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الر ِ
الرحيم َو إ ّياه نَست َِعين
حمن َّ
بِسم اِهلل َّ
 .3هر چند همه اشياء و اشخاص در سير و صيرورتاند تا به لقاى الهى بار
يابند؛ ولى تنها سال ِ
ک كادح ،انسان است كه مىتواند به مقصد برسد و مقصود
را ىزارت كند.
 .4موجودهاى ديگر يا به نيمه راه مىرسند و يا از نيمه شروع مىكنند ،ىزـرا
جماد و نبات و حيوان به نيمه راه مىرسند و فرشتگان در نيمه دوم راهانـد و هـر
كدام بدء و ختم خاص خود را دارند .هيچ موجود ما ّدى غير از انسان بـه مقـام
ُقرب راه ندارد و هيچ فرشتهاى نيز همانند انسـان مشـمول ﴿َ ...لم ى ََُنم ى َشم ئ ًاى
َمذكنور ًا﴾ نبوده است كه از «ماء َمهين» شروع كند و از «ماء َمعيـن» بگـذرد و از
هر تكاثرى هجـرت كنـد و بـه كـوثر قرآنـى ،نبـوى ،علـوى ،فـاطمى ،حسـنى،
حسينى ...و مهدوى (عليهم آالف التح ّية و الثناء) برسد« .طـبوى لـه و ُحسـن
مآب».

 .1رهتوشه آن سير و اين صيرورت ،اي ِ
مان صائب و عمل صالح است .اميد

آنكه عمل مطابق اين رساله ،با عنايت خداى سبحان ،بتواند زاد راه مرضـ ّى آن
حضرت باشد.
جوادى آملى
ارديبهشت 3133

مسائل اجتهاد و تقلىد
مسئله  .3اسالم ،اصولى دارد؛ مانند توحيد ،نبوت و معاد ،و فروعـى ماننـد
نماز ،روزه و ،...و مسلمان بايد برپايه دلي ِل هر چند ساده ،به اصـول ديـن يقيـن
داشته باشد و تقليد در اصول دين ،جايز نيسـت .احكـام ضـرورى فـروع ديـن؛
مانند واجب بودن نماز ،مورد تقليد نيست .در احكام غير ضرورى و موضـوعاتى
كه نياز به استنباط دارد ،بايد طبق اجتهـاد يـا احتيـاط و يـا تقليـد عمـل كـرد.
احتياط ،آن است كه اگر كسى يقين دارد عملى حرام نيسـت؛ بلكـه واجـب يـا
مستحب است ،آن را انجام دهد و اگر يقين دارد كه عملى واجب نيست؛ بلكه
حرام يا مكروه است ،آن را ترک كند .احتياط ،براى مجتهد و غير مجتهد ،جايز
است .كسى كه مجتهد نيست و نخواست احتياط كند ،بايـد از مجتهـد واجـد
شرايط تقليد كند.
مسئله  .4تقليد در احكام ،التزام به عمل نمودن به فتواى مجتهد است.
مسئله  .1مرجع تقليد بايد مجتهد ،زنده ،بالغ ،عاقل ،مرد ،شـيعه دوازده امـامى،
حاللزاده و عادل باشد و در فهميدن احكام خدا از منابع دينى ،هيـچ مجتهـدى از او
ب دنيا نباشد .جـواز تقليـد
داناتر (يعنى ماهرتر) نباشد و بنا بر احتياط الزم ،مبتال به ُح ّ
زنان از زن مجتهدى كه هيچ مجتهدى از او اعلم نباشد ،بعيد نيست.
مسئله  .3اجتهاد و اعلم بودن مرجع تقليد ،با سه راه ثابت مىشود.

