           اگر وارث مي ت فقط برادر و  - 2787مسأله 

  ه  بل              خلواهر ملادرى                               كنند  يك قسمت آن را برادر و                             مادرى باشد  مال را سه قسمت مى

          مى دهند و             خواهر پدرى                    بقيه را به برادر و        كنند و                        مساوى بين خودشان قسمت مى     طور

     برد.                        برادرى دو برابر خواهر مى    هر

        خلود را                                                      اگر وارث مي ت فقط برادر وخواهر و زن او باشد  زن ارث  - 2788مسأله 

         ر مسلائل  د                 برادر به طورى كه          خواهر و       برد و      شود مى                               به تفصيلى كه بعد از اين گفته مى

  ر      وبراد     اهر              وارث او فقط خو                            برند و نيز اگر زنى بميرد و  مى                          گذشته گفته شد ارث خود را

     سلائل   م                     برادر به طورى كله در          خواهر و       برد و                  شوهر نصف مال را مى               شوهر او باشد    و

    سلهم          بلرد از                                       برند  ولى براى آن كه زن يا شوهر ارث مى  مى                        پيش گفته شد ارث خود را

   يلا         ملادرى              خلواهر پلدر و                        شود و از سهم برادر و                       خواهر مادرى چيزى كم نمى         برادر و

      خلواهر     و       برادر   و             خواهر مادرى         برادر و         ً                     شود مثالً اگر وارث مي ت شوهر و          پدرى كم مى

         قسلمت اصلل               قسمت از سله    يك        رسد و                                 مادرى او باشد  نصف مال به شوهر مى       پدر و

      خواهر    و       خواهر                  ماند مال برادر و  مى      آن چه         دهند و              خواهر مادرى مى                   مال را به برادر و

  و  د   و                                                              مادرى است  پس اگر همه مال او شش تومان باشد  سه توملان بله شلوهر          پدر و

      دهند. ى م      مادرى              خواهر پدر و                     يك تومان به برادر و               خواهر مادرى و                  تومان به برادر و

   بله                                      بلرادر نداشلته باشلد  سلهم ارث آنلان را                       اگر مي لت خلواهر و    - 2789مسأله 

    ان  ل     ين آن     اوى ب ل     ور مس ل ط  ه       ادرى ب ل            خواهر زاده م                  سهم برادر زاده و        دهند و  مى         اوالدشان
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     رسد   ي م       مادرى                      خواهر پدرى يا پدرى و                              و از سهمى كه به برادر زاده و     شود       قسمت مى

     برد.             برابر دختر مى            هر پسرى دو

       شد يلا                                                    اگر وارث مي ت فقط يك جد  يا يك جد ه است  چه پدرى با  - 2791مسأله 

     برد.   نمى                                        رسد و با بودن جد  مي ت  پدر جد  او ارث                       مادرى  همه مال به او مى

                             جلد ه پلدرى باشلد  ملال سله قسلمت                               اگر وارث مي ت فقط جد  و  - 2791مسأله 

       باشلد             جده مادرى      د  و           برد و اگر ج                  يك قسمت را جد ه مى                       شود  دو قسمت را جد  و  مى

      كنند.                            طور مساوى بين خودشان قسمت مى  ه         مال را ب

  ه               يلك جلد  يلا جلد                                              اگر وارث مي ت فقط يك جد  يا جد ه پدرى و  - 2792مسأله 

  ا          يك قسلمت ر                                     شود  دو قسمت را جد  يا جد ه پدرى و                   باشد مال سه قسمت مى       مادرى

     برد.             جد ه مادرى مى        جد  يا

        شلد  ملال                جد ه مادرى با       جد  و             جد ه پدرى و           ي ت جد  و          اگر وارث م  - 2793مسأله 

  ن                    طور مساوى بين خودشلا   ه             جد ه مادرى ب                          شود  يك قسمت آن را جد  و       قسمت مى    سه

     جلد ه                جلد  دو برابلر          دهند و            جد ه پدرى مى                               كنند و دو قسمت آن را به جد  و  مى      قسمت

     برد.  مى

               جد ه مادرى او       جد  و   و          جد ه پدرى        جد  و                        اگر وارث مي ت فقط زن و  - 2794مسأله 

               يك قسمت از سه       برد و      شود مى                                                  باشد زن ارث خود را به تفصيلى كه بعد از اين گفته مى

                      طلور مسلاوى بلين خودشلان      ه          دهند كه ب                                      قسمت اصل مال را به جد  و جد ه مادرى مى

            برد  و اگر                    جد  دو برابر جد ه مى   و      دهند            جد ه پدرى مى                    بقيه را به جد  و        كنند و       قسمت مى

                     بلرد و جلد  و جلد ه بله                                                       وارث مي ت شوهر و جد و جد ه باشد  شوهر نصف ملال را ملى  

      برند.                                               دستورى كه در مسائل گذشته گفته شد  ارث خود را مى
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  ارث دسته سوم

   ه بل               اوالد آنلان اسلت           خالله و         دايلى و         عم له و                 دسته سوم عملو و   - 2795مسأله 

      برند.                    نباشد   اينها ارث مى                                       گفته شد كه اگر از طبقه او ل و دوم كسى    كه      تفصيلى

     درى  ملا    و                                                 اگر وارث مي ت فقط يك عمو يا يك عم ه است  چه پدر  - 2796مسأله 

         ل بله او                                   مادر باشد يا پدرى يلا ملادرى  همله ملا                                       باشد يعنى با پدر مي ت از يك پدر و

       ا همله  يل                   مادرى يا همه پدرى            همه پدر و                                       رسد و اگر چند عمو يا چند عم ه باشند و  مى

    ردو                       شود و اگلر عملو و عم له هل                              طور مساوى بين آنان قسمت مى  ه             باشند  مال ب      مادرى 

    ارث        ً      برد مثالً اگر و                                             مادرى يا همه پدرى باشند  عمو دو برابر عم ه مى           همه پدر و   و      باشد

     عم له                       كنند  يك قسلمت را بله                                     يك عم ه باشد  مال را به پنج قسمت مى  و        دو عمو       مي ت

      كنند.                            طور مساوى بين خودشان قسمت مى  ه                     چهار قسمت را عموها ب   و      دهند  مى

       اشند  ب                                                   اگر وارث مي ت فقط چند عموى مادرى يا چند عم ه مادرى   - 2797مسأله 

     يلاط                                      شود ولى اگر عمو و عمه مادرى باشلند احت                                مال بطور مساوى بين آنان قسمت مى

                         ست كه با هم مصالحه كنند. ا         واجب آن

   و     درى                     و بعضى پدرى و بعضى ملا                               اگر وارث مي ت عمو و عم ه باشد   - 2798مسأله 

   يلا      مو ع                     برند  پس اگر مي ت يك                  عم ه پدرى ارث نمى                    مادرى باشند  عمو و            بعضى پدر و

                                 كنند  يك قسلمت را بله عملو يلا عم له                                          يك عم ه مادرى دارد  مال را شش قسمت مى

          دو برابر       مادرى            عموى پدر و        دهند و        مادرى مى             عم ه پدرى و                   بقي ه را به عمو و         مادرى و

     سلمت  ق                              هم عم ه ملادرى دارد  ملال را سله                        برد و اگر هم عمو و        مادرى مى         ه پدر و    عم 

     بلرد       م ه مى              عمو دو برابر ع        دهند و        مادرى مى            عم ه پدر و                           كنند  دو قسمت را به عمو و  مى

     سمت                      طور مساوى بين خودشان ق  ه          دهند كه ب             عم ه مادرى مى                     يك قسمت را به عمو و   و

                             در تقسيم با يكديگر صلح كنند.                              كنند و احتياط واجب آن است كه  مى

      بله او                                                       اگر وارث مي ت فقط يك دايى  يا يك خاله باشد  همه ملال   - 2799مسأله 

    د   ل    باشن                        مادرى يا پدرى يا مادرى           همه پدر و                هم خاله باشد و                و اگرهم دايى و     رسد  مى
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       كديگر ي                                   شود و احتياط آن است كه در تقسيم با                 بين آنان قسمت مى           طور مساوى  ه      مال ب

          صلح كنند.

    الله   خ        دايلى و                                               اگر وارث مي ت فقط يك دايى يا يك خاله مادرى و  - 2811مسأله 

       ملال را           برنلد  و                  خاله پدرى ارث نملى                         خاله پدرى باشد  دايى و        دايى و         مادرى و   و     پدر

     خالله                     بقيه را بله دايلى و                                            كنند  يك قسمت را به دايى يا خاله مادرى و       قسمت مى    شش

                                طور مساوى بين خودشان قسمت كنند.  ه  ب         دهند كه        مادرى مى        پدرى و

      درى و                                                    اگر وارث مي ت فقط دايى و خاله پدرى و دايى و خالله ملا    - 2811مسأله 

   سله      را                بلرد و بايلد ملال                                             پدر و مادرى باشد  دايى و خاله پدرى ارث نمى      خاله   و      دايى

    سمت                       طور مساوى بين خودشان ق  ه                          آن را دايى و خاله مادرى ب         يك قسمت            قسمت كنند 

         ن خودشلان              طور مسلاوى بلي    ه                                         را به دايى و خاله پدر و مادرى بدهند كه ب      بقيه        ايند و  نم

           قسمت كنند.

  ه                                                     اگر وارث مي ت يك دايى يا يك خاله و يلك عملو يلا يلك عم ل       - 2812مسأله 

        ا عم له  يل              بقي له را عملو                                    كنند  يك قسمت را دايى يا خاله و                 مال را سه قسمت مى       باشد 

     برد.  مى

    نلان   چ           عم ه باشلد          عمو و                               ارث مي ت يك دايى يا يك خاله و     اگر و  - 2813مسأله 

                  كنند  يك قسمت را                                      مادرى يا پدرى باشند  مال را سه قسمت مى       پدر و       عم ه        عمو و   چه 

    ين            دهند  بنلابرا                   يك قسمت به عم ه مى                                 برد و از بقي ه دو قسمت به عمو و       خاله مى         دايى يا

   و د       عمو و                 چهار قسمت را به        خاله و                                               اگر مال را نه قسمت كنند سه قسمت را به دايى يا

      دهند.                  قسمت را به عم ه مى

       مادرى                                                     اگر وارث مي ت يك دايى يا يك خاله  يك عمو يا يك عم ه  - 2814مسأله 

      آن را       قسمت          كنند  يك                                     مادرى يا پدرى باشد  مال را سه قسمت مى            عم ه پدر و   و     عمو   و

      را به          يك قسمت       كنند        قسمت مى                         دو قسمت باقيمانده را شش        دهند و                  به دايى يا خاله مى

   و    و د ل  عم        دهند و  مى     درى ل          مادرى يا پ            عم ه پدر و                   بقي ه را به عمو و                     عمو يا عم ه مادرى و
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      لله و        ى يلا خا       به دايل                                                    برد  بنابراين اگر مال را نه قسمت كنند  سه قسمت را             برابر عم ه مى

      مادرى          ه پدر و    عم    و                         پنج قسمت ديگر را به عمو              عم ه مادرى و                     يك قسمت را به عمو و

      دهند.          يا پدرى مى

     عمو   و           عم ه مادرى        عمو و                                    اگر وارث مي ت يك دايى يا يك خاله و  - 2815مسأله 

       يلى يلا                    كنند يك قسمت را دا                                     مادرى يا پدرى باشد  مال را سه قسمت مى   و          عم ه پدر   و

       و عمله                            كنند  يك سهم آن را به عملو                                     برد و دو قسمت باقيمانده را سه سهم مى       خاله مى

   ه    عم ل      و و                                                                   ادرى كه بنابر احتياط واجب با هم مصالحه كنند و دو سهم ديگر را بين عمل  م

   ا ر        اگر ملال                برد بنابراين                    عمو دو برابر عم ه مى          نمايند و                     مادرى يا پدرى قسمت مى       پدر و

  و      درى       عم ه ما                                                               نه قسمت كنند  سه قسمت آن سهم خاله يا دايى و دو قسمت سهم عمو و

      باشد.                مادرى يا پدرى مى         ه پدر و    عم                      چهار قسمت سهم عمو و

      ملادرى                              چند خاله باشد كه همه پدر و                          اگر وارث مي ت چند دايى و  - 2816مسأله 

            شلود  دو سلهم                                    عم ه هم داشته باشد  مال سه سهم مى       عمو و                       پدرى يا مادرى باشند و    يا

      كنند ى م                     عم ه بين خودشان قسمت                                              را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد  عمو و    آن

        نمايند.                            طور مساوى بين خودشان قسمت مى  ه     ها ب         ها و خاله                 يك سهم آن را دايى   و

   و    در پل      خالله              چند دايلى و                                      اگر وارث مي ت  دايى يا خاله مادرى و  - 2817مسأله 

       سلتورى  د                دو سهم آن را به        شود و                        عم ه باشد  مال سه سهم مى       عمو و   و               مادرى يا پدرى

         دايى يلا                       كنند  پس اگر مي ت يك           شان قسمت مى            عم ه بين خود          ً               كه سابقاً گفته شد  عمو و

                     كنند  يلك قسلمت را بله                                                   يك خاله مادرى دارد  يك سهم ديگر آن را شش قسمت مى

     دهنلد       رى ملى            مادرى يا پد            خاله پدر و                           دهند و بقي ه را به دايى و                     دايى يا خاله مادرى مى

        م دايلى     يا ه                         مادرى يا چند خاله مادرى                                    طور مساوى قسمت كنند و اگر چند دايى  ه  ب    كه

   ها  ى   داي                  كنند  يك قسمت را                                                 مادرى وهم خاله مادرى دارد آن يك سهم را سه قسمت مى

   و    يلى               بقي له را بله دا          كننلد و                             طور مساوى بين خودشان قسمت مى  ه            هاى مادرى ب    خاله   و

                     طور مساوى قسمت كنند.  ه          دهند كه ب                مادرى يا پدرى مى            خاله پدر و
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         رى كله بله                                  و دايى و خاله نداشته باشد  مقلدا                     اگر مي ت عمو و عم ه   - 2818مسأله 

       ن داده                 رسد  به اوالد آنا                                            رسد  به اوالد آنان و مقدارى به دايى و خاله مى       عم ه مى       عمو و

     شود.  مى

   و     م له  ع       عملو و             خالله پلدر و          دايى و        عم ه و                     اگر وارث مي ت عمو و  - 2819مسأله 

   و      دايلى    و     عم ه              آن را عمو و             شود  يك سهم                            مادر او باشند  مال سه سهم مى      خاله   و      دايى

      ا سله  ر               دو سهم ديگر آن         كنند و                            طور مساوى بين خودشان قسمت مى  ه  ب                خاله مادر مي ت

                      طلور مسلاوى بلين خودشلان      ه                خاله پدر مي ت بل                         كنند يك قسمت را دايى و       قسمت مى

        عملو دو         دهنلد و                عمه پدر مي ت مى                     ديگر آن را به عمو و         دو قسمت          نمايند و       قسمت مى

     برد.  مى            برابر عم ه
 

 ارث زن و شوهر

   و        وهر او                                  اوالد نداشته باشد  نصف همه ملال را شل                   اگر زنى بميرد و  - 2811مسأله 

      چهلار            ته باشد                                              برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اوالد داش                     بقي ه را ورثه ديگر مى

      برند.                    بقيه را ورثه ديگر مى                      يك همه مال را شوهر و

        ا زن و ر                                 اوالد نداشته باشد  چهلار يلك ملال او       و               اگر مردى بميرد   - 2811مسأله 

  ك  يل          اشد  هشت                                               برند و اگر از آن زن يا از زن ديگر اوالد داشته ب       ديگر مى         را ورثه       بقي ه

           بلرد وللى از                                      برند و زن از همه اموال منقول ارث ملى                      بقي ه را ورثه ديگر مى      زن و        مال را

    ت و      و درخل    ا             ا مشغول بله بنل                    ن زمين خالى باشد ي         برد. چه آ               قيمت آن ارث نمى        زمين و

  ز         آالت به ج   و                                  قيمت هوايى مانند بنا و درخت و چوب          ام ا از   ;                مانند اينها باشد   و       زراعت

                                   برد. وارث قيمت اينها را بايد بدهد.      ارث مى      زمين

                 برد  ماننلد زملين                      ى كه از آنها ارث نمى ي                      اگر زن بخواهد در چيزها  - 2812مسأله 

                   آن است كه ورثله تلا        مستحب                       زه بگيرد و نيز احتياط                                تصر ف كند  بايد ازورثه ديگر اجا

    درخت   و   ا ل             برد  مانند بن             ت آنها ارث مى ل   قيم            ى كه زن از ي             اند  در چيزها               سهم زن را نداده
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          وشلند  در                                 پيش از دادن سلهم زن  اينهلا را بفر          چنان چه                             بدون اجازه او تصر ف نكنند و 

    ست. ا                  بت به سهم او باطل                                                   صورتى كه زن معامله را اجازه دهد  صحيح است وگرنه نس

        د حسلاب                             مانند آن را قيمت نمايند  باي        درخت و   و   ا          بخواهند بن     اگر  – 2813مسأله 

        ش آنهلا        قلدر ارز  چ                       ً                                           كنند كه اگر آنها را مثالً در زمين بدون اجاره بمانند تا از بين برونلد  

                                       باشد  سهم زن را از آن قيمت بايد بدهند.  مى

   ى ي   زها  چي       آجر و                       آن حكم زمين را دارد و      مانند                  مجراى آب قنات و  - 2814مسأله 

                                        كه در آن بكار رفته  در حكم ساختمان است.

        نداشته      اوالد        چنان چه                                        اگر مي ت بيش از يك زن عقدى داشته باشد    - 2815مسأله 

  ه  ب       ه شد                                                                    باشد  چهار يك مال  و اگر اوالد داشته باشد  هشت يك مال به شرحى كه گفت

    علض                يك از آنلان يلا ب                        شود  اگرچه شوهر با هيچ                              طور مساوى بين زنهاى او قسمت مى

    قلد        نلى را ع                                                                     آنان نزديكى نكرده باشد  ولى اگر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته  ز

      دارد.            حق  مهر هم ن       برد و                                                  كرده و با او نزديكى نكرده است  آن زن از او ارث نمى

   ر   شلوه                                                   اگر زن در حال مرض  شوهر كند و به همان مرض بميلرد    - 2816مسأله 

     برد.                                           اگرچه با او نزديكى نكرده باشد  از او ارث مى

     جعلى  ر                                                  اگر زن را به ترتيبى كه در احكام طالق گفته شلد  طلالق    - 2817مسأله 

  ن  ز        ن علد ه                         برد و نيز اگر شلوهر در بلي                                              بدهند و در بين عد ه بميرد  شوهر از او ارث مى

     ائن   بل      طالق                   ه رجعى يا در عد ه                              برد  ولى اگر بعد از گذشتن عد                       بميرد  زن از او ارث مى

     برد.                                      يكى از آنان بميرد  ديگرى از او ارث نمى

   ن                                                  اگر شوهر در حال مرض عيالش را طالق دهد و پيش از گذشلت   - 2818مسأله 

   ت       يلن ملد    ا         آن كله در    -         برد: او ل                                                دوازده ماه هاللى بميرد  زن با سه شرط از او ارث مى

      ه بله       باشد ك                                ميلى به شوهر  مالى به او نداده           به واسطه بى  -   دوم   ؛                    شوهر ديگر نكرده باشد

    زن                                                                    طالق دادن راضى شود  بلكه اگر چيزى هم به شوهر ندهد ولى طالق بله تقاضلاى  

     را       رض زن ل              رضى كه در آن م ل      ر در م ل   شوه  -   سوم   ؛                               باشد بازهم ارث بردنش اشكال دارد



 احكام ارث                                                                                            530       

 

   ب    ض خلو                                                                 طالق داده  به واسطه آن مرض يا به جهت ديگرى بميرد  پس اگر از آن ملر 

     برد.                                                 شود و به جهت ديگرى از دنيا برود  زن از او ارث نمى

  ا  ر                                                   لباسى كه مرد بلراى پوشليدن زن خلود گرفتله  اگرچله زن آن        - 2819مسأله 

   هر       مال شو   ء                                                             باشد اگر شوهر آنها را به زن تمليك نكرده  بعد از مردن شوهر  جز        پوشيده

     است.
 

                  مسائل متفر قه ارث

    سلر  پ                       لباسلى را كله پوشليده ملال                      ر وشمشير مي ت و     انگشت        قرآن و  - 2821مسأله 

     اشد. ب                                                                    بزرگتر است چه از هركدام يك عدد داشته باشد  يا از هركدام متعدد داشته 

      در يلك                                         ً            اگر پسر بزرگ مي ت بيش از يكى باشد ملثالً از دو زن او   - 2821مسأله 

         را بطلور                                                                   دو پسر به دنيا آمده باشد  بايد لباس و قرآن و انگشتر و شمشلير مي لت       وقت

                      بين خودشان قسمت كنند.       مساوى

       او يلا                     قرضش به اندازه ملال         چنان چه                          اگر مي ت قرض داشته باشد    - 2822مسأله 

        فته شلد  گ                                                                    زيادتر باشد  بايد چهار چيزى هم كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله پيش 

   ن   ز آ    يلد ا                                                                     به قرض او بدهند و اگر قرضش كمتر از مال او باشد  بنابر احتياط واجلب با 

                             رسد به نسبت به قرض او بدهند.                                چهار چيزى هم كه به پسر بزرگتر مى

      مي لت                                 برد  ولى كافر اگرچه پلدر يلا پسلر                        مسلمان از كافر ارث مى  - 2823مسأله 

     برد.                   باشد  از او ارث نمى

     ز او             نلاحق بكشلد  ا    ه  بل                                    ً  اگر كسى يكى از خويشان خود را عمداً و  - 2824مسأله 

     بله         ً ات فاقاً   و                                             روى خطا باشد مثل آن كه سنگ را به هوا بيندازد                  برد  ولى اگر از   نمى     ارث

     برد.      رث نمى                     برد  ولى از ديه قتل ا                                         خويشان او بخورد و او را بكشد از او ارث مى    از   يكى

                 اى كه در شكم اسلت                                           هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند  براى بچه  - 2825مسأله 

                      گذارند  ولى اگر احتملال                  دو پسر را كنار مى         برد  سهم                              اگر زنده به دنيا بيايد ارث مى    كه
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   ار         سر را كنل              ً                                               بيشتر است مثالً احتمال بدهند كه زن سه بچه حامله باشد  سهم سه پ       بدهند

       ثله بلين      ً                                           مثالً يك پسر يا يك دختر به دنيلا آملد  زيلادى را ور           چنان چه            گذارند  و  مى

      كنند.               خودشان تقسيم مى

 



      

 

 

 

 

 

 

 

              مسائل متفر قه

            توانلد از آن                                            گر ريشه درخت همسايه در ملك انسلان بيايلد  ملى    ا  - 2826مسأله 

  ب             توانلد از صلاح                                    ضررى هم از ريشه درخت به او برسد مى        چنان چه       كند و          جلوگيرى

            درخت بگيرد.