« » 18

توضيحالمسـائل

يكم .خود انسان ،آگاه به ف ّن اجتهاد باشد و يقين يا اطمينان حاصل نمايد.
دوم .دو مجتهد عادل و اعلمشناس گواهى دهند ،در صورتى كه دو مجتهـد
ِ
مجتهدشناس ديگر ،بر خالف گواهى آنان ،شهادت ندهند.
عادل
سوم .عدهاى از مجتهدان اعلمشناس ،اجتهاد و اعلم بودن كسى را تصديق
كنند و از گفته آنان اطمينان حاصل شود.
يادآورى :أ .ثبوت اجتهاد و اعلم بودن مجتهدى به گفته يک عالم خبير كـه
از قول او اطمينان حاصل مىشود ،بعيد نيست.
ب .گواهى دو عالم عادل مجتهدشناس و نيز گفت ٔه يک مجتهدشناس خبيـر
كافى است .الزم نيست جستجو شود كه كسى مخالف است يا نه.
مسئله  .3فتواى مرجع تقليد با دو راه ثابت مىشود:
يكم .حصول علم يا اطمينان ،با شنيدن از خود مجتهد يا ديـدن در رسـاله؛
يا جواب استفتاء قابل اعتماد؛ يا شنيدن از فرد آگاه و مورد وثوق.
دوم .گواهى دو شاهد عادل.
مسئله  .3در صورت احتمال زوال برخى از شرايط صحت تقليد ،يا احتمال
عوض شدن فتواى مرجع ،مىتوان به فتواى سابق او عمل كـرد و جسـتجو الزم
نيست؛ چنانچه بعدها ثابت شود كه فتواى مرجع تقليد يا شرايط او عوض شده
بود ،بايد نسبت به گذشته ،مطابق فتواى جديد يا فتواى مرجع جديد عمل كرد.
مسئله  .3اگر مرجع تقليد در مسئلهاى فتوا دهد ،مق ّلد او نمىتواند به فتواى
مجتهد ديگر عمل كند؛ ولى اگر فتوا ندهد ،بلكه احتياط كند ،مثل اينكه بگيود
«احتياط ،آن است فالن طور عمل شود» ،مقلد او مىتوانـد بـه فتـواى مجتهـد
ديگر ـ كه ديگر مجتهدان از او اعلم نيستند ـ عمل كنـد؛ همچـنين اسـت اگـر
مرجع تقليد بگيود « ّ
محل تأمل» يا «مورد اشكال» است.

مسائلاجتهاي و تقليد
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مسئله  .8اگر مرجع تقليد در مسئلهاى فتوا دهـد و پيـش از آن يـا پـس از آن
احتياط كند ،مث ً
ال بفرمايد «نماز جمعه در روز جمعه كافى است و احتياطـ ًا چهـار
ركعت ظهر را هم بهجا آورد» ـ كـه آن را احتيـاط مسـتحب گيونـد ـ مق ّلـد او
نمىتواند به فتواى مرجع ديگر عمل كند ،مگر آنكه فتواى مرجع ديگر بـه احتيـ ْ
اط
نزديکتر باشد.
مسئله  .3تقليد مجتهد متو ّفا در ابتدا جايز نيست؛ ولى بقاى بر تقليد م ّيت،
اشكال ندارد و بقاى بر تقليد مجتهد م ّيت بايد بـه فتـواى مجتهـد مطلـق زنـده
باشد؛ خواه فرد به آن عمل كرده باشد يا نه .اگر مجتهد متو ّفا اعلم باشد ،بقاى
بر تقليد او احتياط ًا واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد ،عدول از مجتهد
متوفا به مرجع زنده ،واجب است.
مسئله  .31اگر در مسئله به فتواى مرجع تقليدى عمل كرد و بعـد از وفـات
وى در همان مسئله به فتواى مجتهد مطلق زنده رفتار نمود ،دبواره نمىتوانـد آن
ِ
مطلـق زنـده ،در آن
را برابر فتواى مرجع متو ّفا انجام دهـد ،مگـر آنكـه مجتهـد
مسئله ،فقط احتياط كرده و مق ّلد مدّ تى برابر آن عمل كرده باشد؛ در اين حـال،
مق ّلد مىتواند دبواره به فتواى مرجع متو ّفا رفتار كند.
مسئله  .33مقلد بايد احكام ِ
امور مورد ابتالى خود را ياد بگيرد ،تا هنگـام نيـاز
مطابق حكم شرعى عمل كند و در اين جهت ،فرقى ميـان عبـادات و معـامالت و
شئون عادى نيست.
مسئله  .34هرگاه براى مق ّلد مطلبى پيش آيد كه فتواى مرجع تقليد خـود را
در آن باره نمىداند ،اگر ممكن است ،صبر كند تا فتواى مرجع او معلوم شـود و
اگر صبر ممكن نيست ،مانند آنكه در اثناى نماز مسئلهاى پديد آمد كه حكم آن
را نمىداند ،در صورت امكان احتياط ،برابر آن عمل نمايـد و در صـورت عـدم
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ِ
امكان احتياط ،اگر انجام دادن ْ
عمل محذورى نـدارد ،آن را بـه پايـان برسـاند،
پس از آگاهى به فتواى مرجع ،اگر فتوا مخـالف عمـل بـود ،بايـد آن را دبوـاره
انجام دهد.
مسئله  .31اگر كسى فتواى مرجعى را بدون اشتباه بـراى مقلـد او بگيوـد،
چنانچه فتواى آن مرجع عوض شد ،الزم نيست به او خبر دهد؛ ولى اگر در نقل
فتوا اشتباه كند ،در صورت امكان ،الزم است مق ّلد را آگاه كنـد .البتـه وجـوب
تعلي ِم جاهل نسبت به مرجع و ناقل فتوا و عالِم ديگر ،محفوظ است.
مسئله  .33اگر كسى بدون تقليد ،اعمال دينى را انجـام دهـد ،در صـورتى
مىتواند به آنها اكتفا كند كه بفهمد مطابق با واقع يا موافق احتياط يـا مطـابق
فتواى مرجعى بوده كه وقت عمل الزم بود طبق فتواى او عمل كنـد؛ يـا اكنـون
الزم است موافق با آن عمل نمايد.

مسائل طهارت

آب مطلق و مضاف
مسئله  .33آب ،يک قسم است و آن ،آب مطلق است كه بدون پسـوند يـا
پيشوند آب ناميده مىشود؛ مايعى كه از جسم خاص بـا فشـار گرفتـه مـىشـود
ـ مانند آب ميوه ـ يا با ذوب كردن جرم مخصوص بهدست مىآيد ،يـا آبـى كـه
بر اثر ممزوج شدن با چيزى از نام آب بيرون رود ـ نظير ِگلآب ـ هـيچكـدام از
اينها آب نيست .هرگاه پسوند بيانگر نوع آب باشد ـ مانند آب نيسان ـ مـانع
آب بودن آن نخواهد بود.
مسئله  .33آب ،چهار نوع اسـت :آب راكـد؛ آب جـارى؛ آب بـاران؛ آب
چاه .آب راكد نيز دو نوع استُ :كر و قليل.
مسئله  .33آب ُكر ،مقداری است كه با دو راه میتوان حداقل انداز ٔه آن را معلـوم
كرد .3 :حجم آن مساوى مساحت ظرفى باشد كه هر يک از درازا ،پهنا و گـودى آن،
سه وجب و نيم به وجبهاى متوسط باشد .4 .وزن آن  183كيلوگرم باشد.
مسئله  .38اگر عين نجس ـ مانند خون و ادرار ـ يا چيزى كه نجـس شـده
است ـ نظير لباس نجس ـ به آب ُكر برسد ،چنانچه يكى از اوصاف سهگانه آن
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آب (رنگ ،بو يا مزه) تغيير كند ،آب نجس مىشود و اگـر تغييـر نكنـد ،نجـس
نمىشود.
مسئله  .33سبب تغيير بايد نجاست باشد و مورد تغيير هم بايد يكى از سـه
وصف يادشده در مسئله قبـل باشـد .تغييـر ،اعـم از آن اسـت كـه بـه يكـى از
اوصاف شىء نجس باشد؛ يا به وصـف شـىء ديگـر ،پـس اگـر سـبب تغييـر،
آب نجـس نمـىشـود؛
خصوصيت شىء نجـسشـده باشـد ،نـه نجاسـت ،آن ْ
آب
همچنين چنانچه سبب تغيير ،مجاورت با نجاست باشد ،نه برخورد بـا آنْ ،
نجس نمىشود.
مسئله  .41اگر عين نجس يا شىء نجسشده ،به آبى برسد كه بيشتر از ُكـر
است و بو ،رنگ يا مز ٔه قسمتى از آن را تغيير دهد ،چنانچـه مقـدارى كـه تغييـر
نكرده ،كمتر از ُكر باشد ،تمام آب نجس مىشود و اگر بـه انـداز ٔه ُكـر يـا بيشـتر
باشد ،فقط مقدارى كه تغيير كرده ،نجس است.
مسئله  .43آب ّفواره ،اگر متصل به ُكر باشد و بـا آب نجـسشـده ممـزوج
شود ،آن را پاک مىكند؛ ولى چنانچه قطره قطره روى آب نجسشده بريـزد ،آن
را پاک نمى كند ،هرچند با آن ممزوج شده باشد .در صـورتى كـه قبـل از قطـره
متنجس را پاک مىكند.
قطره شدن با آب نجسشده ممزوج گردد ،آب
ّ
مسئله  .44اگر چيز نجسشدهاى را با آب شيرى بشيوند كه متصل بـه ُكـر
است ،آبى كه متصل به آب شير است ،در صورتى كه بو ،رنگ يا مزه نجاسـت
را به خود نگيرد ،پاک است.
مسئله  .41اگر مقدارى از آب ُكر يخ ببندد و باقى آن به انـداز ٔه كـر نباشـد،
چنانچه نجاست به آن برسد ،نجس مىشود ،هرچند بو ،رنگ يـا مـزه آن تغييـر
نكند و هر اندازه از يخ هم آب شود ،نجس مىشود.
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مسئله  .43آبى كه به انداز ٔه ُكر بوده ،اگر كسى شک كند كه كمتر از ُكر شده
يا نه ،حكم آب ُكر را دارد؛ يعنى شىء نجسشده را پاک مىكند و اگر نجاستى
به آن برسد ،در صورتى كه يكى از اوصاف سهگانه يادشده تغييـر نكنـد ،نجـس
نمىشود .آبى كه كمتر از ُكر بوده و كسى شک كند كه به انداز ٔه ُكر رسيده يا نـه،