       لح يلا            ً           دهد اگر ملثالً بله واسلطه صل                        اى كه پدر به دختر مى       جهيزي ه  - 2827مسأله 

        شد  پلس                        د و اگر ملك او نكرده با                   تواند از او پس بگير                          بخشش ملك او كرده باشد  نمى

                      گرفتن آن اشكال ندارد.

    رج خل                      تواننلد از سلهم خودشلان                                  اگر كسى بميرد  ورثه بالغ او ملى   - 2828مسأله 

                 شود چيزى برداشت.                                       عزادارى مي ت نمايند ولى از سهم صغير نمى

       ه اگلر                                                    اگر انسان غيبت مسلمانى را كند  احتياط واجب آن است كل   - 2829مسأله 

      ممكن  ه  چ     چنان                                                        پيدا نشود  از آن مسلمان خواهش كند كه او را حالل نمايد و     اى     مفسده

      ى از       ه توهين                                                                    نباشد  بايد براى او از خدا طلب آمرزش كند و اگر به واسطه غيبتى كه كرد

                                                                   آن مسلمان شده  در صورتى كه ممكن است بايد آن توهين را بر طرف نمايد.

      دانلد                         اكم شرع از ملال كسلى كله ملى                    تواند بدون اذن ح         انسان نمى  - 2831مسأله 

                                         دهد  خمس را بردارد و به حاكم شرع برساند.       خمس نمى

      حلرام                     بلازيگرى اسلت  غنلا و                               آوازى كه مخصوص مجالس لهو و  - 2831مسأله 

    ر آن ل       ام ا اگ           رام است و ل            ا بخوانند  ح ل                                            باشد  و اگر نوحه يا روضه يا قرآن را هم با غن  مى
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       ندارد.                        صداى خوب بخوانند اشكال       را با

      دارد.                            رساند و مال كسى نيست اشكال ن                       كشتن حيوانى كه اذي ت مى  - 2832مسأله 

     يايد          صاحب آن ن                        گر بدهند كه درست كند و                   اگر چيزى را به صنعت  - 2833مسأله 

            د شود  بايد    امي                                            صنعتگر جستجو كند و از پيدا كردن صاحب آن نا        چنان چه          را ببرد      آن

         ً ت تماماً                    تواند بردارد وخوب اس                      دهد  ولى مزد خود را مى                    به ني ت صاحبش صدقه ب       آن را

                          اجازه حاكم شرع صورت گيرد.    با

         كننلد در           هلا عبلور ملى                                          سينه زدن در كوچه و بازار با اين كله زن   - 2834مسأله 

   ار     عزاد   ت                                                                 كه سينه زن  پيراهن پوشيده باشد  اشكال ندارد و نيز اگر جلوى جمعي      صورتى

      نشود.                                    نعى ندارد ولى بايد استعمال آالت لهو                          بيرق ومانند آن بردارند  ما

       ملانعى                                                    گذاشتن دندان طال و دندانى كه روكش طال دارد  بلراى زن   - 2835مسأله 

      نيست.     جايز                                        ندارد  ولى اگر زينت حساب شود براى مرد

          نلى از او  م                            كند يعنى با خود كارى كند كه    ء ا                    حرام است انسان استمن  - 2836مسأله 

           بيرون آيد.

   ام                                      ماشين كردن آن اگر مثلل تراشليدن باشلد حلر                   تراشيدن ريش و  - 2837مسأله 

   يلر                                                                  و در اين حكم تمام مردم يكسانند و حكم خدا بله واسلطه مسلخره ملردم تغي         است

     سلخره                                                              پس كسى هم كه او ل تكليف اوست  يا اگر ريش نتراشلد ملردم او را م     ;   كند   نمى

   ام                 تراشليدن باشلد  حلر                                       ريش بتراشد يا طورى ماشين كند كله مثلل           چنان چه        كنند   مى

      باشد.  مى

        لغ شود                                      آن است كه ولى  بچه پيش از آن كه بچه با      مستحب        احتياط   - 2838مسأله 

  .       اجب است                                                                    او را ختنه نمايد و اگر او را ختنه نكند  بعد از بالغ شدن بر خود بچه و

                                                            اگر پدر و مادر فقير باشند و نتوانند كاسبى كنند يلا كسلب مطلابق      - 2839مسأله 

                                           جا نتوانستن ادامه زندگى اسلت  فرزنلد آنلان اگلر                                ا نباشد و مراد از فقر در اين   آنه     شأن
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    ابلت         للو از ب                                                                بايد خرجى آنان را بدهد  اگر متكف ل نفقه آنها كسى ديگلر نباشلد و          بتواند

             وجوه شرعي ه.

        و بايلد  ا                                                   اگر كسى فقير باشد و نتواند كاسبى كنلد  پلدر يلا فرزنلد       - 2841مسأله 

       رزنلدى  ف        چنان چله                         تواند خرجى او را بدهد                        و اگر پدر ندارد يا نمى            او را بدهد      خرجى

     واگر          ا بدهد                                                                     هم نداشته باشد كه بتواند خرجى او را بدهد  جد  پدرى او بايد خرجى او ر

   گر        هد  و ا  بد                                              تواند خرجى او را بدهد  مادرش بايد خرجى او را                      جد  پدرى ندارد  يا نمى

     ادر   مل      وپدر              مادر مادر                           را بدهد  بايد مادر پدر  و               تواند خرجى او                    مادر هم ندارد يا نمى

     و را       خرجلى ا                                                                       باهم خرجى او را بدهند و اگر مادر پدر ومادر مادر ندارد پدر مادر  بايد

      بدهد.

                                                ال دو نفر است  هيچكدام آنان حق  نلدارد بلدون اذن             ديوارى كه م  -  2841مسأله 

    به          ذارد  يا                  را روى آن ديوار بگ                                                  شريك ديگر آن را بسازد يا سر تير يا پايه عمارت خود 

       دن بله                                           ى كه معلوم است شريك راضى است مانند تكيله دا  ي                         ديوار ميخ بكوبد ولى كارها

         ن كارهلا                                                             لباس انداختن روى آن اشكال ندارد  ام ا اگرشلريك او بگويلد بله ايل             ديوار و

        اب شود.                          ً         نيست بنابر احتياط اگر عرفاً تصر ف حس     جايز                             راضى نيستم  انجام اينها هم

                       نق اشى صورت مكروه است.          عك اسى و  - 2842مسأله 

           اگلر انسلان                                          اى كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آملده           درخت ميوه - 2843مسأله 

      ن هلم                                             تواند از ميوه آن بچيند و اگر ميلوه آن روى زملي                          نداند صاحبش راضى است نمى

                    تواند آن را بردارد.               ريخته باشد  نمى

                                          انك يا صندوق قرض الحسنه به بعضى از كسلانى           اى را كه ب  زه ي  جا - 2844مسأله 

                                 دهد  چلون بلراى تشلويق ملردم ازخلودش                                    در صندوق پس انداز حساب دارند مى    كه

 .            رسد  حالل است                 ضرر آن به كسى نمى       دهد و  مى



      

 

 

 

 

 

 

 

   ّ                            ّ         حد ى كه براى بعضى از گناهان معي ن شده است

   او             واهر كله بلا   خل                                           اگر كسى با يكى از محرمهاى خود مثل ملادر و   - 2845مسأله 

  ر          ر مرد كاف           چنين است اگ                                  حكم حاكم شرع بايد او را بكشند و هم  ه                 دارند زنا كند  ب      نسبت

         از حلدها                                                                 مسلمان زنا كند و در اخبار بسيار وارد شده است كه انجلام دادن يكلى         با زن

      كنلد و                                                            شود كه مردم كار نامشروع نكنند و دنيا و آخلرت آنلان را حفلظ ملى      مى      باعث

                                              آنان بيشتر است از اين كه چهل روز باران ببارد.     براى         منفعتش

    سه        چنان چه    و                                                   اگر مرد آزادى زنا كند  بايد او را صد تازيانه بزنند   - 2846مسأله 

    ولى      ند.      را بكش                                اش بزنند بايد در دفعه چهارم او                                      مرتبه زنا كند  و در هر دفعه صد تازيانه

     ه با    بود     زاد                  كه بالغ و عاقل و آ                                                   كسى كه زن عقدى دائمى يا كنيز مملوك دارد و در حالى

        بالغه و     كه    نى                                تواند با او نزديكى كند  اگر با ز                                    او نزديكى كرده و هر وقت هم بخواهد مى

                                            عاقله است زنا كند بايد او را سنگسار نمايند.

      كنلد       نلا ملى   ز                                               مشهور اين است كه اگر مرد ببيند كه كسى با زن او  - 2847مسأله 

         نسبت به                                 تواند هر دو را بكشد ولى اين حكم            رى بزنند  مى                 نترسد كه به او ضر        چنان چه 

     و را               شلود و اگلر هلر د                                                         زن خالى از اشكال نيست و به هر حال آن زن بر او حرام نملى 

                     شود او را قصاص نمود.                        در مقابل كشته شدن زن نمى     كشت

             د هر دو را                                                   اگر مرد مكل ف عاقل با مكل ف عاقل ديگر لواط كند  باي  - 2848مسأله 

  ش ل    ه آت ل    ده ب ل                                واط كننده را با شمشير بكشد يا زن ل       تواند ل     رع مى ل     اكم ش ل ح      ند و   بكش
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            زير اندازد.  ه                                         يا دست وپاى او را ببندد و از جاى بلندى ب          بسوزاند 

      د در                                                   اگر يك نفر كس ديگر را امر كند كه به نلاحق كسلى را بكشل     - 2849مسأله 

    يلد         تل را با             عاقل باشند قا     ف و                                                    صورتى كه قاتل و كسى كه به او دستور داده  هر دو مكل 

                                                   كشت و كسى كه او را امر كرده بايد حبس كرد تا بميرد.

             شند وللى اگلر                                ً                    اگر فرزند  پدر يا مادر را عمداً بكشد  بايد او را بك  - 2851مسأله 

         شلود ديله                        ً                                             پدرى فرزند خود را عمداً بكشد  بايد به دستورى كه در احكام ديه گفته مى

                  داند او را بزنند.      صال  مى                       بدهد و هر قدر حاكم شرع 

                                                     هرگاه كسى پسرى را از روى شهوت ببوسد  حلاكم شلرع از سلى     - 2851مسأله 

           ده اسلت كله         روايت شل         زند  و              داند  به او مى                       نه تازيانه هرقدر صال  مى   و                تازيانه تا نود

      الئكله  م                     مالئكله آسلمان و زملين و           زند و          دهان او مى  ه            اى از آتش ب                 خداوند عالم دهانه

   د    كنل       توبه                                              كنند و جهن م براى او مهي ا خواهد بود ولى اگر                 غضب بر او لعنت مى       رحمت و 

     شود.               توبه او قبول مى

           واط به هلم  ل            پسر را براى                                         اگر كسى  مرد و زن را براى زنا يا مرد و  - 2852مسأله 

            نج تازيانله  پل         فتاد و                                               پنج تازيانه به او بزنند و اگر مرد باشد بعد از ه                      برساند  بايد هفتاد و

         ه در آن ك        ن محل ى                                   بازار بگردانند و بنابر احتياط از آ                                   بايد سر او را بتراشند و در كوچه و

                                         محل  دو بار اين كار را كرده بيرونش كنند.

         بدون آن        مايد و ن                                               اگر كسى بخواهد با زنى زنا كند  يا با پسرى لواط  - 2853مسأله 

    ست. ا     جايز                                                  كه او را بكشد جلوگيرى از او ممكن نباشد  كشتن او

        ست نسبت       آزاد ا        عاقل و                                        اگر كسى به مرد يا زن مسلمانى كه بالغ و  - 2854مسأله 

      زنند. ب       به او                                                                  يا لواط بدهد  يا ولد الزنا بگويد  بايد هشتاد تازيانه از روى لباس     زنا

                                                                       كسللى كلله مكل للف و عاقللل اسللت اگللر از روى اختيللار و علللم  - 2855مسأأأله  

                                                             دفعله او ل و دوم بايلد هشلتاد تازيانله بله او بزننلد و در                بخورد  در                به حرمت  شراب

          زيانله زدن                                  چنلان چله ملرد باشلد الزم اسلت بلراى تا                  را بكشلند و                   دفعه سوم بايد او
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                  عورتش برهنه كنند.                 بدن او را غير از 

    ار                                                   كسى كه مكل ف و عاقل است اگر يك چهارم يك دينار كله چهل    - 2856مسأله 

  ن    چنلا       زدد                                             يا چيز ديگرى را كه به اين مقدار ارزش دارد بلد     دار                    نخود و نيم طالى سك ه

          ايلد چهلار                                                               هايى را كه در شرع براى آن معي ن شده دارا باشلد  در دفعله او ل ب     شرط   چه 

     فعله  د                       شست او را بگذارنلد و در            كف دست و                                     انگشت دست راست او را از بيخ ببرند و

    رج        ميرد و خ                را حبس كنند تا ب                                                    دوم پاى چپ او را از وسط ببرند و در دفعه سوم بايد او 

    دى       ر آن دز                                                                    او را از بيت المال بدهند و در صورتى كه در مرتبه چهارم در زندان يلا غيل  

  .                       كند  بايد او را بكشند
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                      ناحق مسلمانى را بكشد    ه  ب               ً  عاقل است عمداً و                   اگر كسى كه بالغ و  - 2857مسأله 

                               تواند قاتل را عفو كند يلا بكشلد                ولى  كشته مى                                صورتى كه مقتول  مرد يا پسر باشد     در

                     تلوان كشلت و اگلر مقتلول                                                     اگر مقتول كافر باشد قاتل او را كه مسلمان است نملى      ولى

                                           شود قاتل مسلمان او را كشت لكن اگر قاتلل ملرد                           زن يا دختر باشد اگرچه مى        مسلمان

                ً     ابالغ باشلد مطلقلاً ديله                                                         نصف ديه او را به ولى  او بدهند و اگر قاتل ديوانه يا ن           باشد بايد

         توانلد بله                                                          ديه آن بر عاقله است كه معناى آن خواهد آمد و نيلز وللى  ملى      و            بايد بدهند

                                                              طرفين راضى شوند از قاتل ديه بگيرد و در صلورتى كله رضلايت آنهلا بله                 مقدارى كه

                                                       در شرع معي ن شده است چون تقديرات شلرعى در ديله مختللف اسلت                 اى باشد كه   ديه

              تلر اسلت اختيلار          آسلان                           تواند هر كدام كه بلراى او                 با قاتل است و مى   ن              اختيار تعيين آ

                                                                  تواند قيمت نقره را كه از ساير اقسام ديه كمتر است بدهد ام لا اگلر از     مى     اين            نمايد  بنابر

       ً                   اشتباهاً كسى را بكشد  وللى                 ً                          محض بكشد مثالً براى حيوانى تير بيندازد و      خطاى     روى

  و   (                           يعنى قوم وخويشان پلدرى قاتلل   )               تواند از عاقله   مى              ا بكشد  ام ا             حق ندارد او ر      كشته

     بكشد                                                                          در صورت ندادن آنها از خود قاتل  ديه بگيرد و اگر از روى خطاى شبيه به عمد

   هلم            قصد كشلتن                                                   ً             به اين معنى كه شخصى كسى را با آلتى بزند كه عادتاً كشنده نيست و

     كشتن                ولى  مقتول حق        بدهد و              ً                                       نداشته ات فاقاً كشته شود در اين فرض خود قاتل بايد ديه 

             او را ندارد.
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      ان و    مسللم                                               اى كه قاتل بايد بدهد در صورتى كه مقتلول ملرد و     ديه  - 2858مسأله 

                                  ر قتل عمدى صد شتر كه داخل سال ششلم   د    -    او ل                    يكى از شش چيز است:       باشد       آزاد

                 ؛                         سلن  شلترها كمتلر از ايلن اسلت                   محلض وشلبه عملد                             شده باشند  و در قتل خطلاى 

                           ويست حله و هر حله دو پارچله   د    -     چهارم   ؛  ند    گوسف      هزار    -   سوم   ؛         دويست گاو    -   دوم

                     زار مثقال شرعى طلال كله    ه    -  جم  پن   ؛            هاى يمن باشد     پارچه                    اولى اين است كه از       است و

    دار  ه              نخود نقره سلك      12 / 6                             ششم ده هزار درهم كه هر درهمى    ؛        نخود است    18         هر مثقال 

       يز نصف  چ                                  د باشد  ديه او در هر يك از اين شش    آزا          مسلمان و   و                     است و اگر مقتول  زن

  م         شتصد دره                                                      اگرمقتول  كافر ذم ى باشد در صورتى كه مرد باشد ديه او ه               ديه مرد است و

        شلد  ديله                                                         زن باشد  ديه او چهارصد درهم است و اگر كافر غير ذم ى با               و در صورتى كه

    زاد  آ       از ديه           كه بيشتر                                                 مقتولى كه غالم يا كنيز باشد قيمت او است در صورتى     ديه         ندارد و

  .                            شود قاتل آزاد را براى او كشت                             صورتى كه قتل عمدى هم باشد نمى            نباشد و در

                                                           ديه چند چيز مثل ديه كشتن است كه مقدار آن در مسأله پيش گفته   - 2859مسأله 

                                                                      آن كه دو چشم كسى را كور كند  يا چهار پلك چشم او را از بين ببرد و اگر  -    او ل     شد.

                       دو گوش كسى را ببرد  يا   -   دوم                                     كور كند  بايد نصف ديه كشتن را بدهد.              يك چشم او را

                                   گوش او را ببرد يا كر كند  بايد نصف                          گوش او كر شوند و اگر يك                   كارى كند كه هر دو

                                احوط اين است كه بلا او صللح نمايلد                                                 ديه كشتن را بدهد و اگر نرمه گوش او را ببرد 

                                     تمام بينى يا نرمه بينى كسلى را ببلرد.    -  وم س      كند.                               گرچه دادن ثلث ديه كامل كفايت مى

                                                                       زبان كسى را از بيخ ببرد و اگر مقدارى از آن را ببرد بايد بله نسلبت مخلارج     -     چهارم

  ه  بل                   ديه تمام را نسلبت                                                         حروفى كه به جهت قطع زبان از بين رفته است مالحظه نمايد و

   كله             با مقدارى                اولى اين است كه                                                 مخارج حروف تقسيم كنند ونسبت آن مقدار را بدهد و

      مالحظله        شلود                     مانند اينها واجب ملى                                          در مالحظه مساحت يعنى نصف يا ثلث يا ربع و

                            هاى كسى را از بين ببلرد و در            تمام دندان  -   نجم پ                                    نموده هركدام بيشتر است آن را بدهد.

                                    ببرد در صورتى كه صلاحب دنلدان ملرد باشلد         بين          ها را از                      صورتى كه بعضى از دندان
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         ه بدهلد و                              دوازده عدد است پانصد درهلم ديل              هاى جلو كه            انى از دندان                بايد براى هر دند

         هد و اگر              پنجاه درهم بد                 عدد است دويست و                    هاى ديگر كه شانزده                   براى هر يك از دندان

   در    و                              ديه نرسلد بلا ديله ملرد مسلاوى اسلت                  كه به ثلث                             زن باشد ديه آن تا به مقدارى

     ر دو  هل   -   ششم                     ه دندانهاى مرد است.      نصف دي                                       صورتى كه به ثلث برسد  ديه دندانهاى او

       ه كشلتن        نصف دي                                    اگر يك دست را از بند جدا كند  بايد                             دست كسى را از بند جدا كند و

                             ر انگشت يك دهم ديه كشتن اسلت    ه    ديه                         ده انگشت كسى را ببرد و  -    هفتم             او را بدهد.

  و                         ر دو پستان زنى را ببرد ه  -    هشتم                                     زن اگر به ثلث برسد نصف ديه مرد است.        ديه در   و

  ا  تل                 ر دو پاى كسلى را   ه  -   نهم             او را بدهد.                                            اگر يكى از آنها را ببرد  بايد نصف ديه كشتن

      ز دسلت                    مثل ديله آن انگشلت ا                   ديه هر انگشت پا                                   مفصل يا همه ده انگشت پا را ببرد و

         رسلاند كله         آسيب ب             طورى به كسى  -    زدهم  يا                             تخمهاى مردى را از بين ببرد.  -   دهم      است.

        يد تمام                                طورى بشكند كه ديگر درست نشود با            پشت كسى را                          عقل او از بين برود  و اگر 

             ديه را بدهد.