حكم ِ
آب كمتر از ُكر را دارد.
مسئله ُ .43كر بودن آب از دو راه ثابت مىشود .3 :خود شـخص يقيـن يـا
اطمينان پيدا كند .4 .دو مرد عادل به ُكر بودن آن گواهى دهنـد؛ همچـنين اگـر
يک كارشناس و مطمئن خبـر داد و بـه گفتـه او اطمينـان حاصـل شـد ،ثابـت
مىشود.
آب قليل
صنف جارى ،باران و آب چاه
مسئله  .43آب قليل ،آبى است كه از جهت
ْ
نباشد و از جهت اندازه ،كمتر از ُكر باشد.
مسئله  .43آب قليل با برخورد عيـن نجـس يـا شـىء نجـسشـده نجـس
مىشود؛ ولى اگر ـ از باال يا پايين يا پهلو ـ با فشـار بـه آن برخـورد كنـد ،فقـط
مقدارى از آن كه با شىء نجس برخورد كرده ،نجس مىشود .هرگـاه آب پـايين
ّفواره نجس گردد ،آب باالى آن نيز نجس مىشود.
مسئله  .48آب قليلى كه براى از بين بردن عين نجاسـت ،روى چيـزى كـه
نجسشده يرخته شود و از آن جدا گردد ،نجس است .الزم است از آب قليلى
كه بعد از برطرف شدن عين نجاست ،براى پاک شدن چيـزى كـه نجـس شـده
روى آن مىيرزند و از آن جدا مىشود ،اجتناب كرد.
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آب جاري
مسئله  .43آب جارى ،آبى است كه داراى ماده اسـت و جريـان دارد؛ خـواه
منبع طبيعى داشته باشد و از زمين بجوشد ـ مانند چشمه و قنات ـ يا از برفهاى
انباشته كوهها باشد .آب لولهها كه از سدّ راكد گرفته مىشود ،جارى نيست ،مگـر
آنكه آب سدِّ متصل به چشمه يا قنات يا برفهاى انبوه باشد.
مسئله  .11آب جارى ،هر چند كمتر از ُكر باشد ،با برخورد به شىء نجـس
نجس نمىشود ،مگر آنكه بو ،رنـگ يـا مـز ٔه آن ،بـه سـبب برخـورد بـا نجـس،
دگرگون شود.
مسئله  .13اگر آب جارى با شىء نجس برخورد كند و مقدارى از آن تغيير كند
ِ
مقدار تغيير كرده نجـس مـىشـود و
و سمت متصل به ماده متغ ّير نشود ،فقط همان
طرف متصل به ماده كه متغ ّير نشده ،پاک است ،هرچند كمتر از كر باشد.
مسئله  .14آب چشمهاى كـه جريـان نـدارد ،ولـى اگـر از آن بردارنـد ،بـاز
مىجوشد ،با برخورد شىء نجس نجس نمىشود ،مگر آنكه در يكى از اوصـاف
(بو ،رنگ و مزه) متغ ّير شود.
مسئله  .11آبى كه كنار آب جارى بـدون حركـت ايسـتاده اسـت و بـا آب
جارى اتصال دارد ،آب جارى به شمار مـىآيـد و بـا برخـورد بـه شـىء نجـس
نجاست نمىپذيرد ،مگر آنكه در يكى از اوصاف سهگان ٔه يادشده ،متغ ّير شود.
مسئله  .13چشمه يا برف انبوه كه گـاهى مـىجوشـند يـا آب مـىشـوند و
گاهى خشک مىشـوند و مقـدارى آب در محـل آنهـا جمـع شـده و حركـت
مىكند ،اين مقدار از آب ،حكم جارى را ندارد و اگر ُكر نباشد ،با برخورد شىء
نجس نجاست مىپذيرد.
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ِ
حوض حمـام و ماننـد آن ،اگـر متصـل بـه جـارى
مسئله  .13آب استخر،
باشند ،حكم آب جارى را دارند و اگر متصل به ُكـر باشـند ،گرچـه كمتـر از آن
باشند ،حكم آب ُكر را دارند.
مسئله  .13آب لولههاى شهرى ،اگر متصل به جارى باشد ،حكم جارى را
دارد و اگر متصل به ُكر باشد ،حكم ُكر را دارد و ِصرف جريان آب در لول ٔه حمام
ِ
صدق آب جارى ،كافى نيست.
و مانند آن ،براى

مسئله  .13آبى كه روى زمين جريان دارد ،ولى نه از زمين جوشـيده ،نـه بـه
برف انبوه اتصال دارد ،چنانچه كمتر از ُكر باشد ،با برخورد شىء نجس نجاست
مىپذيرد ،مگر آنكه با فشار از باال به پايين بريزد كه در اين صـورت ،اگـر شـىء
نجس به پايين آن برخورد كند ،باالى آن نجس نمىشود و اگر از پايين به باال ـ
همانند فواره ـ با فشار حركـت مـىكنـد ،بخـش بـاالى آن ،بـا برخـورد نجـس
نجاست مىپذيرد و پايين آن پاک است.
آب باران
مسئله  .18اگر باران به چيز نجسى كه عيـن نجاسـت در آن نيسـت ،يـک
مرتبه به تمام آن ببارد ،آن چيز پاک مىشود و چنانچه بـه مقـدارى از آن ببـارد،
همان مقدار پاک مىشود .در فـرش ،لبـاس و ماننـد آن ،نيـازى بـه فشـار دادن
نيست .بايردن چند قطره يا يرزش شبنم (ژاله) اثر ندارد ،بلكه بايد بـه گونـهاى
باشد كه بگيوند باران مىآيد.
مسئله  .13اگر باران به عين نجـس ببـارد و بـه جـايى ديگـر ّ
ترشـح كنـد،
نجس همراه آن نباشد و هيچ وصفى از اوصاف سـهگانـه
چنانچه چيزى از عين
ْ
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آن (بو ،رنگ و مزه) تغيير نكرده باشد ،پاک است؛ براى مثال ،اگر باران بر خون
ببارد و ّ
ترشح كند و ّذرهاى از خون در آن باشد ،يا بو ،رنگ يا مـز ٔه خـون گرفتـه
باشد ،نجس است.
مسئله  .31اگر باران بر ساختمانى ببارد كه روى بام يا سقف آن عين نجس
موجود است ،تا وقتى باران مىبارد ،آبى كه از سقف يا نـاودان مـىيرـزد ،پـاک
است و پس از قطع شدن باران ،آبى كه به چيز نجس مىرسد و مىيرزد ،نجس
است.
مسئله  .33اگر باران بر زمين نجس ببارد ،آن را پاک مىكند و چنانچه باران
بر زمين جارى شود و در حال بايردن به جاى نجسى برسد كه ىزر سقف است،
آن را نيز پاک مىكند.
مسئله  .34اگر باران بر خاک نجس ببارد و بدون مضاف شدن ،همـ ٔه آن را
فراگيرد ،آن خاک ِگلشده را پاک مىكند.
مسئله  .31اگر آب باران در جايى جمع شود و كمتر از ُكر باشد و در حـال
بايردن باران ،چيز نجسى در آن شسته شود و رنگ ،مزه يا بوى نجاست نگيـرد،
آن چيز نجس را پاک مىكند.
مسئله  .33اگر باران بر فرش پاكى ببارد كـه روى زميـن نجـس اسـت و در
حال بايردن بر زمي ِن نجس جارى شود و مضاف يا متغ ّير نگـردد ،فـرش نجـس