   «    2834    أله   مس »                              ا بكشد بايد عالوه بر ديه كه در            ً      اگر اشتباهاً كسى ر  - 2861مسأله 

      روزه   ى پ      پى در                                                                       گفته شد خود قاتل يك بنده آزاد كند  و اگر نتواند بنده آزاد كند دو ماه

   ر د          احق بكشد   ن  ه  ب                             ً  فقير را سير كند  و اگر عمداً و               هم نتواند  شصت                     بگيرد و اگر اين را

         يك بنلده                        شصت فقير را سير كند و                                                صورت عفو يا گرفتن ديه بايد دو ماه روزه بگيرد و

               را آزاد نمايد.

                                                    كسى كه سوار حيوان اسلت  اگلر كلارى كنلد كله آن حيلوان بله         - 2861مسأله 

       د  يا       سوار خو  ه          ه حيوان ب                                                آسيب برساند  ضامن است و نيز اگر ديگرى كارى كند ك   كسى

      باشد.                             به كس ديگر صدمه بزند  ضامن مى

      اد و                                                   اگر انسان كارى كند كه زن حامله سلقط كنلد  و آن سلقط آز     - 2862مسأله 

               اش بيسلت مثقلال                                چيزى كه سقط شده نطفه باشد  ديه        چنان چه                     محكوم به اسالم باشد  

     ون ل   ى خ                 د  و اگر علقه يعن   باش       نخود مى    18                        دار است  كه هر مثقال آن              شرعى طالى سك ه



     541                                        احكام ديه                                                                         
 

     اگلر    و                                                                    بسته باشد  چهل مثقال است  و اگر مضغه يعنى پاره گوشت باشد  شصت مثقلال  

   ه     نشد     يده                                                                    استخوان شده باشد  هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده ولى هنوز رو  در او دم

     اگلر        قلال و                        پسر باشد ديه او هزار مث        چنان چه                                      صد مثقال  و اگر رو  در او دميده شده  

    اگلر                             دار است و در جميع اين صلور                                           دختر باشد  ديه او پانصد مثقال شرعى طالى سكه

                                               عوض هر يك مثقال طال ده درهم نقره بدهد كافى است.

       را بله                          اش سقط شود  بايد ديله آن                             اگر زن حامله كارى كند كه بچه  - 2863مسأله 

  ن  آ       يلزى از                                                                تفصيلى كه در مسأله پيش گفته شد  به وارث بچه بدهلد و بله خلود زن چ   

     رسد.   نمى

                                                    اگر كسى زن حامله را بكشد  بايد ديه زن وبچه را بدهد.  - 2864مسأله 

    يله  د                                                   اگر پوست سر  يا صورت مردى را پاره كند  بايد يلك صلدم     - 2865مسأله 

        قلدرى از                                            گفته شد به او بدهد  و اگر به گوشت برسد و  «  8 5  28      مسأله  »               انسان را كه در 

  د          ه صدم بده س                                         بدهد و اگر خيلى از گوشت را پاره كند بايد                         را هم ببرد  بايد دو صدم     آن

   و        نج صدم   پ                                                                  اگر به پرده نازك استخوان برسد  چهار صدم  و اگر استخوان نمايان شود    و

      يلرون                         هاى استخوان از جلاى خلود ب                                              اگر استخوان بشكند ده صدم  و اگر بعضى از ريزه

             سه صدم بدهد.   و                                                    آيد  پانزده صدم  و اگر به پرده مغز سر برسد بايد سى

     ورت                                                   اگر به صورت كسى سيلى يا چيز ديگرى بزند به طورى كه ص  - 2866مسأله 

       د اسلت    نخو    18                 دار كه هر مثقالى                 نيم شرعى طالى سكه                             او سرخ شود  بايد يك مثقال و

     طلالى                                                                   بدهد و اگر كبود شود  سه مثقال و اگر سياه شلود  بايلد شلش مثقلال شلرعى     

    د        سياه كن                                             ديگر بدن كسى را به واسطه زدن سرخ يا كبود يا                     دار بدهد ولى اگر جاى     سك ه

                     را كه گفته شد  بدهد.      آن چه           بايد نصف

       آن را                                                    اگر به حيوان حالل گوشت كسى زخم بزند  يا چيزى از بدن  - 2867مسأله 

                           معيوب آن را به صاحبش بدهد.                              ببرد  بايد تفاوت قيمت سالم و

     ه را     ى خان     ه دار ل  نگ      ى كه ل       ا يا سگ    سى ر ل     ارى ك ل               اگر انسان سگ شك  - 2868مسأله 
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   و      قيمت ا                كند بكشد  بايد                                                    كند  يا سگ گل ه كسى را يا سگى كه پاسبانى زراعت را مى  مى

    للى                                                                    را بدهد و اگر قيمت  سگ شكارى چهل درهم باشد الزم است چهل درهم بدهد  و

                                   احتياط در همه آنها صلح و سازش است.

     احب صل         چنان چله                   ى را از بين ببرد                           اگر حيوان  زراعت يا مال كس  - 2869مسأله 

         احب مال ص                                                    ى آن كوتاهى كرده باشد  بايد مقدارى را كه ضرر زده به        نگه دار          حيوان در

                يا زراعت  بدهد.

    با    ً        ثالً معلم او م                                                   اگر بچه  يكى از گناهان كبيره را انجام دهد  ولى  يا   - 2871مسأله 

               ود  او رابزند.           ديه واجب نش                            تواند به قدرى كه ادب شود و             اجازه ولى  مى

                                              اى را طورى بزند كه ديه واجب شود  ديه مال طفلل            اگر كسى بچه  - 2871مسأله 

     ً                              مثالً پدر بچه به قدرى او را بزند كله         چنان چه                                       است و اگر مرده بايد به ورثه او بدهد و 

  .   رسد                          به خود پدر از ديه چيزى نمى        برند و                              بميرد  ديه او را ورثه ديگرش مى



      
 

 

 

 

 

 

 

 ه معروف و نهى از منكرمسائل امر ب

   و            يعنلى نظلارت     «           نهلى از منكلر           معروف و    به     امر »                           يكى از واجبات مهم دين اسالم 

      احسلاس          يكديگر                                                            مراقبت همگانى در اصال  جامعه است. همه مسلمانان بايد نسبت به

  و          به نيكلى                                                          خود را در برابر كارهاى ديگران مسئول دانسته  دستور دهنده              وظيفه كنند و

    سلير   م                    اى اسلت كله جامعله در                                          از بدى باشند. در سايه عمل به چنين وظيفله           بازدارنده 

      شوند.               آگاهان هدايت مى    نا        دارد و                 صحيح خود گام برمى

      ب يا                                           يعنى چيزى كه به حكم شرع يا عقل انجام آن واج   «     معروف »  - 2872مسأله 

      م يا   حرا                                                يعنى چيزى كه به حكم شرع يا عقل انجام آن قبيح و   « ر   منك »            مستحب است  و

        املر بله                          اجتماعى نيسلت. بنلابراين                                    از اين نظر فرقى ميان امور فردى و   و   ;         مكروه است

       برابلر                    افراد مردم همله در            حكومتها و                                  نهى از منكر يك وظيفه عمومى است و         معروف و

                              بايد به اين وظيفه عمل نمايند.                        يكديگر مسئوليت دارند و

        د واجب ش             ه بيان خواهد                        نهى از منكر با شرايطى ك                امر به معروف و  - 2873مسأله 

      باشد.                             مكروهات نيز امر ونهى مستحب مى                و در مستحبات و   ؛                ترك آن معصيت است   و

              بنلابراين اگلر     ؛    باشد                         نهى از منكر واجب كفايى مى                امر به معروف و  - 2874مسأله 

   و      شلود.                                  مقصود حاصل شود  از ديگران ساقط ملى                                    بعضى از مكلفين به آن اقدام كنند و

     واجب      شد                                                   جلوگيرى از منكر بر اجتماع  جمعى از مكلفين متوقف با   و                اگر اقامه معروف 

                   است اجتماع نمايند.
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       حتملال  ا          برخى ديگلر                                   نهى بعضى افراد مؤثر واقع نشود و           اگر امر و  - 2875مسأله 

     شود.                       بخش است  برآنها واجب مى              نهى آنان اثر            دهند امر و

     ورى               ر بلا زبلان  يلادآ             نهلى از منكل                             هنگام وجوب امر به معروف و  - 2876مسأله 

           نهى نمايد.                       بلكه انسان بايد امر و   ؛   كند                    مسائل شرعى كفايت نمى

     گيرى                    هدف نهى از منكر جلو                                 هدف امر به معروف برپايى واجب  و  - 2877مسأله 

     يست.                            نهى از منكر قصد قربت معتبر ن                            بنابراين در امر به معروف و   ؛        حرام است    از
 

 نهى از منكر شرايط امر به معروف و

                      نهلى از منكلر كنلد بايلد                          خواهلد املر بله معلروف و             كسى كه مى  - 2878أله مس

        شناسلد             منكلر را نملى                     پس كسى كه معروف و   ;         تشخيص دهد   «    منكر »       را از   «     معروف »

                   نهى از منكر نمايد.                      تواند امر به معروف و                 حق ندارد بلكه نمى

    ست:                        نهى از منكر سه شرط الزم ا                             در واجب بودن امر به معروف و  - 2879مسأله 

               كند واجب نيست.                    پس اگر بداند اثر نمى   ؛        بخش باشد            نهى او اثر           دهد امر و        احتمال  - 1

     داند         پس اگر ب   ؛                                                            داند يا مطمئن باشد كه گنهكار قصد ادامه يا تكرار گناه را دارد ب  -   2

               كند واجب نيست.                     گمان كند كه تكرار نمى    يا

   ا                   بداند يا گمان كند ي        پس اگر   ؛    باشد                 ترى وجود نداشته             نهى مفسده مهم          در امر و  -   3

     وجهى  ت      قابل                                                                     احتمال صحيح عقاليى دهد كه با امر ونهى او زيان جانى يا آبرويى يا مالى

     واجلب     ى  نهل             رسلد  املر و                 اى از مؤمنين مى   عده       يا به                                 به او يا خويشان يا نزديكان او و

      باشد.                            بلكه در بسيارى موارد حرام مى   ؛    نيست
 

 نهى از منكر مراتب امر به معروف و

                                                         نهى از منكر مراتبى دارد كه درصورت احتمال حاصل شدن مقصود                امر به معروف و

                 نهى از ايلن قلرار               مراتب امر و   و   ؛                                              مرتبه پايين  اقدام در حد مرتبه باالتر جايز نيست    از

                                                    اى با گنهكار برخورد شود كه احساس كند ارتكاب گناه سلبب     گونه              مرتبه اول به      است:
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      چهلره                           از او روى بگرداننلد يلا بلا          ايلن كله        مثلل    ؛    كنند  مى             گونه برخورد             شده با وى اين

           بله درجلاتى                            آمد نكنند. واگر در اين مرت   و              يا با او رفت                           خشمگين با وى مالقات كنند و

   ؛    كننلد     فا                  همان درجه ضعيف اكت                                            احتمال تأثير درجه ضعيف وجود داشته باشد  به        باشد و

     د و  شو            همان اكتفا         شود  به       حاصل مى   ً                                           مثالً اگر احتمال داده شود كه با ترك تكل م مقصود 

      موجلب        ً                                خصوصاً اگر طرف او شخصى باشد كه ايلن عملل     ؛                       به درجه باالتر عمل نكنند

     شود.         هتك او مى

                                  ترك معاشرت بلا گناهكلار موجلب تخفيلف             نمودن و           اگر اعراض  - 2881مسأله 

  ه  كل       بداند        هرچند   ؛                       شود  واجب است اعراض شود                        شود يا احتمال تخفيف داده        معصيت مى

             كه با مراتب     است                                                             گناهكار معصيت را بطور كلى ترك نخواهد كرد. واين امر در صورتى

    بلان   ز              از منكر را با                            مرتبه دوم امر به معروف ونهى                                   ديگر نتواند از معصيت جلوگيرى كند.

        ز انجلام                                      وجود ديگر شرايط واجب است گنهكلار را ا    و                   پس با احتمال تأثير   ؛         انجام دهد

                                   را ترك كرده به انجام آن دستور دهد.            سى كه واجب    به ك                 گناه نهى كند  و

                       كند  بايد به آن اكتفا                      اندرز در گنهكار اثر مى                      اگر احتمال دهد پند و  - 2881مسأله 

     نهلى    و    ملر  ا           احتمال دهد         چنان چه                           ولى اگر موعظه مؤثر نباشد     ؛                از آن فراتر نرود       كند و

      باشلد.                  درشتى در گفتلار    و      گيرى                 گرچه متوقف بر سخت   ؛       نهى كند                     مؤثر است بايد امر و

   گر  ا   پس    ؛   زور                             مرتبه سوم استفاده از قدرت و                       يا گناه ديگر بپرهيزد.                    ولى بايد از دروغ و

         آورد يلا                    زور واجب را بجا نمى                   بدون اعمال قدرت و                             انسان بداند يا مطمئن شود شخص

        از قلدر       آن كله       شرط  به   ؛               زور استفاده كند           از قدرت و               كند  واجب است               منكر را رها نمى

                   الزم تجاوز ننمايد.

     ارج                                                   اگر جلوگيرى از گناه متوقف بر گرفتن دست گناهكلار يلا خل     - 2882مسأله 

         يز بلكله                                                                     كردن وى از محل انجام گناه يا گرفتن ابزار گناه يا تصلرف در آن باشلد  جلا   

   ان ل م   ب ض ل   موج                                           ولى نابود كردن اموال محترم او جايز نيست و   ؛             است انجام شود      واجب
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       ن صلورت                                                ً      جلوگيرى از گناه مهم به آن وابسته باشد كه ظلاهراً در ايل        آن كه      مگر   ؛   است

           ضامن نيست.

          اگر گناه     اما   ؛                                               براى جلوگيرى از گناه ارتكاب گناه ديگر جايز نيست  - 2883مسأله 

              آن راضى نيسلت             هيچ وجه به    به                                               از مواردى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس است و

   ن آ                                 كن با رعايت درجلاتى كله گفتله شلد از                                        مثل قتل نفس محترمه بايد به هرشكل مم

             جلوگيرى شود.

         گناهكار          گرفتن بر     سخت                                   اگر جلوگيرى از معصيت بر كتك زدن و - 2884مسأله 

     حاكم          صورت از                 بهتر است در اين             روى نشود. و              ولى بايد زياده   ؛                   متوقف باشد جايز است

                     شرع اجازه گرفته شود.

      كشتن                           امه واجب بر مجرو  كردن يا                          اگر جلوگيرى از معصيت يا اق  - 2885مسأله 

                               بلا حصلول شلرايط آن صلورت پلذيرد و                                           متوقف باشد  بايد با اجلازه حلاكم شلرع و   

           جايز نيست.          خودسرانه

         مقدس از                                                    اگر گناه از امورى است كه جلوگيرى از آن در نظر شارع  - 2886مسأله 

      يست  ن     گناه                       وجه حاضر به رها كردن                گناهكار به هيچ                   اى برخوردار است و          اهميت ويژه

    ان جل                                                      ً             جلوگيرى از آن به هر شيوه ممكن جايز بلكه واجب است. مثالً اگر كسلى قصلد   

        للوگيرى  ج                                                                    فردى را نمايد كه ريختن خون او جايز نيست  بايد به هر شيوه ممكن از او 

    زم                            ودراين ملورد اجلازه حلاكم شلرع ال       ؛                   شدن مهاجم منتهى شود              گرچه به كشته   ؛   شود

     همان   به                پذير است  بايد                      غير از قتل مهاجم امكان         گيرى به                        نيست. ولى درصورتى كه جلو

       متجاوز    م    احكا           كار است و                                     هرحال اگر از حد الزم تجاوز كند معصيت    در   و   ؛           اكتفا نمايد

     شود.             بر او جارى مى

 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 مسائل متفرقه

 احكام اوراق بهادار و سفته

      عملوم             ملورد ابلتالى                              سر قفلى در بين مردم رايلج و                              نظر به اين كه معامالت سفته و

       را بلا                      شود الزم ديديم موضلوع                                               گرديده و راجع به مشروعي ت اين معامالت سؤاالتى مى

                                                               توضيحات بيشترى نوشته و در آخر اين رساله در دسترس عموم بگذاريم.

  (    ستد     د و  دا )           نحو معاوضه   ه                        اند در كليه معامالت كه ب            مشهور فرموده  - 2887مسأله 

     زيلرا               داشته باشد    (    ارزش        قيمت و )                  طرف معاوضه  ماليت                          باشد الزم است هريك از دو

   گر  ا   (   ً مثالً )                باطل خواهد بود                                                      كه اگر يكى از دو طرف ماليت نداشته باشد معامله سفهى و

        وللى     اسلت                                                                    كسى يك دانه جو را كه مالي ت ندارد به يكصد ريال بفروشد معامله باطلل 

   ً ملثالً   )    شلود     نملى       سلفهى                                                      ظاهر اين است كه اگر در معامله غرض شخصى باشد  معامله

   آن         چنان چه        ندارد        ارزش                                              شخصى طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسى است و

       اين كله                بود  عالوه بر        نخواهد                                                 شخص خط پدر خود را به قيمتى بخرد اين معامله سفهى

     ا در  ر         تفصليل آن     و                                                          دليلى بر بطالن معامله سفهى نيست بلكه معامله سفيه باطلل اسلت  

     ايم.  ده               محل خود ذكر نمو

      افع و                                          ً         مالي ت مال دو قسم است: يكلى آن كله ملال ذاتلاً داراى منل       - 2888مسأله 

      بلدين           نماينلد و                                                    است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصي ت به آن رغبت ملى         خواص ى

         ها  رف ل ظ    ها    رش ل     ها  ف      اميدني ل      ها  آش     وردني ل            كند  مانند خ            ارزش پيدا مى   و          جهت قيمت
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            لكله ارزش و  ب             مزي تى ندارد                   ً       ديگرى آن كه ذاتاً ارزش و            ند اينها و   مان   و               اقسام جواهرات

       است از                                                         است مثل: تمبرهاى پست كه دولت براى آنها قيمت معي ن كرده               قيمتش اعتبارى

        ها بلراى        دادسرا                                خانه براى مراسالت و در گمركات و                      بيشتر و آنها را در پست         يك ريال

     قبلول             غيلر اينهلا                     اى اسناد معلامالت و                      ها و در محاضر رسمى بر         اظهارنامه  ه  ب         چسباندن

          ه آنها را  ك                         كند و هر وقت دولت بخواهد               مالي ت پيدا مى            جهت ارزش و     اين             نمايد  و از  مى

       نمايد.                                                  بيندازد روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مى           از مالي ت

   د:             شوند  دو قسمن                                      اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع مى  - 2889مسأله 

  . (  نى د   كشي      اى و      پيمانه )      موزون    و     كيل م  - 1  

       موزون.            غير مكيل و  -   2  

                                              ارزشش روى پيمانه يا كشش قرار گرفته مثل بلرنج                              قسم او ل: آن است كه قيمت و

                                             قسم دوم: آن است كه قيمتش فقط به شلماره  ماننلد                 مانند اينها.                      گندم  جو  طال  نقره و

                   در باب قرض هر جنسلى         نان كه  چ         فرش  حال          پارچه و                              تخم مرغ  يا به متر است مانند

              شود خواه مكيل                                زياده ربا بوده و آن قرض حرام مى     شرط  ه                        را به ديگرى قرض بدهيم ب

        جنس خود                                      معامله هم اگر مكيل و موزون را با هم                                موزون باشد يا غير آن  و در باب   و

                     ام ا اگر غيلر مكيلل و                                  معامله باطل و حرام خواهد بود و                             خريد و فروش نماييم با زياده

                                                       زياده معامله كنيم  ربا نخواهد بود و در نتيجه اين مسأله             جنس خود به                موزون را به هم

                                               صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا ملد ت دو                   آيد كه هرگاه كسى          به ميان مى

                                             شود  ولى اگر صد عدد تخم مرغ را بله صلد و ده تلا      مى             ده عدد  ربا         ً        ماه مثالً به صد و

                                               فرق بين ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معاملله صلحيح         ان چه   چن                    بمدت دو ماه بفروشد  

                                                است ولى عنوان فرق كرده  اگر عنوان قرض باشد ربلا                             است  در صورتى كه نتيجه يكى

                                                       باشد  ربا نيست. و در اينجا بايد معلوم باشد كه واقع قرض       فروش                   است  و اگر خريد و

           مالى را به                  از اين كه انسان                             به اين معنى كه قرض عبارت است                        غير از واقع فروش است 

                                       كلله آن مللال در ذم لله گيرنللده باشللد  وفللروش آن                         ديگللرى بدهللد بلله ايللن قصللد  
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   ال  م                                كسى بدهد  پس در فروش الزم است كه                                     است كه مالى را در عوض مال ديگرى به

       دد تخم  ع                  شود كه اگر مثل صد               اينجا معلوم مى                                     فروخته شده غير از عوض او باشد  و از

  د  صل          ل اين كله                                 بايستى بين آنها امتياز باشد  مث                    عدد در ذم ه بفروشد    ده                مرغ را به صد و

   ين         امتياز ب                                   متوس ط در ذم ه بفروشد زيرا كه اگر        ده عدد                             عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و

       ت و از            صورت بيلع اسل    ه  ب                 واقع قرض بوده و                                وجهى نباشد بيع محق ق نشده بلكه  ه       آنها ب

                              اين جهت معامله حرام خواهد شد.

       نگليسلى   ا                                         هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا پوند          تمامى پول  - 2891مسأله 

      رف هلر            را كه از ط                           امثال اينها مالي ت دارند زي              هاى ايرانى و                       دالرهاى آمريكايى يا ريال    يا

     ملكلت                                            هاى كاغذى خود قيمتى معي ن شده كله در تملام م                ها نسبت به پول       از دولت    يك

                     بخواهنلد از اعتبلار و                           ت پيدا نموده و هر موقعى          جهت مالي      دين  ه  ب             رايج است  و   و      قبول

           ز اين جهت ا               موزون نيستند و                                معلوم است كه اين پولها مكيل و           نمايند  و       ساقط مى       ماليت

   هلا        ين پول ا               هم چنين معامله                               جنس خود با زياده ربا نيست  و        ها به هم              معاوضه اين پول

      ل طلب         هزار ريا        اگر ده   (   ً مثالً )    يست                             نقدى يا نقيصه يا زياده ربا ن  ه                   دين در ذم ه باشد ب    كه

       معاملله    ه  كل    آن      شرط  ه      شود ب                                                 كس ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نماييم ربا نمى  ه  ب    را

    بيش                        ً                                        روى آن صورت بگيرد مثالً كسى كه پول نو جهت عيدى دادن الزم دارد به     جدى

          مقامله در    هلل ا           يزدى اعللى    هلل           مرحوم آيت ا        چنان كه     خرد                          قيمت با پول كهنه آن را مى    از

    از                    اسكناس معلدود اسلت و   »        فرمايد:                تصريح نموده ومي  «   56      مسأله  »               ملحقات عروه در 

         ن بلر او         حكم نقدي                          داراى قيمت معي نه است  و        باشد و  مى   (    نقره      طال و )              جنس غير نقدين 

      چنين                       بعض ديگر با زياده  و هم  ه                        است فروش بعضى از آنها ب     جايز         شود پس        جارى نمى

   . «                              كم صرف كه وجوب قبض در مجلس است           شود بر آن ح        جارى نمى

           ها مالي ت            شود خود سفته                                  هاى ريالى كه در بين مردم معامله مى    سفته  - 2891مسأله 

              ها سلند اثبلات                                      مورد معامله ريالهايى است كه اين سفته                     مورد معامله نيست  و          نداشته و

  و   ه د ل   سفت    آن    راى  ل ب         روخته و ل           ً                                       آنهاست  مثالً زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال ف
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       زار و ه                                    فروشد به يكصد ريال كمتر يعنى به يك                 وقت اين طلب را مى          گيرد  آن  مى      ماهه

      ه ايلن   كل             شاهد بر ايلن                                           سفته براى اثبات دو هزار ريال طلب است  و             ريال نقد  و      نهصد

          زار ريلال              فروشى به دو ه                                                  مالي ت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه مى      سفته

   يء      اش بلر  ه                          شود  ولى اگر سفته داد ذم   مى          يء الذمه                    وجه را به شما داد بر          مشترى آن     اگر

    ود       ته گم ش                                                                 شود و به شما مقروض است تا اين كه دو هزار ريال را بپردازد و اگر سف   نمى

   و د      ا اگلر                                               اش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد  ام ل                          يا بسوزد باز هم مشترى ذمه

    فته         روشنده ر                                      اده بود و آن گم شود يا بسوزد از كيسه ف         فروشنده د  ه                    هزار ريال وجه نقد ب

                         به مشترى هيچ مربوط نيست.   و

   ه                                               اى كه به بانك يا غير بانلك فروختله شلود در صلورتى كل         سفته  - 2892مسأله 

        فروختله                                                 جاى خالى نباشد مثل اين كه كسى جنسى را به ديگرى                    حقيقت داشته باشد و

   و     انلك  ب                              ان صد هزار ريال طلب خود را به                                       بمعادل صد هزار ريال طلب  سفته گرفته هم

    به          نقيصه كه                                           تمليك واگذار كردن و در مقابل وجه گرفتن با                عنوان معامله و  ه           غير بانك ب

       ندارد.            نمايد اشكالى                                       نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه كم مى

        ا بانلك                    اى است اگر بخواهد ب      مجامله                       هايى كه حقيقت ندارد و    سفته  - 2893مسأله 

           و طريق آن                                                             شخصى يا غير اهلى معامله نمايد از براى فرار از ربا طرقى است  د   و     اهلى 

     شود.      ذكر مى  «  6   289      مسأله  »   در 

     شلود  ى           ها فروختله مل                ها يا غير بانك             اى كه به بانك        هاى وعده    سفته  - 2894مسأله 

         ختله شلود                                    شود و بايد هم در مقابل وجه نقلد فرو      ً                           معموالً در مقابل وجه نقد فروخته مى

            امله محل   مع                                    وعده فروخته شود بيع دين بدين شده و                            كه اگر در مقابل وجه نسيه و     زيرا 

                 اشكال خواهد بود.

     وجلب  م                                  فروشند دولت قانونى وضع كرده كه به              هايى را كه مى    سفته  - 2895مسأله 

        دارهاى   خريل        هلا يلا                                                             آن قانون اگر سفته دهنده در سررسيد سفته وجه را نپردازد  بانلك 

   عه ل  اج    ه مر ل  فت س   ان  ل     كنندگ    اء ل                                       ا دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امض            اين اختيار ر      ديگر
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  ر            فته بدون كس س                      او در مقابل معادل وجه   ه          سفته را ب                            وجه سفته را از او مطالبه و   و       نموده

  ا  يل          لبه بانك                  ند كه در صورت مطا ا                 كنندگان هم ملزم    اء              فروشنده يا امض           نمايند  و       واگذار

    فته         ايى كله سل                                           د و اين الزام و التزام را همه يلا اغللب آنهل                       ديگر  وجه را بپردازن        خريدار

         رط كه او              عمل روى اين ش      بناى               معامالت سفته و         دانند و  مى      كنند  مى    اء   امض           دهند و يا  مى

    شلود                       كه روى اين شرط عملل ملى        هايى                                 ضمنى گويند بوده پس بنابر اين سفته        را شرط

       ين شرط  ا       است و   ت           الزم المراعا                  دانند شرط ضمنى و                        كسانى كه اين الزام را مى  ه  ب      نسبت

          ه به ثبت                                                              شرط ثبت معامالت غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولى را ك      نظير

       باشلند  ى               ثبت دادن مللزم مل    ه       فروش ب                    همه مردم در خريد و         داند  و   نمى   ا             نرسد قابل اجر

   و   ت     رط اسل                                                         كس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد  چون بناى عمل به آن ش   هيچ        چنان كه 

     يند.               شود شرط ضمنى گو                                             گذشت اين گونه شرطها را كه عمل روى او انجام مى        چنان كه 

 خرند ولىرا نمى اءها اين است كه يك امضمرسوم در بانك - 2896مسأله 

 هاص وج         ً        چون عموما  اين اشخ كنند ورا هم معامله مى اءاشخاصى هستند كه يك امض

 هذاا است لان قرض است و در قرض زياده ربعنوه      ً  غالبا  ب گيرند وسفته مى دهند ومى

 وباشد  شان صحيحزياده ربا است  ولى اگرخواسته باشند معامله معامالت مزبور حرام و

كر است ذ بقيه دو راهش كه آسانتر از گيرند ربا نباشد چند راه دارد  واى كه مىزياده

  شود:مى

             عنلوان قلرض و    ه           نمايلد نله بل                      عنوان معامله منتقل   ه      دهد ب                  آن كه وجه را كه مى  - 1

          مان مشلخص                       پانصد دينار عراقى در ز                               صد هزار ريال نقد را بفروشد به   (   ً مثالً )         استقراض

            تحويل گيرد.       آن را

                                          طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشلد بله ده                             آن كه يك جعبه كبريت يا يك  - 2  

      بدهد       ت قرض   ً                 مثالً يك سال بدون منفع                                            هزار ريال بشرط اين كه صد هزار ريال تا مد ت

       نمايلد              خواهد تمديلد                    مدت آن سر آمده و مى                                    و يا اين كه كسى كه قرض گرفته است و

   طلب   ه ل   ن ك ل                          فروشد به هزار ريال بشرط اي                            يك جعبه كبريت را به مقروض مى        طلب كار 
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      بلراى      نحلو              جويى به اين        اين چاره                                   ت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و            خود را تا مد

   يلا     د             در مقابلل تجديل     ا         نيسلت ابتلد       جايز                   مالحظه اين است كه   ه           تمديد مدت ب         تجديد و

       ى اسلت                            توه م اين كه اين معامله صور                        چيزى از بدهكار بگيرد و        طلب كار            تمديد مدت

     خرد     نمى                                                       كس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال است به هزار ريال           زيرا كه هيچ

       رتى كه      در صو         كند اما   نمى   اى                                                   توه م بيجايى است زيرا كه احدى بدون جهت چنين معامله

              خرند و در ايلن    مى                                                         صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يكسال ضميمه شود همه

  ى       ما برا       اند و          نقل فرموده                                                       موضوع چند روايت در كتاب وسايل الشيعه ابواب احكام عقود

  ه      وحله بل   ر   هلل              شيخ طوسى قدس ا         نماييم:                                          رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مى

        گويلد بله                     است روايلت نملوده ملى                                            صحيح از محم د بن اسحاق بن عم ار كه موثق     سند

         ف ي قول               د راه م              َّ     لى ع ل ى الرَّج ل          ي كون      و  »          عرض كردم:    (           عليه الس الم )                   حضرت موسى بن جعفر

          أو قلال :          ٍ د ر ه لمٍ        آالف      ة    ر      ْ ب ع شْل      ً ه مً        ف  د ر                   ْ ت قوم  ع ل ى  ب ألْ     ة                               أنا أر ب ح ك  ف أ بيع ه  ج ب       ْ           أخ رْنى ب ها و 

     كلارم               م از شخصى طلب   دره    ند چ              ترجمه: من  «     ْ          ً        ِّ                             ب ع شْرين  ألف اً و أ ؤ خِّر ه  ب المال ؟ قال : ال ب أس 

         اى را كله               برساند من جبه                                   كند او را مهلت دهم و به من منفعتى            شخص خواهش مى      و آن

    طللب       م و    فروش       درهم مى                                                        قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم يا بيست هزار

                                  اندازم؟ حضرت فرمودند: عيبى ندارد.               خود را تأخير مى

 احكام سرقفلى

                       شلده و بايلد تشلريح شلود                                                     از جمله معامالت متعارفه سرقفلى است كه مورد ابتال

                                       گيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محلل      ً                               اساساً سر قفلى كه به محل كسب تعل ق مى

                                    را از آن محل بيرون كند يلا اجلاره را        تأجر  مس      تواند         موجر نمى          نمايد  و           كسب ترقى مى

                   هاى متملادى در دسلت                                   شود كه يك مغازه يا يك محل كسب سال       گاهى مى            باال ببرد و

       اضلافه                                        ماند بدون اين كه به مال االجاره دينلارى                           با همان مبلغ اجاره سابق مى        مستأجر

               زايد  در حلالى                نه اجاره را بيف                را بيرون كند و        مستأجر                           شود  چون موجر نه قدرت دارد 

     شود.                                            كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده مى
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                                      ها سه قسم است: در يك قسم آن كسب كردن              گونه محل كسب   اين  – 2897مسأله 

      قفلى                                  رضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سلر                                  سرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن و   و

    ورد  م                  اين است كه در هر                 عدم مشروعي ت آن                مالك مشروعي ت و                    گرفتن مشروع است  و

     شده      متكى     زور  ه  ب        مستأجر                                     باال بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و                    كه موجر حق تخليه و

         ن در آن       كسلب كلرد                                           نه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گلرفتن و                  اجاره بيفزايد و  ه     نه ب

                               حرام است و در هر ملورد كله صلاحب            نبوده و     جايز                         محل بدون رضاى صاحب ملك

         ه ديگلرى  ب            حق تخليه را         مستأجر                                      بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد و            ملك حق باال

    ئل             است  و در مسا     جايز           كسب كردن                                          دارد بدون رضاى مالك سرقفلى گرفتن مشروع و

                       شود تا مطلب روشن گردد.                                     بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذكر مى

    للك   ما      ده و                                            امالكى كه در زمان سابق صحبت سرقفلى در بلين نبلو    - 2898مسأله 

   و         ه نمايد                                                                  توانست هر وقت مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضاف  مى

     هيچ   و       ده شده                                                              هم بايد تخليه يا مبلغ اجاره را زياد كند در همچو وقتى اجاره دا        مستأجر

    ً بعلداً     و                       تمديد مدت در بين نبوده                                   شروطى نسبت به افزايش وجه اجاره و             گونه شرطى و

    ياد  ز       ره را                                                          ت قانونى وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه و يا مبلغ اجا          از طرف دول

    بلر    و     كند                                     اين مساعدت دولت محل مزبور را خالى نمى    اء               ر مستأجر با اتك            نمايد حال اگ

     اده د       اجلاره                                                      افزايد در صورتى كه نظاير آن محل كه بعد از اين قانون                 مبلغ اجاره هم نمى

     صورت                                           به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده  در اين                          شود چند برابر بيشتر است و   مى

     رضلاى                                 تصر فاتش هم در محلل مزبلور بلدون                  مشروع نبوده و                     سرقفلى گرفتن مستأجر

                      مالك حرام خواهد بود.

      مبللغ         كننلد و              مبالغى خرج مى         سازند و        اى را مى               اشخاصى كه مغازه  - 2899مسأله 

        رند با      الزم دا                       ارزش دارد ولى چون پول                               ً              اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثالً ده هزار ريال 

    وه  علال   ه                                  مدت يك سال به ماهى يك هزار ريلال بل    ه                              رضا و رغبت خود اين مغازه را ب

  ر د     أجر ل  ست                     كنند كه تا زمانى كه م      شرط مى                                     پانصد هزار ريال اجاره داده و در ضمن      مبلغ
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    وده                   هلزار ريلال تمديلد نمل                             سال اجاره را به همان يك  ه                     مزبور ساكن است سال ب     محل

        جاره را  ا           بخواهد محل                 چنان چه مستأجر                                      افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و      وحق

          ايد يعنى            اول رفتار نم        مستأجر                                              ديگرى واگذار نمايد موجر با همان شخص طبق اجاره     به

    يلن  ا        مايلد در   ن                                    سال به همان مبلغ اول اجاره را تجديد   ه              فزوده و سال ب ا                بر مبلغ اجاره ني

     ه يلا                قفللى را كله داد      سلر                       ديگرى واگذار نمايلد و   ه             اند محل را ب  تو  مى        مستأجر     صورت 

        ه بله او   ك                                رفع يد از سكونت در آن از آن شخص                               يا كمتر در مقابل تخليه محل و        زيادتر

  ى        طبق شرط        مستأجر                              صاحب ملك حق مخالفت نداشته چون                    كرده اخذ نمايد  و        واگذار

     شلروع                   سرقفلى كه گرفتله م                           واگذارى ذى حق خواهد بود و               اخذ سرقفلى و  ه  ب          كه نموده

     است.

  ت    قيمل   ه  بل                     مبلالغى خلرج نملوده و            سازند و     اى مى              كسانى كه مغازه  - 2911مسأله 

          نماينلد كله                            گيرند ولى در اجاره شرط مى             سرقفلى هم نمى        دهند و            روز اجاره مى        عادالنه

       سال بله     و                       افزودن اجاره را ندارند                              در آنجا ساكن است حق تخليه و        مستأجر   كه         مادامى

     ورت            كند در اين ص                                                       اجاره را تمديد نمايند و با مرور زمان اجاره محل ترق ى مى     ايد     سال ب

      يگلرى  د  ه                                                             حق انتقال دادن به ديگرى را ندارد وموجر ملزم نيست بله انتقلال بل           مستأجر

     ملوده   ن          را تطميع        مستأجر       شود و                                              رضايت بدهد  ولى شخص ثالثى بعنوان مشترى پيدا مى

    آن     دهلم                        ً             يه كنى صد هزار ريال مثالً من بله شلما ملى                              گويد اگر شما اين محل را تخل  مى

     هد و  د                                          نمايد كه مبلغى بگيرد و به همين شخص اجاره               مالك را راضى مى       رود و      وقت مى

      د از  خلو                               اول داده و او تخليه كرده سلپس         مستأجر                               آن شخص مبلغ صد هزار ريال را به 

   ول  ا       ستأجر م          يال براى                  كند مبلغ صد هزار ر                                         مالك با دادن مبلغى كه وعده نموده اجاره مى

     بلكله         نباشلد                                                                 حالل است زيرا كه در مقابل انتقال محل مزبور چيزى نگرفته كه ذى حق

  ز        مشلترى ا    و                                                             فقط در مقابل تخليه محل وجه را گرفته كله حلق داشلت تخليله ننمايلد     

  ى           صورت سرقفل                            نمايد  توضيح آن كه: در اين                                صاحب ملك به اجاره محل را تصرف مى

                           اجاره محل از صاحب ملك است.       است و                    در مقابل تخليه محل
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             كند كه مالك                      نمايد و با مالك شرط مى                      شخصى محل ى را اجاره مى  - 2911مسأله 

   ه        ال يا ما س                                                    تخليه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط اين كه سال به                  حق بيرون كردن و

   ق   ه حل                حق داشلته باشلد كل           مستأجر    ً ايضاً          بگيرد و        مستأجر                         به ماه اجرت معمولى را از 

  ه  ب                 تواند سرقفلى را  مى        مستأجر                                 ديگرى واگذار كند در اين صورت نيز   ه               سكناى خود را ب

                              حق خود را به او واگذار نمايد.                                        ديگرى بفروشد يعنى مبلغى از كسى گرفته و

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 هامسائل مربوط به بانك

ايى كه هبانك -3هاى دولتى انكب -2هاى شخصى بانك -1                    بانكها بر سه نوعند: 

                               هايى كه به وسيله يلك يلا چنلد نفلر         بانك  شود.مردم تأسيس مى شركت دولت و به

       نامند.       اهلى مى              ها را شخصى و    بانك           كنند  اين  مى       گذارى      سرمايه       شود و        تأسيس مى

وام دادن به آنهلا كله در آن    هاى شخصى ووام گرفتن از اين بانك - 2912مسأله 

تلوان بلا انجلام    حرام است  ولى ملى  وربا  سود و فايده شده باشد  جايز نيست و شرط

به ربلا دور شلد و آن    ءشود  از ارتكاب به حرام و از ابتال           ً         عملى كه ذيال  اشاره مى دادن

جنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت  خواهد وام بگيرد  كاال وشخصى كه مى اين كه

ك مبللغ ملورد   شلرط ايلن كله بانل    ه از قيمت بازار گرانتر بخرد  ب %20يا  %10       معي نى

جنسى را به بانلك يلا    مدت معينى به او قرض دهد و يا اين كه كاال و تقاضاى او را تا

شرط اين كه بانك مبلغ مورد ه                                    قيمت بازار به نسبت معي نى بفروشد  ب وكيل او به كمتر از

بخواهد وام به بانلك دهلد     طور در عكس قضيه  اگر همين قرض دهد و تقاضاى او را

شرط اين كه مبلغ مورد نظر را ه جنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد ب بانك كاال و

جنسى را بله كمتلر از قيملت بلازار  بانلك بله او        قرض دهد يا اين كه كاال و به بانك

                                                                       اين كه مبلغى را تا مدت معي نى به بانلك قلرض دهلد و بلا ايلن كلار        شرطه بفروشد ب

مبلغ بيشلترى تلا ملدت    ه بلغى به ضميمه چيزى ب             ام ا فروختن م تواند از ربا دور شد.مى

 يلك علدد   و يلا  يلك قلوطى كبريلت    ضميمه يك صد تومان را به                     معي نى  مانند اين كه
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      جلايز     ر                       ت دو يا سله ملاه يلا بيشلت                  ده تومان به مد         يك صد و            ً           استكان مثالً بفروشند به

  ش    فلرو              صلورت خريلد و    ه                              همان وام دادن با سود است كه ب                 اين عمل در واقع        نيست و

                             معامله جدى باشد اشكال ندارد.                     ً شود و اما اگر واقعاً        انجام مى

    كلم  ح                                                   در مسأله قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك ماننلد    - 2913مسأله 

       د ربلا            سود شده باش   و      فايده                     در قرارداد وام شرط        چنان چه                        قرض گرفتن از بانك است  

      باشلد                        شود به نحو سلپرده ثابلت                             كند پولى كه به بانك داده مى       فرق نمى            حرام است و   و

  ا  ي        ده كند                      تواند از پول خود استفا            ت معي نى نمى                               ى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مد   يعن

    وللى                                  تواند از پول خود استفاده كنلد                                         به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد مى

                                        صاحب پول به ايلن قصلد پلول خلود را بله بانلك                           شرط سود نشده باشد و        چنان چه 

         طلب كلار                                                        اى ازآن عايد او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را  ده ي     كه فا    دهد    نمى

   و    سلت  ا     جايز                                                               داند و مطالبه نخواهد كرد  در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك   نمى

      باشلد   مى                            گذارى شده و به سرمايه دولت                 وسيله دولت سرمايه  ه                        اشكال ندارد. بانكى كه ب

       نامند.              ها را دولتى مى        اين بانك

        ه حلاكم                                  هاى دولتى و تصر ف در آن بدون اجاز                 گرفتن پول از بانك  - 2914مسأله 

      است.     جايز                   شرع و يا وكيل او

    يده   فا                                 هاى دولتى در صورتى كه شرط سود و                 قرض گرفتن از بانك  - 2915مسأله 

        ه بلوده                   كند كه قرض با وثيقل                               نيست  ربا و حرام است و فرق نمى     جايز                 در آن شده باشد

   ه.       ه و غير                                                       وثيقه  و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفت              باشد يا بدون

   و                                                      سپردن پول به بانك دولتى به قصد زياد شلدن آن جلايز نيسلت     - 2916مسأله 

       ربلا و   ه  ب   ء                               ام است ولى براى جلوگيرى از ابتال                   بر آن پول  ربا و حر      فايده              گرفتن سود و

                                قرار ندهد و بنابر اين گلذارد كله        فايده                                    تواند در ني ت خود شرط گرفتن سود و       حرام مى

     ايلن                        مطالبه نخواهد كلرد  در         داند و   نمى        طلب كار               ندهد  خود را      فايده                 اگر بانك سود و

                           را بگيلرد و در آن تصلر ف كنلد.         فايلده            توانلد آن          اى داد ملى   ده يل            اگر بانلك فا       صورت
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     وللت                     هلايى كله بله شلركت بلا د                                                  اين بود حكم بانكهاى دولتى و از اينجا حكلم بانلك  

-   انك ب         ها  حكم                               گردد. چون پول موجود در اين بانك                      گذارى شده است معلوم مى      سرمايه

    لتى          فر  چه دو         هاى بالد ك                        هاى غير اسالمى مانند بانك             ام ا حكم بانك                    هاى دولتى را دارد.