نمىشود و زمين را نيز پاک مىكند .چنانچه باران بر ِ
آب نجـسشـده ببـارد و در
حال بايردن با آن ممزوج شود ،آن آب پاک مىشود.
آب چاه
چاه گودالى است كه داراى ماده است و مىجوشد.
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مسئله  .33آبى كه در چاه از زمين مىجوشـد ،هرچنـد كمتـر از كـر باشـد،
چنانچه نجاست به آن برسد ،تا وقتى بو ،رنگ يا مز ٔه آن با مالقات به نجاسـت
دگرگون نشده باشد ،پاک و پاکكننده است.
مسئله  .33اگر نجاستى در چاهى بريزد كه در حال جوشش آب است و بـو
يا رنگ يا مز ٔه آب آن دگرگون شود ،چنانچه اين دگرگونى آب چاه از بين بـرود،
پاک مىشود و نيز اگر در حال جوشش نباشد؛ ولى دگرگونى آن با باران برطرف
شود پاک شده و پاک كننده است.
مسئله  .33اگر باران يا آب ديگري در مكانی مانند چاه جمع شود و كمتـر از
كر باشد ،چنانچه پس از قطع شدن باران ،نجاستی به آن برسد ،نجس مىشود.

مسئله  .38مايعى كه آب نيسـت و بـا پسـوند يـا پيشـوند بـه آن آب گفتـه
مىشود ـ مانند آب ميوه ـ چيز نجس را پاک نمىكند و وضو و غسل هم بـا آن
باطل است ،هرچند آب در دسترس نباشد و اگر ذرهاى نجاسـت بـه آن برسـد،
نجس مىشود؛ ولى چنانچه از باال با فشار روى چيز نجس بريزد ،قسمتى كه بـه
نجس رسيده نجس و قسمت باالتر از آن ،پاک است؛ برای مثال ،اگر گالب را
از گالبدان روى دست نجسشده بريزند ،آنچه به دست رسيده نجس مىشود و
آنچه به دست نرسيده ،پاک است؛ نيز اگر مثل فواره بـا فشـار از پـايين بـه بـاال
رود ،اگر نجاست به باال برسد ،پايين نجس نمىشود؛ همچنين اگر بـه صـورت
دفع باشد ،نجس نمىشود ،گرچه همسطح باشد.
مسئله  .33مايعى كه آب نيست ،اگر نجس شود و به گونهای با آب كـر يـا
جارى ممزوج شود كه به ْ
آن آب گيوند ،پاک مىشود.
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مسئله  .31مايعى كه معلوم نيست آب است يا نه ،اگر قب ً
ال آب بوده ،حكم
آب را دارد؛ يعنى چيز نجس را پاک مىكند و وضو و غسل هـم بـا آن صـحيح
است و چنانچه پيشتر آب نبوده ،حكم آب را ندارد؛ يعنى چيز نجـس را پـاک
نمىكند و وضو و غسل هم با آن باطل است و اگر معلوم نيسـت كـه قـب ً
ال آب
بوده يا نه ،نجاست را پاک نمىكند و وضو و غسل هم با آن باطل اسـت؛ ولـی
چنانچه به انداز ٔه ُكر يا بيشتر باشد و نجاست به آن برسـد ،بـه نجـس بـودن آن
حكم نمىشود.
مسئله  .33آبى كه عين نجاست ـ مثل خـون و ادرار ـ بـه آن برسـد و بـو،
رنگ يا مز ٔه آن با احساس متوسط تغيير كند ،اگرچه كر يا جـارى باشـد ،نجـس
مىشود؛ ولی چنانچه بر اثر مجاورت با نجاست ،بو ،رنگ يا مزه آن عوض شود
ـ مث ً
ال مردارى كه در نزديكی آب است ،بوى آن را تغيير دهد ـ نجس نمىشود و
نيز آبى كه از باال با فشار به پايين مىيرزد و آب پايين بر اثـر برخـورد بـا نجـس
تغيير پيدا كند ،فقط آب پايين نجس مىشود.
مسئله  .34آبى كه بر اثر برخورد با عين نجاست ـ مانند خون و ادرار ـ بـو،
رنگ يا مزه آن تغيير كرده ،اگر خود به خود تغييرش از بين برود ،پاک نمىشـود؛
ولی چنانچه به كر يا جاری يا آب باران هنگام بايرـدن از نـاودان مـث ً
ال متصـل
شده ،بهگونهایكه با آن ممزوج شود و تغيير آن از بين برود ،پاک مىشود.
مسئله  .31اگر چيز نجس را بـا آب كـر يـا جـارى يـا بـاران بشـيوند و در
چيزهايى كه قابل فشار دادن است ـ مانند فرش و لباس ـ طورى فشار دهند كـه
آب داخل آن خارج شود ،آبى كه پس از بيرون آوردن از آن مىيرزد ،پاک است.
مسئله  .33آبی كه پاک بوده و معلوم نيست نجس شده يـا نـه ،حكـم آب
پاک را دارد و آبی كه نجس بوده و معلوم نيست پـاک شـده يـا نـه ،حكـم آب
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نجس را دارد و آب مشكوكی كه معلوم نيست پاک بوده يـا نجـس ،حكـم آب
پاک را دارد .آبى كه حكم پاک را دارد ،پاکكننده هم است.
مسئله  .33نيمخورد ٔه سگ ،خوک و كافر غيـر كتـاب ْى نجـس ،و خـوردن آن
حرام است و نيمخورد ٔه كافر كتابى ،درصورتىكه به چيز نجس آلوده نشده باشد،
پاک است و نيمخورد ٔه حيوان حرامگوشت ،پاک و خوردن آن ،مكروه است.