     ج بله                          است  و تصلر ف در آن احتيلا       جايز     ها                     گرفتن پول از اين بانك               باشد چه شخصى 

       ن  حكلم          هلا حكلم آ                                    ندارد و ام ا سپردن پول به اين بانلك     او                        اجازه حاكم شرع يا وكيل

     ايلده   ف           شلرط سلود و          چنان چه       ً         كه قبالً گفته شد                                  سپردن پول به بانكهاى اسالمى نيست

   اب             اسلت چلون از بل        جلايز                  اجازه حاكم شرع          و سود با      فايده                        شده باشد  تصر ف در آن

                                     استنقاذ حق  مسلمان از كافر حربى است.

 

 اعتبارهاى بانكى

                               كاالى اجنبى را از كشلورهاى خلارجى                        كسى كه بخواهد جنس و  : ردات كاالوا

     كلاال           رد كننده           هاى كشور وا                                                    كند  بايد بنابر مقررات بين المللى در نزد يكى از بانك      وارد

              شود كه پلس از                                              بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعه د مى                    گشايش اعتبار كند و

   ز ا         تبه و يا                      خريدار چه از طريق مكا                 طرفين فروشنده و                               انجام گرفتن مقد مات معامله بين 

                             موجلب فلاكتور صلادر شلده از طلرف       ه                                       طريق نمايندگى فروشنده در كشور خريدار بل 

     مبللغ     ت     كمي                                         اوصاف كاالى مورد معامله از جهت كيفي ت و                           فروشنده با تمام مشخص ات و

   %  10   ام    اقد    ين      و با ا                                                                مورد ات فاق طرفين را بوسيله بانك كشور فروشنده بفروشنده بپردازد

         عامله از  م        تمامي ت         كند تا                                               كل  بهاى مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مى   %  20   يا 

    انلك   ب            بهلاى كلاال بله                                                           طرف خريدار به فروشنده اعالم تا اسناد حمل را جهت دريافت

  ع             ملذكور در موقل                                                          تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد حمل كلاالبر طبلق مشخص لات   

          پردازد.                          تمام مبلغ را به فروشنده مى             گشايش اعتبار 

     ايد ب                               كااليى را به خارج كشور صادر كند                      كسى كه بخواهد جنس و  : صادرات كاال

    ه ل   ت ب      ود نسب ل   د خ ل           ك طبق تعه  ل              ايش شود تا بان ل    ك گش ل          ارى در بان ل                طبق مقررات  اعتب
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     عمل     ً جتاً   نتي                                                دريافت اسناد بر حسب مقررات جاريه اقدام نمايد و                   پرداخت قيمت كاال و

       ارد و  ند                                        واردات يك چيز است و در واقع فرقى از هم                             بانك در هر دو مورد صادرات و

      آن بلر         تحويلل                    گرفتن اسناد حمل و                                              بر اساس تعه د پرداخت مبلغ كاالى مورد معامله و

   كله                                              و يك نوع ديگر از اعتبلار بلانكى هسلت و آن ايلن           گيرد.                    سفارش دهنده انجام مى

   و           ً ت آن كم لاً                                قائمه كاال را با ذكر تملام مشخص لا          صورت و    او                         فروشنده كاال و يا نماينده 

      باشلد              نجام داده                             اى با طرف مقابل يعنى خريدار ا      معامله   و      ً                ً       كيفاً بدون اين كه قبالً مذاكره

           يدار باشد               طرف مقابل كه خر  ه                  دهد كه اسناد را ب        وكالت مى                 فرستد و به بانك          به بانك مى

     كند   ى م                                ه قبول كرد  تقاضاى گشايش اعتبار             قيمت عرضه شد                         عرضه كند  اگر خريدار به

       ملت كلاال      ً           مثالً از مبلغ قي   %  20   يا    %  10                     مقررات خود با دريافت                   موقع بانك بر حسب    آن

      وشلنده          را بله فر                   كند كه تمام مبلغ        تعه د مى        بندد و         خريدار مى                             قرار داد انجام معامله را با

       نمايد.                                  حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم        اسناد                پرداخت نمايد و

     است  ز    جاي                     انجام تعه دات باشد                               اين عمل بانك كه قبول گشايش و  - 2917مسأله 

             اشكال ندارد.       است و     جايز                                           طورى كه براى خريدار نيز عمل گشايش اعتبار      همين

      مبلغى                 تعه دات مربوطه                                 است بانك بابت انجام عمل گشايش و     جايز   - 2918مسأله 

    شود   مى   ا ر             اين عمل بانك                    زد دريافت بدارد و          عنوان كارم  ه         خريدار ب                  از سفارش دهنده و

                                               از نظر شرعى به يكى از دو عنوان فقهى تطبيق كرد:

        كارمزد       كند و                                                       مكن است گفته شود كه خريدار بانك را براى اين عمل اجير مى م  - 1  

       انلك و  ب                                                                   پرداختى را كه با نسبت معي نى از بهاى كاالى مورد سفارش كله ملورد توافلق    

     عملل    ن                       پردازد و در صورتى كه اي                           ت اجرت عمل مزبور به بانك مى         باشد  باب         خريدار مى

   رد   ملو      االى                                                                    با بانك دولتى انجام گردد  چون بانك از پولى كه در اختيار دارد  قيمت كل 

      باشد    ته   داش                                            دهد  الزم نيست از حاكم شرع يا وكيل او اجازه                      سفارش را به فروشنده مى

                 دولتى بوده باشد.                                      طور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانك        و همين
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                                                       ن عمل از باب عقد جعاله بوده باشد  يعنلى سلفارش دهنلده بلا               ممكن است اي  - 2  

          مبلغلى را                                                           گذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد        قرار مى      بانك

          ش اعتبلار                          بانك پس از انجام عمل گشلاي                          گيرد  به بانك بپردازد و                   كه بعنوان كارمزد مى

   ه        وع معامل                         ممكن است عمل بانك را يك ن                                 آن مبلغ را از او دريافت بدارد و            حق دارد كه

       ه پلول                                                              فروش بدانيم از اين جهت كه بانك مبلغ سفارش را با ارز خارجى و بل         خريد و

       وض آن                                          پردازد و از خريدار به پول رايج كشور خودش عل                          كشور فروشنده كاال به او مى

    اى    ائلده  ف                              ه خريدار به پول كشور خودش با                                   گيرد  پس از آن ارز خارجى را در ذم      را مى

    يلدا   پ       اشكالى        باشد                                    چون مورد معامله ارزى دونوع مختلف مى         فروشد و        گيرد  مى     كه مى

     است.     جايز        كند و   نمى

                                            است كه بانك بر حسب تقاضلاى سلفارش دهنلده مبللغ         جايز      آيا  - 2919مسأله 

                         ن  مبلغى از سفارش دهنلده       بابت آ                        ت معي نى مطالبه نكند و                        كاالى مورد سفارش را تا مد

         اين عمل        باشد و     جايز            براى بانك      فايده                                            بگيرد؟ ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافى و

     شلود                            براى قرض بوده باشد  ربلا نملى        فايده                               عنوان قرض نبوده است كه سود و  ه      چون ب

                   بلر طبلق قلانون اتلالف                                                           بلكه بر حسب تقاضاى سفارش دهنده و به امر او بوده است و

                                                      ديركرد پرداخت پولى كه در ارز خارجى در ذم ه خريدار بله                  ان زيان تأخير و       بابت ضم

  ه                    اگر مبلغ سفارش را بل         چنان چه                      دارد اشكال ندارد ولى                           فروشنده داده است دريافت مى

      جلايز         بگيرد       فايده          ت سود و          براى آن مد               خريدار بدهد و  ه          ت معي ن ب         قرض تا مد       عنوان

                                         ه بر تأخير انداختن پول  بانك در ضمن عمللى                            ربا خواهد شد مگر آن كه عالو   و      نيست

       عملل از              را بابت آن      فايده                                                      به اين معامله براى خريدار انجام داده باشد و آن مبلغ       مربوط

    اسلت             فايلده جلايز                                                  سفارش دهنده به بانك بدهد در اين صورت گرفتن آن           باب جعاله

     ديگلر     ص                     كند كله بله جلاى بانلك شلخ                    گفته شد فرق نمى      آن چه       و در               واشكال ندارد.

                                                               اعتماد طرفين فروشنده وخريدار بوده باشد  آن اعمال را انجام دهد.               تاجرى كه مورد
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 نگهدارى كاال به وسيله بانك

                 كند پس از آن كه    ى مى       نگه دار                 حساب وارد كننده  ه                     شود كه بانك كاال را ب       گاهى مى

   ه بل         فارش را  س          بانك مبلغ                                                            قرارداد معامله بين وارد كننده وصادر كننده تمام شده باشد و

    گر         كند  پس ا                     كاال به خريدار ابالغ مى                                             فروشنده پرداخت كرده باشد و با رسيدن اسناد و

    كند  ى   ى م   دار     نگه         حساب او  ه                                                        وارد كننده از آن در موعد معي ن تأخير كند  بانك كاال را ب

    ظلت       ى وحفا       نگله دار                   دارد  وگاهى بانك                                     در مقابل اجرتى براى اين عمل دريافت مى   و

        اى كاال ه                             اين در صورتى است كه صادر كنند        دهد  و                     حساب فروشنده انجام مى  ه         كاال را ب

      ك بله          شد تا بان                  به بانك فرستاده با          اسناد را                                          را بدون قرارداد و معامله قبلى حمل كرده و

      حساب  ه  ب             موقع كاال را                 خريد آن نشد  آن  ه  ب                   كند  اگر كسى حاضر                   بازرگانان شهر عرضه 

     كند.    ى مى       نگه دار     مزد                         فرستنده كاال با دريافت كار

       ى كنلد        نگه دار             حساب خريدار  ه                               در هر دو مورد چه كاال را بانك ب  - 2911مسأله 

       و شرط  نح  ه        ى كاال ب       نگه دار      اجرت                گرفتن كارمزد و        چنان چه               حساب فرستنده    ه     چه ب   و

       ت و يلا            گونه معلامال                    توجه به آن در اين                           لو با بودن در ذهن طرفين و                ضمن عقد بوده و

  ر         ه است  د                                                  ى به درخواست يكى از وارد كننده و يا صادر كننده بود      گه دار ن        كه عمل     اين

    هليچ    ه                      است و اگر چنلين شلرطى بل        جايز                                   صورت گرفتن اجرت و كارمزد براى آن     اين

    زد             ى بعنلوان كلارم         نگله دار                  نلدارد چيلزى بابلت                            بانك نشده باشد  بانك حق         نحوى با

   رد           بلى بلين وا  ق                  ه بانك با قرارداد     وسيل  ه              ارسال اسناد ب                 و اگر حمل كاال و               دريافت بدارد.

  و          غ كند و ا                                    بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابال                    كننده صورت گرفته و      صادر         كننده و

      ود كله                             است بانك براى رسيدن به حق خ     جايز                           گرفتن اسناد خوددارى كند    و          از تحويل

        چون در                                                                  سفارش را به فروشنده پرداخت كرده است كاال را به ديگرى واگذار كند      قيمت

    رى   ديگ      ا به ر                                   مجاز است كه از طرف وارد كننده  كاال                                  اينگونه موارد بانك وكالت دارد و

     است.      جايز                                                                 بفروشد و اجازه در فروش  اجازه در خريد است  لذا خريدن آن كاال نيز
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 هاى بانكىضمانت نامه

   ل                   نحو مقاطعله كلارى قبلو     ه              چه از اشخاص ب                                 شخصى انجام كارى را چه از دولت و

     ضلمن                         سلازى وماننلد اينهلا و در                                               كند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يلا جلاده    مى

         اى مبللغ              نامه بلانكى بلر                                                          قرارداد  صاحب كار براى اطمينان خود از مقاطعه كار ضمانت

   ز ا       ا تخللف                                                      كند كه در صورت تخل ف مقاطعه كار از انجام اصل كار و ي                معي نى مطالبه مى

       رده و              نامله اسلتفاده كل                             احتمالى آن تخلف از ضلمانت             عنوان خسارت   ه          قرارداد ب      شرايط 

              كنلد و از بانلك                               مقاطعه كار به بانك مراجعله ملى                                وجه الضمان را دريافت بدارد و      مبلغ

  ا             كنلد و بانلك بل                               مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار ملى   ه     اى ب    نامه            صدور ضمانت        تقاضاى

           صدور ضلمانت     ى         كند و برا                      كار ضمانت نامه صادر مى                     تضمين الزم براى مقاطعه        دريافت

       كند.                     كار  كارمزد دريافت مى                              نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه         نامه با
 

  در اينجا چند مسأله است

 قد                                                         در صح ت اين نوع ضمانت است  ظاهر اين است كه در صورت تحقق ع :  ّ او ل

 يجابايغه صضمان به هر نحوى كه داللت بر وقوع آن عقد كند  چه با لفظ باشد بطور 

ارد در فرق ند باشد وغير لفظ و هر عملى كه داللت بر آن كند  صحيح مىه ا بقبول ي و

 ارلضمان وجه ا كار بدهى خود و                                          كه ضامن به صاحب كار تعه د نمايد كه مقاطعه اين

    ل ف تخ ورتدر ص وخود وفا كند شرايط                  كار به تعه دات و                               بپردازد يا تعه د كند كه مقاطعه

  وجه الضمان را بپردازد.

                                    تعه د كننده عمل كه در صورت تخل ف از كار واين كه واجب است بر مقاطعه :دوم

 شرط خود كه پرداخت وجه الضمان باشد در صورتى كه اين شرطه انجام قرارداد  ب

كند   ضمن عقدى قرار داده شده باشد  وفا كند و اگر از پرداخت وجه الضمان خوددارى

 چون صدور كند وكرده مراجعه مىصاحب كار به بانكى كه ضمانت نامه صادر 

باشد  آن چهكار بوده او ضامن بانك مىدرخواست مقاطعه نامه به تقاضا وضمانت



     563 ش سهام                                                                                                            فرو   
 

 ود از ا            بانك حق  دار كار بپردازد وكشد بايد مقاطعهخسارت مى پردازد وبانك مى

 دريافت كند. مطالبه كرده و

 كارعهنامه از مقاطنتضما اين كه كارمزد مخصوصى كه بانك بابت انجام سوم: 

 و م استنامه عمل محترباشد براى اين كه صادر كردن ضمانتجايز             ًگيرد  ظاهرا مى

 رپرداخت كارمزد به بانك براى صدو است وجايز  اجرت گرفتن بر عمل محترم

 قرار جعل كار مبلغ كارمزد را          ً                               نامه ظاهرا  از باب عقد جعاله است كه مقاطعهضمانت

 بلغمه اين بممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را  مزبور ودهد جهت عمل مى

 باشد.اى نمىبراى عمل مزبور اجير قرار داده است ولى از باب صلح و يا عقد جداگانه
 

 فروش سهام

    سلطه                               اسناد بهادار خلود بانكهلا را وا                              هاى سهامى براى فروش سهام و           گاهى شركت

        فلروش و              عنلوان واسلطه ب    ه                      بلغى بر حسب قرارداد ب                  بانكها با دريافت م        دهند و  مى      قرار

      كنند.              اسناد اقدام مى           آن سهام و     صرف

             ك يا از باب                               ها جايز است براى اين كه عمل بان                   اين قرارداد با بانك  - 2911مسأله 

    ار                                                                    اجاره است كه شركت سهامى بانك را در مقابل پرداخلت آن كلارمزد بلراى ايلن كل     

       متعه لد                                        است و يا از باب جعاله  كه شلركت سلهامى            قرار داده           اجير خود   (         فروش سهام )

       در هلر          پردازد  ب                                                                    شده است كه اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد  اين مبلغ را به او 

          مل مزبور                    بانك با انجام دادن ع                           معامله با بانك صحيح است و                       دو صورت اين قرارداد و

                                        حق دارد كارمزد تعيين شده را دريافت كند.

              هلاى سلهامى در                      اسلناد بهلادار از شلركت                خريد سهام و        فروش و  - 2912مسأله 

    الت                است وللى اگلر معلام        جايز                             ها معامالت ربوى انجام نشود              كه در آن شركت     صورتى

    ست.  ني     جايز              نحو الشركه   ه     لو ب                           ها انجام شود  خريد سهام و                 ربادار در آن شركت

 
 



 مسائل مستحدثه                                                                                       564       

 

 خارجى حوالجات داخلى و

        باشد:                   حواله به چند نوع مى                                در اينجا چند مسأله وجود دارد و

      نلد كله                                                         اين كه مشترى پولى در بانك داشته باشد و از بانلك تقاضلا ك            ّ  مسأله او ل:

  ز  ا                                             عهده يكى از شعب خود در داخل كشلور و يلا بله يكلى       ه     اى ب              بانكى يا حواله    چك

                        مشترى مبلغ چك يا حوالله                                       طرف حساب خود در خارج كشور صادر كند و     هاى    بانك

               العملل از مشلترى       حلق                              بانك بابت اين عمل كارمزد و       كند و       يافت مى  در              را در آن محل

        حيح كلرد                                     حق  العمل را ممكن است به اين نحو تص                    گرفتن اين كارمزد و      كند          دريافت مى

        ور ديگر                                                   ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر ديگر يا كش                  ً كه چون بانك شرعاً

           اى رفع يلد   بر                         ترى پول گرفته بپردازد و                   همان محل ى كه از مش               حق دارد كه در           بپردازد و

         ر ديگر و                                         مبلغى كارمزد بگيرد كه پول مشترى را در شه        است كه     جايز                  از اين حق  شرعى

                                 يا در كشور ديگر به او بپردازد.

                 بانك بلراى مشلترى                                               اين كه مشترى پولى در نزد بانك نداشته باشد و  مسأله دوم:

                                خارج كشور به مشترى خود قرض دهلد                    كند كه در داخل يا          اى صادر مى           چك يا حواله

   و                                                                         برگشت اين كار وكالت دادن به مشترى است كه پول را به عنوان قرض دريافت كند   و

                              ممكن است گرفتن ايلن كلارمزد را          گيرد و                                     براى اين عمل بانك كارمزدى از مشترى مى

   ر                                                                          نيز به اين نحو تصحيح كرد كه بانك با اجازه دادن به مشلترى كله چنلين مبلغلى را د    

                              اين يك نوع خدمتى است به مشلترى                                           محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگيرد و

  و                      عنوان كارمزد بگيلرد.   ه                          است براى اين خدمت مبلغى ب     جايز         دهد  و             بانك انجام مى    كه

     بلوده                        دهد به پول كشور خارج                              اى كه در خارج كشور به مشترى مى     حواله        چنان چه     اگر 

     دارد                   گيرد  پس بانك حق                      پول را براى خود قرض مى              ً           مشترى وكالتاً از بانك آن        باشد و

    نظلر                     چون از حق خود صرف                                                    كه طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه كند و

     تواند  مى                                             عنوان كارمزد بابت آن دريافت كند و يا اين كه  ه               است كه مبلغى ب     جايز       كند   مى
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      گيلرد    ى م            نام كارمزد  ه  ب       اى كه           ضميمه اضافه  ه                                    آن پول خارجى را با پول كشور مشترى ب

              معاوضه كند.         تبديل و

      ن را آ             دهد تا معادل                                           اين كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك مى  مسأله سوم:

       ر نجلف                                                         ً          در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند  ملثالً پلولى را د  

   و         ر بگيلرد       ور ديگل              لبنان و يا كش                                    دهد كه در بغداد بگيرد  يا در شام و               اشرف به بانك مى

   و      دارد نل                             گيرد  عمل حواله مزبلور اشلكال               حق  العمل مى                             بانك بابت اين كار  كارمزد و

      جلواز                                اجرت بر ايلن عملل اشلكال نلدارد و                        طور گرفتن كارمزد و      همين       است و     جايز 

          د كه ايلن        گفته شو       اين كه                                            مبلغ اضافى از دو راه قابل تصحيح است: او ل        اجرت و       گرفتن

                                                        است كه بانك پول محل مشترى را بله مبلغلى از پلول كشلور خلارج            معامله      نوع    يك

     قلرض                 رباى حرام در       اين كه           كند. دوم                             گرفتن كارمزد  اشكالى پيدا نمى           فروشد  پس  مى

          گيرد  ولى                                                    كه قرض دهنده از قرض گيرنده عالوه بر اصل پول اضافه مى              آن زيادى است

  ر  د     داخلل                  آن حلرام نيسلت و                اضافه بگيرد                    قرض دهنده زيادى و                   اگر قرض گيرنده از

                 قرض ربوى نيست.