ِ
عورت جلو و
مسئله  .33انسان به هنگام تخ ّلی و موارد ديگر ،واجب است
پشت خود را از كسى كه مك ّلف است ـ هرچند مثل خواهر و مادر بـا او محـرم
باشد ـ بپوشاند و نگاه آنها به عورت ديگرى حرام اسـت .از ديوانـ ٔه مم ّيـز ،نيـز
بچهاى كه خوب و بد را مىفهمد ،بايد عورت خود را بپوشاند؛ ولی زن و شوهر
الزم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند.
مسئله  .33برای پوشاندن عورت ،چيز مخصوصی الزم نيست؛ حتی اگر با
دست و غير آن ـ مانند آب كدر ،تايركى ،رفتن به جايى كه عورت ديده نشود ـ
مانع ديدن شود ،كفايت مىكند.
مسئله  .38هنگام تخ ّلى بايد طرف جلوی بدن ،يعنی شـكم و سـينه رو بـه
قبله يا پشت به قبله نباشد و در اين حكم ،بين خانه و صحرا فرق نيست.
مسئله  .33اگر موقع تخ ّلی طرف جلوی بدن كسی رو به قبله يـا پشـت بـه
قبله باشد و عورت را از قبله بگرداند ،كفايت نمىكند و چنانچه جلـوی بـدن او
رو به قبله يا پشت به قبله نباشد ،به احتياط واجب عورت را رو به قبله يا پشت
به قبله نكند.
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مسئله  .31هنگام تطهيرِ مخرج ادرار و مدفوع ،رو به قبله و پشـت بـه قبلـه
بودن اشكالی ندارد؛ ولى اگر هنگام استبراء ،ادرار از مخرج بيـرون آيـد ،در ايـن
حال ،رو به قبله يا پشت به قبله بودن ،حرام است.
مسئله  .33اگر براى آنكه نامحرم او را نبيند ،ناچار شود كه رو به قبله يا پشت
به قبله قرار گيرد ،مىتواند رو به قبله يا پشت به قبلـه قـرار گيـرد؛ نيـز چنانچـه از
جهت ديگر ناچار باشد كه رو به قبله يا پشت به قبله قرار گيرد ،مانعى ندارد و اگر
ناچار باشد كه رو به قبله يا پشت به قبله قرار گيرد ،به هـر طـرف كـه قـرار گيـرد،
جايز است ،هرچند احتياط اين است كه پشت به قبله قرار گيرد.
مسئله  .34به احتياط واجب ،بچه را هنگام تخ ّلی رو به قبله يـا پشـت بـه
قبله قرار ندهند؛ ولی اگر خود بچه قرار گيـرد ،جلـوگيری از او واجـب نيسـت،
هرچند بهتر است.
مسئله  .31در ساختمانى كه دستشيوی آن ،رو بـه قبلـه يـا پشـت بـه قبلـه
ساخته شده (از روی عمد باشد ،يا اشتباه ،يا ندانستن مسئله) بايد بـه گونـهای
قرار گيرد كه رو به قبله يا پشت به قبله نباشد.
مسئله  .33اگر قبله را نمىداند ،بايد با جسـتوجـو آگـاه شـود و چنانچـه
راهی برای آگاهى نيست ،در صورت ضرورت ،به هر طرف قرار گيـرد ،اشـكالی
ندارد .در هواپيما و قطار نيز بايد به همين حكم عمل شود.
مسـئله  .33در چنـد مكـان تخ ّلـی (ادرار يـا مـدفوع) حـرام اســت .3 :در
كوچههای بن بست ،در صورتی كه صاحبانش اجازه نداده باشند؛ يا اجاز ٔه آنها
بىاثر باشد؛ همچنين در كوچهها و راههاى عمومى كه مسير مردم و سبب ضـرر
به عابر يا آلوده شدن هواى محيط ىزست باشد .4 .در ملـک كسـی كـه اجـازه
تخ ّلی نداده است .1 .در جايی كه برای افراد مخصوصـی وقـف شـده اسـت؛
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مانند برخی از مدرسهها .3 .كنار قبر مؤمن و هر مكانی كه سبب بىاحترامی بـه
ِ
حرمت يكی از مقدّ سات دين شود.
مؤمن يا هتک
مسئله  .33مخرج ادرار ،با غير آب پاک نمىشود و مـرد اگـر پـس از تمـام
شدن خروج ادرار يکمرتبه بشيود ،كافی است؛ ولی زن و كسـی كـه ادرارش از
غير مجرای طبيعی مىآيد ،به احتياط واجب دو مرتبه بشيوند.
مســئله  .33مخــرج مــدفوع در ســه صــورت فقــط بــا آب پــاک مــىشـود:
 .3نجاست ديگرى ـ مانند خون ـ همراه مدفوع بيرون آمده باشد .4 .نجاسـتى
از بيرون به مخرج مدفوع رسيده باشد .1 .اطراف مخرج بيش از مقـدار معمـول
آلوده شده باشد .در غير اين سه صورت ،مىتوان مخرج را با آب شست؛ يا بـه
دستورى كه بعد ًا گفته مىشود با پارچه ،سنگ ،كاغذ و مانند اينها پـاک كـرد،
هرچند شستن با آب بهتر است.
مسئله  .38اگر مخرج مدفوع با آب شسته شود ،بايد چيزی از مدفوع در آن
نماند؛ ولی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد و چنانچه با شستن بـار نخسـت،
ذرهای از مدفوع در آن نماند ،دبواره شستن الزم نيست.
مسئله  .33هرگاه با سنگ ،كلوخ ،كاغذ ،پارچه و ماننـد ايـنهـا مـدفوع از
مخرج برطرف شود ،هرچند پاک شدنش ّ
محل تأ ّمل است ،نماز خواندن مـانعی
ندارد و چنانچه چيزی هم به آن برسد ،نجس نمىشود و ّذرههای كوچک و لزج
بودن محل ،اشكال ندارد.
مسئله  .31الزم نيست با سه قطعه سنگ ،يا سه قطعه پارچه مخرج را پاک
كنند ،بلكه با اطراف يک قطعه سنگ يا يک قطعه پارچه يا استخوان هم كـافى
است ،بلكه اگر با يک مرتبه هم مدفوع برطرف شد ،كفايت مىكند.
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مسئله  .33پاک كردن مخرج مدفوع با چيزهايى كه احترام آنها الزم است
ـ مانند كاغذى كه اسم خدا ،پيامبران و ائمه

بر آن نوشته شده ـ معصيت و

حرام است ،هرچند مخرج پاک مىشود .در پاک شـدن مخـرج بـا سـرگين نيـز
اشكال است و اگر پاک كند ،نمىتواند نماز بگزارد.
مسئله  .34اگر شک كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه ،اگرچه هميشه پـس
از ادرار يا مدفوع فور ًا تطهير مىكرده ،بايد خود را تطهير كند.
مسئله  .31اگر پس از نماز شک كند كه پيش از نماز مخرج را تطهير كـرده
يا نه ،نمازی كه خوانده صحيح است؛ ولی برای نمازهای بعد بايد تطهير كند.
اسْتِبْراء
مسئله  .33استبراء ،عمل مستح ّبى است كه مرد پس از بيرون آمدن ادرار انجام
مىدهد ،تا يقين كند ادرار در مجرا نمانده است و آن ،اقسامی دارد و بهتـرين آنهـا
اين است كه پس از قطع شدن ادرار ،اگر مخرج مدفوع نجس شده ،نخسـت آن را
تطهير كند و سپس سه بار با انگشت ميانه دست چـ  ،از مخـرج مـدفوع تـا بـيخ
آلت بكشد؛ آنگاه شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را ىزر آن بگـذارد و
سه بار تا ختنهگاه بكشد و پس از آن سه بار سر آلت را فشار دهد.
مسئله  .33آبی كه گاهى با تحريک شهوت و هنگام مالعبه (بـازى كـردن)
با همسر از انسان خارج مىشود و به آن « َمذى» مىگيوند ،پاک است