       كنلد كله           حواله مى        گيرد و                                   اين كه كسى مبلغى در محلى از بانك مى  مسأله چهارم:

  ز         كلارمزد ا                                 بانك بابت قبول اين حواله مبلغى                                  آن مبلغ را در محل  ديگرى بگيرد و      بانك

     اگلر   ه      ايلن كل             است: او ل     جايز                                          گيرد  گرفتن اين كارمزد به يكى از دو راه      شخص مى    آن

   نلى          غير ايرا     پول                                                      هاى خارجى بوده باشد مانند اين كه ريال ايرانى بگيرد و      در پول       حواله

   ا        رجى را بل                      كند كه بانك آن پول خا                                         كند  در اين صورت عنوان معامله بيع پيدا مى       حواله

   رت   صو              دهد و در اين                                 خرد به پولى كه به آن شخص تحويل مى        گيرد  مى        اى كه مى     اضافه

    يسلت   ن           بانلك مللزم         اين كه           است. دوم     جايز        شود و                      مزد  داخل در معامله مى         گرفتن كار

     قبلول     ا ر                حق دارد اين كلار        ً                                              شرعاً پولى كه از آن شخص گرفته در محل ديگر بپردازد و

   ن        د  در ايل                        عنلوان كلارمزد از او بگيلر     ه                                   تواند براى تنازل از اين حق مبلغى ب         نكند و مى

              هاى بانكى و                      گفته شد از اقسام حواله   چه     آن    پس      است.     جايز                       صورت گرفتن آن كارمزد



 مسائل مستحدثه                                                                                       566       

 

        ى مبلغلى                                   اشخاص هم جارى است مانند اين كه كسل                                 ً   تطبيق آنها با عناوين فقهى عيناً در

           محلل ديگلرى                                  مبلغ و يلا معلادل آن را در شلهر و              دهد كه آن                   در محل ى به شخصى مى

    رى                      معلادل آن را در شلهر ديگل                 محللى بگيلرد و      در                             دريافت كند و يا مبلغى از شخصى

     رمزد                                بگيلرد  در تملام ايلن صلور گلرفتن كلا              كلارمزد             كار اجرت و        براى اين           بپردازد و

      زاست. ي  جا

          بلغى نلزد                            كند در اين كه حواله كننده م               گفته شد فرق نمى      آن چه     در  - 2913مسأله 

     شلخص                 ملالى در نلزد آن                                   كند داشته باشد يا اين كه پلولى و                       شخصى كه بر او حواله مى

                         صورت عمل حواله صحيح است.                       نداشته باشد و در هر دو 
 

 هاى بانكىزهيجا

     انلك  ب                                    ترغيب مشتريان كه بيشلتر پولشلان را بله                         ها به منظور تشويق و         گاهى بانك

                 دهد و به كسى كله           اى قرار مى  زه ي      كشى جا                                        بسپارند و يا حساب باز كنند  از طريق قرعه

        پردازد.     زه مى ي                            قرعه به نام او اصابت كند  جا

         گلرفتن آن                                        است كه بانك چنين عمللى را انجلام دهلد و        جايز      آيا  - 2914مسأله 

                                              در اين مسأله تفصيل هست به اين كله اگلر عملل قرعله                 است يا نه؟     جايز       ً شرعاً    زه ي  جا

                  پول خود را به اين                                  صورت شرط از طرف مشتريان نباشد و  ه  ب                     كشى پس از اعالم بانك

            ويق مشلتريان                   كشى فقط بعنوان تشل                         كشى انجام شود  بلكه قرعه                     شرط نگذارند كه قرعه

                                                       پول در آن بانك بگذارند و يا اشخاصى حسلاب در آن بانلك بلاز                        بوده باشد كه بيشتر

     جلايز                                         است و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند     جايز           عمل قرعه                   كنند  در اين صورت

                      نحو شرط ضمن عقد ماننلد    ه  ب        چنان چه     كشى                     بگيرد و اگر عمل قرعه       زه را ي         است آن جا

                                                     ى بوده باشد  انجام بگيرد و از باب وفلا بله آن شلرط قرعله         ديگر                  عقد قرض و يا عقد

                                             زه نيز براى كسى كه قرعه بله نلام او اصلابت كلرده      ي         وگرفتن جا      باشد   نمى     جايز         بكشند 

      باشد.   نمى     جايز      شرط                        است به عنوان وفا به آن
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 هاها به وسيله بانكتحصيل و نقد كردن سفته

              باشد  به اين     ها مى         هاى مشترى    سفته                دهد  وصول كردن                          از خدماتى كه بانك انجام مى

   و       مقلدار          شلماره و                                                          ترتيب كه قبل از سررسليد آن  وجلود آن سلفته را در آن بانلك و    

       خود را                      كنند تا متعه د سفته       ابالغ مى                   كننده سفته اعالم و    اء   امض             به متعه د و              سررسيد آن را

   اب      در حسل                             پس از وصول سفته مبللغ آن را                     سررسيد آماده كند و                   براى پرداخت آن در

         د دريافت                    براى اين خدمت كارمز          پردازد و    ً            نقداً به مشترى مى          كند و يا              مشترى منظور مى

    د و  نل     گذار             ها در بانك مى               هايى كه مشتري                              از اين قبيل است وصول كردن چك      كند.  مى

  ى                        بانك آن چلك را بلراى مشلتر                                  عهده بانكى در شهر ديگر باشد و  ه      چكى ب        چنان چه 

      گيرد.    د مى           مشترى كارمز              وصول كند  از

         ان بوده                                                   اين عمل بانك كه وصول كردن سفته و يا چكها براى مشتري  - 2915مسأله 

   كله           شلرط ايلن    ه       باشد بل   مى     جايز                                گرفتن كارمزد نيز براى اين عمل       است و     جايز        باشد 

  ه       چنلان چل                                                        در گرفتن اصل مبلغ سفته و يا چك دخالت داشلته باشلد وام لا              بانك فقط

    ايز  جل                                           لى قرار داده باشند در اين صلورت تصلدى بانلك      نزو      فايده    و             آن مبلغ سود    براى

     عالله   ج                                                    كارمزد براى وصول مبلغ سفته وياچك از نظر فقهلى از بلاب          گرفتن        باشد و   نمى

      باشد.  مى

        يلد شلده   ق                                                   گاهى متعهد سفته پولى در نزد بانك دارد و در آن سفته   - 2916مسأله 

   و ا              ته را از حسلاب              بانلك مبللغ سلف                                              است كه در سررسيدش به آن بانك مراجعه كند و

     ايلن       يلد و          منظور نما        طلب كار       ً                     نقداً بپردازد و يا در حساب        طلب كار                   برداشت كرده و به

        چلون در    و                           خود را به بانك حواله كرده        طلب كار                                 به اين معنى است كه متعه د سفته     كار

       يلاج بله      احت                             باشد  عمل حواله صحيح بوده و                 بانك بدهكار او مى                  بانك پول داشته و     نزد

   زد                                       نيست كه بانك براى پرداخلت بلدهى خلود كلارم         جايز               و بر اين فرض       دارد.      قبول ن

   اى        ه حواله ك                   ً                                  گاهى به طورى كه قبالً اشاره شد  مشترى سفته را بدون اين    و            دريافت كند

        زد در ل         رفتن كارم ل                دهد و گفتيم كه گ                                   متعهد شده باشد  جهت وصول به بانك مى         از جانب
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                                      ست و او اين كه متعهلد سلفته بلدون آن كله               صورت سومى ه   و      است.     جايز       صورت   اين

         نلك حوالله                                             بانك به او بدهكار باشد  مبلغ سلفته را بله با          باشد و                    پولى در بانك داشته

  ه           قبولى حوال      بابت          پردازد و             مبلغ آن را مى       كند و                حواله را قبول مى              بانك نيز اين   و     كند  مى

    ا و  هل         فلروش پلول       سلت.   زا ي                       گرفتن اين كارمزد نيلز جا         گيرد و  مى                      از متعهد سفته كارمزد

            هلاى كشلورهاى           فلروش پلول                         از خدمات بانكى خريد و                          ارزهاى خارجى و خريد آنها

         ازه كلافى                                        شود: يكى در اختيار قرار دادن آن به اند        منظور مى    دو  ه  ب     اين             خارجى است و

       ريد و                               ديگرى به دست آوردن سود از راه خ              تقاضاى روز و   و                    موجب احتياجات مردم  ه  ب

         فروش آن.

  ى       خريلدار       آن چله                          هاى خارجى به زيادتر از        فروش پول        خريد و  - 2917مسأله  

      ندارد      فرق                                خريده است بفروشد يا به مساوى و      آن چه                     است چه به بيشتر از     جايز       شده 

   ت              معامالت بغير ملد               همان طورى كه                                          معامله با مدت باشد يا بدون مد ت  چون بانك     كه

   د.  ده                دار نيز انجام مى               دهد  معامالت مدت        انجام مى
 

 هاى جارىحساب

   ر                                 پولى در بانك گذاشته  حلق دارد كله هل                                     كسى كه حساب جارى در بانكى دارد و

      بانك     اهى گ                                                  بيشتر از موجودى او نباشد  از بانك برداشت كند  بلى                    مبلغى كه بخواهد و

     كنلد      اشت                                                            دهد كه مشترى او با مبلغ معي نى با نداشتن موجودى در حساب  برد        اجازه مى

         نامند و  مى                    اين را برداشت آزاد                                  تمادى است كه به مشترى خود دارد و            اين برحسب اع   و

      گيرد.  مى      فايده                     بانك براى اين مبلغ

     ً          ً       ظاهراً بلكه قطعاً گرفتن            را بگيرد؟      فايده                  است كه بانك اين     جايز      آيا  - 2918مسأله 

                      آن ربا است وللى بنلابر                     اى است براى قرض و  ده ي                   نيست براى اين كه فا           فايده جايز      اين

           شلرعى تطبيلق                        به يكى از آن عنلاوين         چنان چه                            در اول مسائل بانكى گفته شد   ه     آن چ

           صحيح باشد.      فايده                        توان گفت كه گرفتن اين                        كند  مانعى ندارد بلكه مى
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 هاخريد و فروش سفته

   ر   آثلا      ع و           آن چيز مناف       اين كه            شود: او ل                                       مالي ت هر چيزى به يكى از دو چيز ثابت مى

            كنند ماننلد  ى                          آثار بر آن چيز رغبت پيدا م                 براى آن منافع و   ء                       خاص ى داشته باشد كه عقال

      مقلامى            از ناحيله        اين كه      دوم   ؛               از اين قبيل است      آن چه             آشاميدنى و                 چيزهاى خوردنى و

   كله     ى   هلاي                                                                 اعتبار در دست اوست بر آن چيز اعتبار مالى داده شود ماننلد اسلكناس      كه

         ولت براى  د           بهادارى كه     يء      و هر ش              تمبرهاى دولتى           گذارند و              اختيار مردم مى       ها در    دولت

                     مالي ت قائل شده است.   و        او بها

       ن فلرق        وام داد                        فروش از جهاتى با قرض و        خريد و          معامله و       بيع و  - 2919مسأله 

       كند.       پيدا مى        امتياز        دارد و

    وض                                            فروش چيزى را به ملك ديگرى در آوردن است  در عل                  اين كه در بيع و    ّ  او ل:

   در                     مالى را بله مللك كسلى                          مجانى و در قرض چيزى و              طور رايگان و  ه              چيز ديگر نه ب

              دار مانند آن    عهده           كس ضامن و                                               است به اين كه آن مال در ذم ه گيرنده باشد و آن       آوردن

            دار قيملت آن      عهده                                                        مال بوده باشد در صورتى كه مانند داشته باشد و يا ضامن و   و     چيز

                                           بوده باشد در صورتى كه مانند نداشته باشد.     چيز

  و         بله جلاى ا        آن چله               شود بايد بلا          فروخته مى      آن چه       فروش             كه در بيع و     اين  دوم:

  د         وده باشلن                   شود هر دو يك چيز ب                                         شود كاال و بها با هم فرق داشته باشند و نمى  مى       گرفته

  ن                                       شود ولى در قرض الزم نيست كه ملال و علوض آ                        اين صورت بيع محق ق نمى        در غير

        فرقلى بلا                               ند و يا مانند آن را كه هيچ ا            را قرض گرفته      آن چه                  نباشد و اگر خود        يك چيز

     غ را                                                           باشند به جاى مال قرض بدهند  صحيح است ولى اگر صد عدد تخم مر           هم نداشته

  ن         يست و اي ن                                                            ده تخم مرغ در ذم ه بفروشند كه هيچ فرقى بين آنها نباشد  صحيح          به صد و

     حرام    و                                                                است كه به صورت بيع انجام شده و چون زيادى در آن به عمل آمده  ربا      قرض

       است.
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               كند در قرض هر                             فروش با نوع ربا در قرض فرق مى                         اين كه نوع ربا در بيع و  سوم:

         يادى در               خالف بيع كه هر ز  ه                                رعايت شده باشد  ربا وحرام است ب                    نوع زيادى كه شرط و

    زن و                                                                     آن حرام نيست مگر اين كه چيز فروخته شده وعوض آن از يك جنس و با كيل و

    نس جل                                               صورت اگر زيادى بگيرند  حرام است ولى اگر از يك                        فروخته شوند كه در اين

      حلرام     آن    در       گلرفتن             شلوند زيلادى                 كشيمنى فروش نمى                              نبودند و يا به صورت پيمانه و

   و        ند ربا               ت دو ماه قرض ده  مد  ه         ده عدد ب          ً                              نيست مثالً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و

       صورتى                  ماه بفروشند و در     ت دو   مد  ه         ده عدد ب                                    حرام است ولى اگر صد عدد را به صد و

    فرق     ها                                                                    كه بين آنها يعنى عوض و معو ض از جهت حجم كوچكى و بزرگى و يا نوعي ت آن

     ه بله   ك    است                                                   ه صحيح است و اگر فرق نداشته باشند گفتيم قرض ربوى                داشته باشد معامل

       شود.                 صورت بيع انجام مى

   وى         عاملله ربل   م        چنلان چله                                              اين كه ربا در معامله غير از ربا در قرض است   چهارم:

   ار        نله خريلد         شلود و            صاحب بها مى                                        اصل معامله باطل است  نه فروشنده مالك و       باشد 

      ً شلرعاً                       مال خريدار به آن ديگرى                     يك از مال فروشنده و             شود  يعنى هيچ      مال مى      صاحب

               باشد فقط مقلدار            قرض ربوى        چنان چه          طور نيست                         نشده است  ولى در قرض اين       منتقل

  ه          قلرض گيرنلد         شلود و                           شود به پول دهنلده منتقلل نملى       ه مى                  كه بعنوان ربا گرفت       زيادى

                                           پول و يا مالى كه به قرض گرفته تصر ف نمايد.          تواند در  مى

     ت كه                          ها چون از نوع كاالهايى نيس                        هاى كاغذى مانند اسكناس   پول  – 2921مسأله 

     ى از               است كسلى كله پلول        جايز                فروش شوند  پس               كشيمنى خريد و                   پيمانه و يا وزن و    با

  ه           را در ذم ل                                ً           ً                 دارد آن را به كمتر از آن نقداً بفروشد مثالً ده تومان طلب خلود     طلب      كسى

                                             نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد.        كسى به

            نها معامله                     تجار معمول است و با آ                           هاى ريالى كه مابين مردم و    سفته  - 2921مسأله 

   ك يل        ه آنهلا               ده باشند  بلك   ل ش ئ                                                 كنند مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها مالي ت قا  مى

        دين است   و                                 كنند كه مبلغ ثبت شده در آن بدهى                    سندى است كه گواهى مى            نوع مدرك و
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         بفروشلنده      اى       كه سفته                     باشد پس مشترى موقعى             كننده سفته مى    اء   امض                     كه در ذم ه متعه د و

  ه      ن سلفت  آ        چنان چه     لذا                                                   دهد در واقع بهاى كاالى خريدارى شده را نداده است و      كاال مى

     ه و   نشلد                                                                    در دست فروشنده گم شده باشد يا سوخته باشد  چيزى از مال فروشنده تللف 

     داده     اس                               خالف اين كه اگر بهاى كلاال را اسلكن    ه           نشده است ب  ء    برى                   ذم ه مشترى فارغ و

                                       شد از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده.     گم مى       بود و

                    ها بر دو نوع است:    سفته  - 2922مسأله 

       ده در                كننده مبللغ ذكلر شل       اء                               ت كند از يك بدهى واقعى يعنى امض                اول: اين كه حكاي

       است.              ً                                               سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار است و سفته مدرك آن بدهكارى

     ام لا                         منظورى صادر شده اسلت   ه                                                دوم: اين كه واقعي ت ندارد  فقط يك عمل صورى كه ب

            اسلت كله طللب      يز   جلا       است         طلب كار          موجب آن  ه                   ً            نوع او ل كه حقيقتاً صاحب سفته ب

          ك يلا شلخص                            مبلغ كمترى بوجه نقد به بان  ه                                     دار خود را كه در ذم ه بدهكار دارد  ب    مد ت

   ن آ               شود ولى فروختن   مى        طلب كار                                             ديگرى بفروشد و به جاى صاحب سفته  خريدار آن

       هى بله                       نيست  چون شامل فروش بلد      جايز                          مد ت  بنابر احتياط واجب  ه  ب            طور نسيه و  ه  ب

      آن را                 نيست صاحب سلفته      جايز                                 نوع دوم كه سفته صورى بوده باشد      ام ا       باشد.       بدهى مى

        لكله ايلن    ب                    كننده آن سفته نلدارد      اء                                    بفروشد  چون در واقع طلبى در ذم ه امض          به ديگرى

     باشلد                                                         منظور صادر شده كه صاحب سفته و كسى كه به حوالله كلرد او ملى                سفته به اين

      ه ايلن   ب    لذا      د و                   مبلغ به ديگرى بفروش                                     استفاده كرده و با كم كردن مقدارى از              بتواند از آن

    اقلع                              شود و فلروختن آن بله بانلك در و             اى گفته مى      مجامله             سفته صورى و     ها         نوع سفته

    نده   كن    اء        عهده امض  ه                      حواله كردن بانك است ب                         صاحب سفته است از بانك و          قرض كردن

  م      فته كل    ن سل  آ                                        ندارد  بنابراين مبلغى كه بانك بابلت ملد ت                  در ذم ه او طلبى              آن با اين كه

       ين نلوع                                               ولى ممكن است براى نجات از گرفتارى ربا  فروش ا           حرام است.   و          كند  ربا  مى

         ه د سفته                            شرعى در آورد  به اين كه متع                       صورت يك معامله صحيح و  ه  ب                 سفته را به بانك

  ن        ا كم كرد ب                    دهد كه مبلغ سفته را               باشد  وكالت مى                       سفته به حواله كرد او مى            به شخصى كه
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       ز پلول                                                        ه او به بانك بفروشد در صورتى كه وجه سفته بلا نلوع ديگلرى ا       ذم     در        مقدارى

           و ماهله بله   د              ً                                           فروخته شود مثالً وجه سفته اگر هزار تومان ايرانى باشلد او را     و        معاوضه

  ن         اشلد كله آ                                                          عراقى در ذم ه متعه د صورى سفته بفروشد  باز وكالت داشلته ب              پنجاه دينار

  ش    خلود   ه    ى بل                               ه  دو ماهه به هلزار توملان ايرانل                             عراقى را از قبل متعه د سفت             پنجاه دينار

   ته         تعه د سف م                      شود به مقدار مبلغى كه                               ترتيب ذم ه صاحب سفته بدهكار مى                 بفروشد و به اين

       ه مبللغ                                                             بدهكار گرديده است  ولى چون در صح ت اين معامله الزم است كه وج         به بانك

   وع          صلورت يلك نل                                                       عوض آن مغاير باشد  لذا نتيجه زيادى نخواهد داشت و در          سفته با

       يلا ايلن           نيست و     جايز                                                       پول مانند ريال و به ريال  اين همان قرض با سود است كه      بودن

   بله               وجله سلفته را                   واقعي لت نلدارد و                                       توجه بانك به اين كه سفته صورى اسلت و        كه با

    حلق      و                  كند بعنوان كارمزد                                   دهد  مبلغى را كه از وجه سفته كم مى           سفته قرض مى      صاحب

     صلورت                                       موقع و در سررسيد منظور كند و در ايلن   ه           تحصيل آن ب   و              ثبت در دفاتر       العمل

           رده اسلت و  كل                                                 ام ا مراجعه متعه د سفته به كسلى كله از آن اسلتفاده       و               اشكالى ندارد.     نيز

    بلغ  م         فته تمام  س                        باشد  چون استفاده كننده        ربا نمى       ً              تماماً اشكال ندارد و                 گرفتن مبلغ سفته

    فته                                پرداخت كرده است  پلس ذم له صلاحب سل       هم     او                  حواله كرده است و               را به عهده او

                                     است به همان مقدار كه حواله كرده است.            بدهكار شده
 

 هاى بانكىحواله

                              خود را با صادر كلردن چكلى و يلا           طلب كار        تواند                        كسى كه بدهكار كسى است مى

      بدهلد           طللب كلار                                                      كتبى به بانك حواله كند كه مبلغ بدهى او را بانك به              بوسيله دستور

                                                                         ه اگر تاجرى كااليى از خارج بخرد  تمام بهاى او و يا مقدارى از بها را نداده      اين ك       مانند

                                كند كه بدهى او را به وسيله شعبه          مراجعه مى ك                                و به فروشنده مديون باشد و به بان      باشد

                      حواله دهنده مبللغ طللب                                                   طرف حساب خود در شهر فروشنده كاال به او بپردازد و      و يا

                     نويسلد از حسلاب جلارى او                 پردازد و يا مى          به بانك مى                            فروشنده را به پول كشور خود
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       شود:                                          برداشت كند. و در اين كار دو حواله انجام مى  

    طللب                                           خود را به بانك كه به جاى او بانك بلدهكار         طلب كار               حواله بدهكار    ّ  او ل:

       شود.     او مى    كار 

    رف طل                                           را به شعبه خود در خارج و يا بانك ديگرى كه         طلب كار             حواله بانك  دوم:

                       ً          باشد  هر دو حواله شرعاً صحيح است.                حساب اين بانك مى

   ق   حل                                                است كه بانك در مقابل عمل انجلام حوالله كلارمزد و        جايز   - 2923مسأله 

        نلد  پلس                                                                از حواله كننده بگيرد  چون حق دارد از انجام عمل حواله خلوددارى ك        العمل

   در   للى         بلدارد  و                                                         است كه براى تنازل از اين حق وانجام حوالله  كلارمزد دريافلت         جايز 

     و را                                                               كه از طرف بدهكار دستورى به بانك داده نشده بود وخود بانلك بلدهى ا         صورتى

   زى               نيست بلدهكار چيل       جايز                        نيست كارمزد بگيرد چون     جايز                 ووفا كرده است         پرداخت

   و                 نزد بانكى كه به ا             بدهكار پولى        چنان چه                                دين خود در محل  خود بگيرد  ولى    ا  وف      بابت

    ه          يزى نداشلت                                            بانك بدهى او را بپردازد  چون در ذم ه بانك چ        باشد و                  حواله كرده نداشته 

         والله بلر                                                                 است كه بانك در مقابل قبولى حواله  كارمزد دريافت كند وچون قبول ح     جايز 

   زل    تنلا                 تواند در مقابل                                     توانست از آن خوددارى كند  بنابراين مى                    بانك واجب نبوده و مى

         د بگيرد.                                      از اين حق وانجام عمل حواله مبلغى كارمز

   للت          داراى حا                                       از احكام مسائلى كه در گذشته گفتله شلد و        آن چه   - 2924مسأله 

                      دولتى و يلا مشلترك بلين               هاى شخصى و                             وضعي ت مخصوصى بودند  بين بانك   و       خاص 

            حاللت خلاص                                            كند و در تمام آنها بستگى به آن وضلعي ت و             دولت فرق نمى   و       اشخاص

       ه گفتله   ك                             ت بوده باشد  حكم او همان است                             موردى كه از مصاديق آن وضعي              دارد  در هر

    شد.
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 احكام بيمه

    تى                                                     عبارت از اين است كه شخص هر سال مبلغى به كسلى يلا بله شلرك       (       سيگورتا )     بيمه 

        ا ماشين      خانه ي   ارت ل ً      الً به تج ل          ر آسيبى مث ل        ند كه اگ ل                            بدون عوض داده و در ضمن شرط ك

                بلران يلا آسليب را                                           خودش برسد آن شركت يلا شلخص  آن خسلارت را ج               يا منزل يا

   چله        چنلان                                                  معالجه كند و اين معامله داخل در هبه معو ضه اسلت و                   برطرف يا مرض را

   اى                                                  شرط بر مشروط عليه واجب است كه از عهده بر آيلد و بلر                      آسيبى وارد شود حسب

                     گيرنده اشكالى ندارد.

 

 اىقراردادهاى بيمه

    شخص  )   ه            ين بيمه كنند ب   و   (            دولت يا شركت )   گر                                  بيمه يك نوع قراردادى است بين بيمه

     بيمله         اقساط   م  نا  ه                                                        كه بيمه كننده با پرداخت مبلغى بطور ماهيانه يا ساليانه ب   (        يا اشخاص

  ر        شلود و د                              زيانى كه بر بيمه كننده وارد                                   گر طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و       به بيمه

     كند.            گر دريافت مى                             قرارداد ذكر شده باشد  از بيمه

         دن بيمله        سالمتى بل                               سام متعددى دارد: بيمه حيات و  اق              بيمه انواع و  - 2925مسأله 

     اال  كل                                                                     اموال  چه اموالى كه از خارج خريدارى شده باشلد و يلا موجلود در انبارهلاى     

                 غلرق در آب و نقلص                                                       شخصى و يا عمومى و يا اثاث البيت بيمه خطر آتش سلوزى و 

     دنله  ب                                          خرابى در آن بيمه ماشين و شخص ثالث يا تمام                           حاصل در كاال و حصول عيب و

      ارد و                                         از اين قبيل است و بيمله اقسلام ديگلرى نيلز د          آن چه               هاى تجارتى و         بيمه كشتى

                                                   حكم آنها يكى است لزومى ندارد كه تمام آنها ذكر شود.     چون

                                    قرارداد بيمه چند ركن و پايه دارد:  - 2926مسأله  

        ننده. ك                   نامه به وسيله بيمه            بر طبق بيمه          عقد بيمه   ا                        ب از بيمه كننده يعنى انش    ايجا  - 1

                    كند  او قبول كند.   ا      گر انش    بيمه      آن چه          گر يعنى         قبول بيمه  - 2
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                          متى بلدن املوال ماشلين و يلا      سلال              شود: حيلات و        بيمه مى      آن چه             معلوم كردن  - 3

               چيزهاى ديگر.

  .                               تعيين بيمه ماهيانه و يا ساليانه  - 4

       تعيين       شود و    ه مى  لل      كه بيم      آن چه                                الزم است در قرارداد بيمه تعيين  - 2927مسأله 

    ست ا        طور الزم       همين       شود و                                                 خطرهاى احتمالى كه آن چيز به خاطر آن خطرات بيمه مى

                      مد ت بيمه تعيين گردد.   و   ا    انته   و   ا    ابتد              اقساط بيمه و

           بله معوض له   ه                                                 توان قرارداد بيمه را با تمام اقسام آن از باب عقد   مى  - 2928مسأله 

       جا به   ك        انه يا ي                   طور ماهيانه يا سالي   ه                                               تصحيح كرده به اين معنى كه بيمه كننده مبلغى را ب

   و     آمد                  كند كه در صورت پيش         گر شرط مى                            كند و در ضمن عقد هبه به بيمه         گر هبه مى    بيمه

   ر بل        كنلد و                 گر آن را جبلران                                                     داد هر نوع خسارتى كه در بيمه نامه ذكر شده  بايد بيمه  رخ

    اين      بنابر             جبران كند                                                        گر نيز واجب است به اين شرط وفا كند وخسارت بيمه كننده را     بيمه

            و صحيح است.     جايز                      نوع هبه معو ضه است                               عقد بيمه به تمام اقسام آن يك

   ز ا                         آمد خسارتى بلر بيمله كننلده                  گر در صورت پيش    بيمه        چنان چه   - 2929مسأله 

  ر    خيا     نده                                                                    جبران آن خوددارى كند و به شرط هبه عمل ننمايد وخسارت نپردازد  بيمه كن

  ت      پرداخل    ه            از اقساط بيم      آن چه                              د قرارداد بيمه را فسخ كند و    توان                   تخل ف شرط دارد و مى

          پس بگيرد.                         كرده است  مسترد داشته و

      ً      كيفاً اقلدام                                                   ً  در صورتى كه بيمه كننده به پرداخت اقساط بيمه كم اً و  - 2931مسأله 

   آن                 كننده حق ندارد                                     گر كه خسارت وارده را جبران كند و بيمه                       نكند  واجب نيست بر بيمه

                                                ط بيمه پرداخت كرده است  مسترد بدارد و پس بگيرد.       از اقسا   چه 

   يك                                                             براى صح ت قرارداد بيمه مد ت معي نى اعتبار نشده است كه بايد  - 2931مسأله 

            بيمله كننلده        گر و          طرفين بيمه      آن چه                                                   ساله باشد يا دو ساله و يا بيشتر بلكه تابع است به

                   ات فاق كرده باشند.
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       شركتى     سيس أ               اتفاق كنند بر ت                 نفرى جمع شوند و     چند      اى و        اگر عد ه  - 2932مسأله 

    يلا    و    اء                                             طور مشترك از مال خودشان بگذراند و هريك از شرك  ه                    كه سرمايه شركت را ب

         آملد ضلرر     پليش         چنان چله                                                   يكى از آنها در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه 

       حادثه        ين نوع ي                                                              اى بر جان و يا مال و يا ماشين و يا چيز ديگر او وارد شود  با تع      وحادثه

   وع ل      ورت وق ل        ند  در ص ل          ود جبران ك ل     ايد خ ل                                    شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود ع
 

 خسارت او را جبران كند. حادثه واجب است شركت به اين شرط عمل كند و
 

 مسائلى چند از باب قاعده الزام 

    بط                                                                 يكى از قواعد مسل مه عقالئيه اين است كه اگر شخصى يا قومى بلر حسلب ضلوا   

      ه از                                    اى ملتزم باشند  شخص ديگرى كه آن ضلابط      ضابطه                        ه خودشان به يك قاعده و    معين

        ايلن در                                                   تواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است  عمل كند و                    نظر او صحيح نيست  مى

      ينجا        م و در ا                                اند از اين قاعده عقالئى پيروى كني          دستور داده       شده و    اء           ً    مواردى شرعاً امض

        كنيم:     ره مى                           به چند مسأله از اين باب اشا

       اجلراى                                                          ه فتواى علماى اهل سن ت در صح ت عقد نكا  شرط است كله موقلع   ب  - 1

      معتبلر           امامي له                       اين شرط در نزد علملاى                                          صيغه عقد نكا  شهود وگواهان حاضر باشند و

     ملذهب     ر                                                                    نيست  بنابراين اگر مردى از اهل سن ت با زنى بدون حضور شهود  عقد كند بل 

   عى   شلي                                            و آن زن همسر او نشده است  در اين صورت ملرد                          خود او  اين عقد باطل است 

                                                        تواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد.       مذهب مى

   و                دختر برادر عمله                         نيست كه شخصى با عم ه و     جايز                          به فتواى علماى اهل سن ت  - 2

     كند       واج                        تواند با يكى از آنها ازد  مى                                         دختر خواهر خاله با هردو ازدواج كند  فقط        خاله و

   بلر                                                                                 عمه يا دختر برادر او  خاله يا دختر خواهر او  ولى در نزد علماى امامي ه اگلر عقلد  

                          موافقت عمه يا خالله كله زن                                                         دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و

     دختلر     و                                                                 آن مرد باشند  واقع شود صحيح است. بنابراين اگر شخص سن ى ملذهب عمله  
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          عقد باطلل      اين                                                        يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند  بنابر مذهب خود او               برادر او را و 

              تواند بر طبلق   مى                                اند  در اين صورت شخص شيعى مذهب             يك زن او نشده           است و هيچ

                                         قاعده الزام به هركدام آنها ازدواج كند.

                           اى كه شوهر با آنها نزديكى                                          ر مذهب اهل سن ت در طالق زن يائسه و يا صغيره د  - 3

    زن                                     ه نگه دارد  وللى در ملذهب تشليع در طلالق                                  ه باشد  بر آن زن واجب است عد    كرد

     للزم  م                                                   ه واجب نيست. پس بر مذهب اهل سن ت  طبق اين حكم آنهلا                    يائسه و صغيره عد 

    هب          اى سلن ى ملذ                                                 ه را رعايت كنند  بنابراين اگر زن يائسه يا صغيره                   هستند كه احكام عد 

      بوده     جعى ر                 شود و اگر طالق او        خارج مى   ( ه      ى عد             لزوم نگه دار )                      شيعه گردد از آن قاعده 

  ه    د  عل         هب شيعه                                                          است نفقه اي ام عد ه را از شوهر سن ى مطالبه كند و چون بر مذ     جايز       باشد

     سلن ى               طور اگر ملرد                                                 است در آن اي ام با شخص ديگرى ازدواج كند و همين     جايز        ندارد

         هنوز به   و            الق داده است           اى را كه ط                             است با خواهر زن يائسه و صغيره     جايز             شيعه گردد 

   را    ه   د                                          ه هسلتند  ازدواج كنلد و الزم نيسلت كله احكلام عل                                 مذهب اهل سن ت در اي ام عد 

             رعايت كند.

                                                      ى مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طالق دهلد و يلا              اگر مرد سن   - 4

    يلن  ا                            ً                                     مقدارى از بدن زن خود را  مثالً يك انگشت زنش را طلالق دهلد  بلر ملذهب او     

      باطلل                                  شود ولى بر مذهب امامي ه اين طالق                   طالق تمام زن واقع مى           حيح است و     طالق ص

   ده    قاع    به                                                                     است و بايد طالق در حضور دو عادل واقع شود  بنابراين مرد شيعه مذهب بنا

                                                            تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن اي ام عده ازدواج كند.        الزام مى

                              ت  زن خود را طالق دهلد و يلا در                                        مرد سن ى بنابر مذهب خود اگر در حال عاد  - 5

                                                                     حال پاكى كه با او مقاربت كرده است  طالق دهد  ايلن طلالق صلحيح اسلت وللى در     

      تواند   مى                                                                          مذهب امامي ه اين طالق باطل است بنابراين  مرد شيعه مذهب بنا به قاعده الزام

                                                 با آن زن بعد از تمام شدن اي ام عده ازدواج كند.
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                                             ى كه به اجبار واكراه زنلش را طلالق دهلد  آن طلالق     س                   به مذهب ابى حنيفه ك  - 6

       براين                                                                   صحيح است ولى به مذهب امامي ه طالقى كه به جبر واقع شلود  باطلل اسلت. بنلا    

   ا       رش او ر         اكراه شلوه                           تواند با زنى كه با جبر و                                   شخص شيعه مذهب بنا به قاعده الزام مى

    .                                                        طالق داده در صورتى كه پيرو مذهب ابى حنيفه باشد ازدواج كند

    اد   د                                                          ى قسم ياد كند كه كارى را انجام ندهد و اگلر آن كلار را انجلام                اگر مرد سن   - 7

          ش زن او       ذهب خود ل        ورت بر م ل               ام داد در اين ص ل                 ً              مطلقه شود  اتفاقاً آن كار را انج     زنش

  ت   اسل      جلايز     م                                                     برمذهب امامي ه طالق تحقق پيدا نكرده  بنا به قاعده الزا       شود و  مى       مطلقه

    الق         ه نوشته ط                                                  ازاي ام عده با آن زن ازدواج كند  از اين قبيل است ب              شيعى مذهب بعد      مرد

       انجلام                               بر مذهب امامي ه بلا نوشلته طلالق          است و     جايز                              دادن زن كه بر مذهب اهل سن ت

      ي لام  ا      پلس از                              تواند با زن مطلقه با نوشته                                       شود بنا به قاعده الزام مرد شيعه مذهب مى   نمى

                ه ازدواج كند.    عد 

         خريدارى                            بدون رؤيت به توصيف فروشنده                 اگر كسى چيزى را              در مذهب شافعى   - 8

   يله          يار الرؤ خ                                              لو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد  براى خريدار            ً           كند و بعداً رؤيت كند و

        اگر يلك           بنابراين                                                       شود  ولى در مذهب امامي ه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد       ثابت مى

      قاعلده                    رؤيت كرد  بنا به      ً بعداً                                              فرد شيعه از يك شافعى چيزى بر حسب توصيف خريد و 

       شود.                                        الزام براى آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مى

    گر                                                          عى اگر كسى در معامله مغبون گردد  خيار غبن ندارد بنابراين ا           در مذهب شاف  - 9

                                          ً                       يك فرد شليعى از يلك شلافعى چيلزى خريلد و بعلدًا معللوم گرديلد كله فروشلنده          

      اللزام      را  عى                 تواند فروشنده شلاف              ريدار شيعى مى                         باشد بنا به قاعده الزام خ        مغبون مى     شافعى

                            كند به اين كه حق فسخ ندارد.

                            سلمى فروش چيزى به نحو كل لى                                     ر مذهب ابو حنيفه در صح ت عقد سلف و د  -  10  

      باشد                                                             ً      دار به بهاى نقد حاضر شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجاً موجود   مدت
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     ر يلك                                 له سلمى معتبر نيست. بنابراين اگل                                  در مذهب شيعه اين شرط در صح ت معام     ولى

    ملله                                                                  شيعه با يك فرد حنفى مذهب معامله سلمى انجلام دهلد و آن چيلز ملورد معا         فرد

   و     ملله        طالن معا ب                                   تواند فروشنده حنفى را وادار كند به                            نباشد بنا به قاعده الزام مى       موجود

          ه باشد.     عه شد                                                       ً   طور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفى بوده و بعداً شي      همين

              بلرادرى داشلته                                                       گر شخص سن ى مذهب بميرد و از او يك دختر سن ى بماند و ا  -  11

       قاعلده                                                                       باشد  اگر برادر شيعى مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنا بله 

           صليب بگيلرد               آيد از باب تع                       را از تركه مي ت زياد مى      آن چه                 است برادر شيعه     جايز        الزام

    ي ت                                                   ب شيعه باطل است  تعصيب بمعنى زيادى سهم االرث دختر م            تعصيب در مذه      گرچه

   ى         موى ابوين              چنين نسبت به ع                                                  به برادر مي ت كه در درجه دوم ارث است داده شود و هم    را

    ته                                              طور است كه اگر شخص سن ى يك خواهر سلن ى وارث داشل        همين                  با خواهر مي ت. و

        از ملرگ                    يعه باشد و يا بعلد          عموى او ش        چنان چه                            عموى ابوينى هم داشته باشد          باشد و

        عصيب بله          از باب ت      آن چه            است گرفتن     جايز                                          پسر برادرش شيعه شود  بنا به قاعده الزام

     است.                                              رسد و در ساير موارد تعصيب نيز قاعده الزام جارى  مى    او

                             از مي ت مانده چه املوال منقلول         آن چه                                  ر مذهب اهل سن ت زن مي ت از تمام د  -  12  

       ونله از                                                  رد  ولى در مذهب جعفرى  زن از زمين نه از علين آن  ب                و يا زمين ارث مى      باشد

     آنهلا                  بلرد  نله از علين                                          برد  و از بنا ودرخت از قيمت آنهلا ارث ملى            آن ارث نمى      قيمت

  ه        بله قاعلد           است بنا     جايز                                              وارث مي ت سن ى مذهب باشد و زن او شيعه باشد               بنابراين اگر

     رسلد        او ملى                       اشجار از بابت ارث بله                اعيان بناها و           از زمين و      آن چه          شيعه از           الزام  زن

   ست  ا        ر گرفته                                                        گفته شد  مهمترين مسائلى است كه بر مبناى قاعده الزام قرا      آن چه         بگيرد.

                 شود و ضابطه ايلن              باشد  روشن مى                                          اينجا حال ديگر مسائلى هم كه از اين قبيل مى      و از

      آنها     خود  ه     آن چ                                      تواند الزام كند اهل ساير مذاهب را به                   هر شخص شيعى مذهب مى     است

       باشند.      مند مى                   ملتزم هستند و عقيده
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 احكام تشريح

      كننلد                                                   نيست بدن مرده مسلمان را تشريح كردن و اگر تشريح     جايز - 2933مسأله 

        ات بيلان                                       شود به طورى كه تفصيل آن را در كتاب دي                           گردن تشريح كننده ديه الزم مى    بر

     ايم.    كرده

   و      شلريح             تمام انلواع ت   ه             تشريح كردن ب                      است بدن مرده كافر را     جايز   - 2934مسأله 

     كافر                   كند كه تشريح بدن                              اى اسالم او مشكوك باشد وفرق نمى                طور است اگر مرده      همين

                                     در بالد اسالمى بوده باشد يا غير اسالمى.       االسالم ك       يا مشكو

 

     رده                                                   اگر زنده ماندن يك مسلمانى متوق ف شود بله تشلريح بلدن مل      - 2935مسأله 

     گلرى                          االسالم ممكلن نباشلد و راه دي                       غير مسلمان و يا مشكوك          تشريح بدن            مسلمانى و

     رده مل            است كه بلدن       جايز                                                       براى زنده نگه داشتن آن مرد مسلمان نباشد  در اين صورت

     يلات                                              نسبت به لزوم پرداخت ديه در چنين صورت در بلاب د                         مسلمان را تشريح كنند و

             ذكر شده است.

     چشم                      دن مرده مسلمان مانند ب    اء                           جايز نيست بريدن عضوى از اعض  - 2936مسأله 

     نلده       قطلع كن                                                منظور پيوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده ديگلر و   ه                و يا عضو ديگر ب

     رات    مب ل                                                                     ملزم است كه ديه آن عضو را با اجازه حاكم شرع صرف حج يا ساير خيرات و

        ضو بدن ع                                        زنده ماندن يك فرد مسلمان متوق ف گردد كه         چنان چه                     خود مي ت نمايد  ولى 

   ه        قطلع كننلد                        است بريدن آن عضو وللى      جايز                                    مانى را ببرند و به او پيوند زنند         مرده مسل

      يگلرى  د                                                                    بايد ديه آن را بپردازد و در هر دو صورت پيوند زدن عضو قطع شده بله بلدن   

   او     بر                      گردد  احكام بدن زنده                                                اشكال ندارد وپس از پيوند چون جزو بدن شخص زنده مى

    كنلد                                 اشد شخصى در حال حيات خود وصيت  نب     جايز                              جارى است. و ظاهر اين است كه

   ن ل ي ا        د و در            رى پيوند زنن ل     ه ديگ ل                  او را قطع كنند و ب   ء ا                            كه پس از مردن او عضوى از اعض

                                 صورت بريدن عضو آن مي ت ديه دارد.
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   ء ا                                                اگر شخصى راضى شود كه در حال حيات خود عضوى از اعضل   - 2937مسأله 

    يلده                 رضلايت خلود او بر    ه          عضلوى كله بل            چنان چه                                  او را بريده و به ديگرى پيوند زنند 

          يا نقص و                       اى به حيات او ميزند و                     باشد كه بريدن آن صدمه            رئيسه بوده   ء ا      از اعض     شود  مى

         و ضلرر و                           نيست. و اگر با بريدن آن عض     جايز                    كند  بريدن آن عضو              در او ايجاد مى      عيبى

     ى آن   جلا                                                 شود مانند بريدن مقدارى از پوست و يا گوشلت ران كله                 بر او وارد نمى      عيبى

      اسلت و       جلايز                                                 شود  در اين صورت بريلدن آن عضلو بله رضلايت خلود او       مى        روييده

                                        براى بريدن آن عضو مبلغى نيز دريافت كند.       تواند  مى

        يق خلون                                               است تبرع كردن خون به بيمارانى كه احتياج به تزر     جايز   - 2938مسأله 

      دادن         رت بايلد                                                  است گرفتن مبلغى در مقابل دادن خون ولى در هر دو صو     جايز          دارند و

                                     خون به صاحب آن ضرر جانى نداشته باشد.

 جايز است بريدن عضوى از بدن مرده كافر و يا مشكوك االسلالم   - 2939مسأله 

 پس از پيوند زدن  چلون جلزو بلدن    به منظور پيوند زدن آن به بدن شخص مسلمان و

 ت عضوىطور جايز اس همين شود  احكام بدن مسلمان بر او جارى است ومسلمان مى

 چلون پلس از   نجس العين را به بدن شخص مسلمان پيوند زدن و بدن حيوان اءاز اعض

 و گردد  احكام بدن مسلمان بر آن عضو جلارى اسلت  پيوند زدن جزو بدن مسلمان مى

  نماز خواندن با آن عضو نيز جايز است.
 

 احكام تلقيح

         تلقيح و           را به زنى                                       نيست نطفه و منى مرد اجنبى غير از شوهر     جايز   - 2941مسأله 

  ه  بل       د يلا                           وسيله شخص اجنبى انجام بگير  ه                   كند كه عمل تلقيح ب                      تزريق نمايند و فرق نمى

                                                                               وسيله خود شلوهر زن  و اگلر عملل تلقليح انجلام شلود و زن تلقليح شلده حاملله و         

         ست و از ا                           تمام احكام اوالد بر او جارى                                   گردد  آن بچه مال صاحب نطفه است و     دار   بچه

   كه        اى است ه ل           شده است  بچ   ا                 در مورد ارث استثن      آن چه             برند و فقط       ث هم مى         يكديگر ار
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      تحقلق                باشد  ولى زنا                                                         از زنا توليد شده باشد و در عمل تلقيح گرچه خود عمل حرام مى

   ست      بچه ا    آن                    دار شده باشد  مادر               وسيله تلقيح بچه  ه              چنين زنى كه ب                   پيدا نكرده است و هم

     طفله  ن            طلور مسلاحقه    ه                              ت و از اين قبيل است اگر زنى بل                           و احكام اوالد بر او جارى اس

   آن           دار شلود     بچله                                                               شوهر خود را به فرج زن ديگر بريزد و آن زن از اين نطفه حاملله و 

    ارى  جل     او               احكام اوالد بر                                                    بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر آن بچه است و

     است.

        ت حرام            تى كه مقد ما        ى در صور ي                          است گرفتن نطفه مرد به تنها     جايز   - 2941مسأله 

          وليد بچه       منظور ت  ه                تربيت كردن آن ب                                گذاشتن آن نطفه در رحم مصنوعى و               نداشته باشد و

          احب نطفله                            اى توليد گردد  آن بچه مال ص                               امكان داشته باشد از اين راه بچه        چنان چه   و 

    رد.                         شود ولكن اين بچه مادر ندا                                     احكام پدر و فرزندى بين آنها برقرار مى       است و

     جلايز                                                  است تلقيح نطفه شوهرى به زن او  ولى غير از شلوهر      جايز   - 2942مسأله 

    آن                                                                      نيست كس ديگر متصد ى اين عمل باشد در صورتى كه مستلزم نگاه كردن بله بلدن  

   ه             گلردد  حكلم بقيل                          اى كه با تلقيح توليد ملى                                       زن و يا مس  بدن او بوده باشد و حكم بچه

                    فرقى بين آنها نيست.                اوالد را دارد و
 

 شودهايى كه به وسيله دولت كشيده مىياباناحكام خ

             املالك ملردم در           خانله و        شود و             ً         هايى كه جديداً احداث مى      خيابان  – 2943مسأله 

            خيابلان كشلى                            اعملال زور آنهلا را خلراب و                  دولت به جبر و        گيرد و          آن قرار مى      مسير

    ً عرفلاً            باشد  چون      جايز                                             اين است كه پس از خيابان كشى عبور از آنجاها           كند  ظاهر  مى

                                                               است كه تلف شده باشد و به عبور كردن از آنجا تصر ف در املوال ملردم                در حكم مالى

   آن                  باشلد  كله صلاحبان             خرد شده ملى                              مانند كوزه و يا ظرف شكسته و   و     شود        گفته نمى

     املا        شلود و                         مانع از تصر ف ديگران نمى             اين اولوي ت                      آنها اولوي ت دارند و              امالك نسبت به

                                ماند از ملك ماللك خلارج نشلده اسلت و                      لح آن امالك باقى مى   مصا   و         از آثار      آن چه 
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      نيست.     جايز            فروش آنها                                    دولت آنها را غصب كرده باشد  خريد و             در صورتى كه

   ن                گيلرد و جلزو خيابلا             هلا قلرار ملى                           مساجدى كه در مسير خيابان  - 2944مسأله 

     شلود  ى                                                                شود  ظاهر اين است كه بعد از خيابان شدن از عنوان مسجد بودن خلارج مل    مى

    كله         احكلامى                                                                       بنابراين بايد در اينگونه موارد ما بين احكام مربوط به عنوان مسجدي ت و

    ئلل                       بين احكام وقف تفصيل قا                    صدق نكردن آن است و                            تابع صدق عنوان مسجد بودن و

          واجلب اسلت                                                             شد از جمله احكام مسجد اين است كه حرام است نجس كردن مسجد و

                               ت شخص جنب و يلا زن حلائض مكلث در      نيس     جايز                           برطرف كردن نجس از مسجد و

       برطرف   ا                                                                    مسجد كند و ديگر احكامى كه تابع عنوان مسجد بودن است  اين قبيل احكام ب

     رفلتن                آن اسلت كله بلا         مستحب                  شود  گرچه احتياط                   مسجدي ت برداشته مى           شدن عنوان

    ايز  جل                                 و از احكام وقف بودن اين است كله                                       عنوان مسجدى  آن احكام باز رعايت شود.

  ه    غير            خود زمين و                       محل وقف از سنگ وچوب و                           ر ف كردن در مواد موجود در       نيست تص

      آن چه     كه                                     اين كه با اجازه حاكم شرع يا وكيل او               فروش آنها مگر             نيست خريد و     جايز    و

  ن    تلري                    مبللغ آن را در نزديلك                   باشلد  بفروشلند و                                 پس از خراب شدن قابل فروش بوده

        زديلك آن                           نده بنا را در مسجد ديگر ن      باقيما                                      مسجد ديگرى مصرف نمايند و يا خود مواد

     قلرار      هلا                         هايى كه در مسير خيابان      حسينيه   و                                     مصرف نمايند و از اين بيان حكم مدارس

       ب كردن                               صورتى كه وقف بوده باشند با خرا                      شوند  معلوم گرديد در       خراب مى         گيرند و  مى

          روش آنهلا  فل         خريد و                 تصر ف در آنها و       شود و   نمى                         مواد بنا از وقفي ت خارج             آنها زمين و

   در                            كله پلس از فلروش پلول آنهلا را              وكيل او                               نيست مگر با اجازه حاكم شرع يا     جايز 

           ا در  ر                             كننلد و يلا خلود ملواد باقيمانلده            مصرف                             ترين مدرسه يا حسيني ه ديگرى     نزديك

           كار ببرند.  ه            ترين آنها ب                 ها با رعايت نزديك          گونه محل   اين

                              مساجدى كه در خيابان واقع شده             مرور از زمين             است عبور و     جايز - 2945مسأله 

     واقع                    هايى كه در خيابان      حسينيه                                  است عبور از زمينهاى مدارس دينى و     جايز       چنين    و هم

     اند.   شده
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         نده است                                             از زمين مساجدى كه بعد از خيابان كشيدن باقى ما      آن چه   - 2946مسأله 

     ملام       كلرد  ت        تفاده              ساير عبلادات اسل                           شود از آنها براى نماز و             اى باشد كه مى             اگر به اندازه

      و محل                                                                       احكام مساجد بر آن باقيمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزى آنجا را دكان

   ده  شل          رار داده                                    است استفاده از آن به همان نحوى كه ق     جايز                          و يا خانه قرار دهد  آيا     كار

     ارد        نافات ند م                                                               در اين مورد بايد تفصيل قائل شد. اگر استفاده از آن با مسجد بودن       است؟

     جلايز        شلبهه      ها بى                                                        ند خوردن وخوابيدن در آن محل  در اين صورت اين نوع استفاده   مان

    وعظ    س    مجال                            ت مانند اقامه نماز جماعت و                                       است  چون مانع از استفاده در جهت مسجدي 

      ر آن            ان اسلتفاده د  ل      دم امكل  ل                          باشد و با بودن ايلن ملانع وعل                       تبليغ از طرف غاصب مى   و

    در                                   مانع ندارد مانند اين اسلت مسلجدى كله                           ت استفاده در جهات ديگر          ات مسجدي  ل  جه

      زملين                      شود  مانعى ندارد كله                                                  يك محل متروك قرار گرفته و از آن استفاده مسجدى نمى

      ً عرفلاً                                                               محل زراعت قرار داده شود  در صورتى كه با اين عمل از مسجد بودن         آن مسجد

      اننلد  م                       با مسجديت انجام داد                             نيست در آن محل كارهاى منافى     جايز                 ساقط نگردد ولى

    جد        زى آن مس                                     لعب ومانند اينها قرار گيرد  اگر متجاو                                اين كه محل بازى و يا محل لهو و

   آن      راى      آنجا ب                                  ت دارد قرار داده باشد استفاده از                                     را محل براى كارى كه منافات با مسجدي 

      نيست.     جايز            نوع كارها

     ن چه  ا  چن                                ها اگر در مسير خيابان قرار گيرد             هاى مسلمان         قبرستان – 2947مسأله 

     ه شد                                                         ً    آن قبرستان ملك كسى بوده باشد آن حكم امالك شخصى است كه قبالً گفت      زمين

        مرور از                                                      باشند  حكم آن نيز گفته شد واين در صورتى است كه عبور و          وقف كرده       و اگر

   و      دادن                                  هاى مسلمانان نشود و اگر راه قلرار              حرمتى به مرده                    زمينها موجب هتك و بى    آن

          كسى بوده              و اگر نه ملك       نيست.     جايز                        وده باشد عبور از آنها                       عبور از آنها موجب هتك ب

  ه          درصلورتى كل            شلده اسلت                           بدون مالك بوده قبرستان                  باشد زمين باير و         نه وقف مى   و

             ده از                          از اينجلا حكلم مصلالح باقيمانل       و                                ها نشود تصر ف در آنها جائزاسلت.     مرده  به   هتك

           روش آنها ف        خريد و               ر ف در آنها و       او ل تص                گردد كه در فرض                          آنها بعد از خرابى معلوم مى
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        ه متولى                                 دوم تصر ف در آنها احتياج به اجاز                نيست و در صورت     جايز                  بدون اجازه مالك

   در                      تلرين قبرسلتان بشلود و             مصرف نزديك                  فروخته شود  بايد      آن چه      پول            وقف دارد و

     است.     جايز                تصر ف در آنها                                  فرض سوم بدون احتياج به اجازه كسى
 

 راديو و تلويزيون

           سليار و هلم                                               راديو و تلويزيون هم داراى منافع حلالل و عقاليلى ب   - 2948مسأله 

     ر و        بيلل اخبلا                                         است انتفاع بردن از آنها به نحو حالل از ق     جايز                         داراى منافع حرام است و

     ا و ل   االه                         تربيت صحيح يا نشان دادن ك                                           مواعظ و نشان دادن چيزهاى حالل براى تعليم و

         و اشلاعه                                         ا چيزهاى حرام از قبيل پخش غنا و موسيقى    ام         بحر  و                     عجايب خلقت از بر  و

   ه                                                                  منكرات و پخش قوانين خالف اسالم و ملد  خلائن و ظلالم و تلرويج باطلل و ارائل      

  ت   اس      عصيت            كند حرام و م                                                 ى كه اخالق جامعه را فاسد و عقايد آنان را متزلزل مى ي     چيزها

      نيست.     جايز                              و شنيدن و نگاه كردن آنها هم

                     هلم منلافع حلرام دارد                             تلويزيون هم منافع حلالل و      و و        چون رادي  - 2949مسأله 

                                                             آنها براى منافع حالل مانعى ندارد ولى در صورتى كله مواظلب باشلند         فروش        خريد و

                               ها استفاده حرام از آنها نكنند.   بچه           خانواده و
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         ز افطلار  ا                                                  اگر شخص روزه دارى در ماه رمضان بعد از غلروب و بعلد   - 2951مسأله 

      غلروب                                           طرف مغرب و به محلى كه در آنجا آفتاب هنلوز   ه                             كردن در محل خود با هواپيما ب

    وب                                                     كند  پس از وصول به آن محل آيا الزم و واجب است كله تلا غلر                   نكرده  مسافرت مى

                                                       ظاهر اين است كه واجب نباشد چون ايلن شلخص طبلق آيله مباركله                       آفتاب امساك كند؟

  ر             ى ندارد كله د           ه است مقتض                            اى را كه گرفته تا غروب رساند    روزه   «     ي ل    َّ اللَّ   لى    إ               وا الص يام       ُّ و أت مُّ »

           امساك كند.        آن محل

  ه  بل     پس سل                                                  اگر شخص مكل ف نماز صبح را در محل خود بجا آورد و - 2951مسأله 

   و   ر                                                                      طرف مغرب و به محلى كه هنوز صبح طلوع نكرده است  مسافرت كند و يلا نملاز ظهل   

               كنلد و يلا نملاز                                       ى كه هنوز در آنجا ظهر نشده مسلافرت ملى     طرف  ه                     ً  عصر را خوانده و بعداً ب

        كند آيا   مى   ت                     ً                                                مغرب را خوانده و بعداً به محل ى كه هنوز آفتاب در آنجا غروب نكرده مسافر

                                                        واجب است كه در تمام اين موارد نمازهاى خود را اعاده كند؟       الزم و

                                                            احتياط مستحب آن است كه نمازهاى خوانده شده را دوباره بخواند.

      يلن كله                           محل خودش گذشته باشلد بلا ا                              اگر شخصى وقت نماز در شهر و - 2952مسأله 

   و        از ظهلر                                                                طلوع كرده و او نماز صبح را نخوانده و يا آفتاب غلروب كلرده و او نمل           آفتاب 

      طللوع                       كنلد كله در آنجلا آفتلاب                                     سپس با هواپيما به محل ى مسافرت مى                  عصر را نخوانده و

    يلا    ا      طلور اد   ه                             نمازهايى كه از او فوت شده  بل               زم است بر او                            نكرده و يا غروب نكرده  آيا ال

            الذم ه اعم      ا فى م                                  احتياط آن است كه نمازها را به قصد                                  يا به قصد ما فى الذم ه بجاآورد؟   ا  قض

                نماز را بخواند.   ا                تواند به ني ت اد       گرچه مى      آورد     بجا   ا       و يا اد   ا     از قض

                        اسلت نملاز خلود را در هلوا      خو                                 اگر كسى با هواپيما مسافرت كرد و - 2953مسأله 

                                                                                      بخواند  چنان چه بتواند نماز را رو به قبله و با ديگر شرايط بجا آورد  نماز او صحيح است. 

                  وسلعت     اى                                                          در هوا نماز را رو به قبلله بجلا آورد  اگلر وقلت نملاز بله انلدازه                     و اگر نتواند

                 در ايلن صلورت نملاز                                        تواند نماز را رو بله قبلله بجلا آورد                              دارد كه پس از پياده شدن مى

             تلا موقلع پيلاده                                                              خواندن در هواپيما صحيح نيست و اگر وقلت نملاز تنلگ شلده باشلد و     
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     قبلله      رد                                                    شود واجب است نماز را در هواپيما به آن طرفى كه عللم دا                   شدن وقت آن تمام مى

          بلله باشلد   ق                                                                       در آن طرف باشد بجا آورد و اگر علم نداشته باشد به هر طرفى كه گمان دارد

       بخواند          نماز را                            تواند به هر طرفى كه بخواهد                                      ا بخواند و اگر گمان هم نداشته باشد  مى      نماز ر

   ً اصلالً                بخواند و اگلر                                                            اگرچه احتياط مستحب آن است كه در چنين حال به چهار طرف نماز

    ست.            از او ساقط ا               باشد  اين شرط            سوى قبله نمى  ه                               متمك ن از خواندن نماز در هوا ب

                                           اپيمايى سوار شلود كله سلرعت حركلت آن يلك برابلر                اگر كسى هو  - 2954مسأله 

    غلرب     سلوى                            هاى فضايى و از طرف شلرق بله                                      سرعت حركت زمين بوده باشد مانند سفينه

   ار         بيسلت وچهل                                                                  حركت كند ومد تى به دور زمين بگردد  احتياط واجب آن است كه در هلر 

     واجلب      كله                             اما گرفتن روزه ظاهر ايلن اسلت      و                       گانه خود را بجا آورد.                ساعت نمازهاى پنج

   گلر   ا  و                                            شروع شده باشد  واضح است كه شب روزه ندارد.                            نباشد چون اگر مسافرت در شب

  ر     و اگل                                                                     در روز شروع شده است  دليلى بر وجوب گلرفتن روزه در چنلين فرضلى نلداريم.    

    اعت  سل           هر دوازده                                                               سرعت حركت هواپيما دو برابر سرعت حركت زمين بوده باشد  يعنى در

      ب است             كند  آيا واج  مى          غرب حركت  ه                       در فرض اين كه از شرق ب      گردد                   يكبار دور زمين مى

  ا  ر     عشلاء        مغلرب و    و      زوال             عصلر را موقلع         ظهر و                                    در اين صورت نماز صبح را موقع فجر و

    ورت             بخوانلد؟ دو صل      را      ازها ل          ار ساعت نمل  ل  چه                                      موقع غروب بجا آورد و يا در هر بيست و

       د يعنلى                 بايد در موقلع خلو     ا                                                     دارد ولى احتياط واجب است بلكه ظاهر آن است كه نمازها ر

  ه       باشد ب                خيلى زياد بوده         هواپيما                                غروب بجا آورد  و اگر سرعت حركت        زوال و           وقت فجر و

     مشلكل                     گردد  در اين صورت  مى                                                 ى كه در هر سه ساعت يا كمتر از آن يكبار دور زمين    حد 

    لكله   ب              غلروب بجلا آورد           زوال و       فجر و                                            است كه گفته شود واجب است نمازها را در موقع

         ينجا حكم                               ساعت نمازها را بجا آورد و از ا      چهار                                   حتياط واجب آن است كه در هر بيست و ا

                               گردد و در صورتى كله حركلت او يلك           معلوم مى         شرق نيز                          حركت هواپيما از غرب بسوى

      را در                                        زمين بوده در اين صلورت واجلب اسلت نمازهلا                                      برابر و يا كمتر از يك برابر حركت

    ركلت                                            جا آورد و اگر سرعت هواپيملا خيللى بيشلتر از ح    ب                            موقع خود فجر و زوال و مغرب

       ردد و  ل گ ى م            ار دور زمين  ل                ا كمتر از آن يكب ل            هر سه ساعت ي           حدى كه در  ه                 زمين بوده باشد ب
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      ت بجلا          چهلار سلاع                                        گرديد كه بايد نمازها را در هر بيسلت و                            حكم آن نيز از گذشته معلوم

      آورد.

   و                      سلافرت اسلت ماننلد مكلارى                                    كسى كه وظيفه او روزه گرفتن در م  - 2955مسأله 

       ه محلل  بل                                               باشد اگر پس از طلوع صبح وني ت روزه با هواپيملا                          كسانى كه سفر شغل آنان مى

    ردن   آو                                                                      ديگرى مسافرت بكند كه در آنجا صبح نشده باشد آيا خلوردن و آشلاميدن و بجلا   

            اى در جلايز                                   ظاهر آن است كه جايز باشد بلكه شلبهه                                    ساير مفطرات بر او جايز است يا نه؟

  ن             شلب روزه گلرفت                                       محل ى وارد شده است كه آنجا شب اسلت و                         بودن آن نيست چون او در

           جايز نيست.

      يگلرى                                                      اگر كسى در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت كرد و به شلهر د   - 2956مسأله 

         برساند؟   ر             روزه را به آخ                                                          رسيد كه در آنجا ظهر نشده است آيا واجب است كه امساك كند و

    كسى        وظيفه                             اطالق دليلى كه داللت كرده است                 است امساك كند و                    ظاهر آن است كه واجب 

     نجلام              خلوددارى از ا    و           كند امسلاك                                                كه بعد از ظهر در ماه رمضان از محل خود مسافرت مى

     شود.                          باشد  شامل اين مورد نيز مى               مفطرات تا شب مى

    ماه                                                     اگر فرض شود كه شخص مكل ف در محل ى است كه روز آن شش  - 2957مسأله 

  ه  ب    را      روزه                             منتقل شود به شهرى كه نماز و                  تواند هجرت كند و               شش ماه است و مى       وشب آن 

  ب    واجل                          تواند مهاجرت كند احتيلاط                                             وقتش بجا آورد واجب است كه هجرت كند و اگر نمى

       اريك و  ت   كه                            گانه را بجا آورد در صورتى ج                 چهار ساعت نماز پن                        آن است كه در هر بيست و

    ايد  ب        ن نمايد       را معي                                  معين نمايد و اگر بتواند روز و شب                                 روشن شدن هوا نتواند شب و روز را

                                                            به همان روشن و تاريك شدن وقت نماز را معين و نماز بخواند.

( اوليائه            على نبي ه و الم    الس  و ةوالصال آالئه على نعمائه و هللالحمد ) 



      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


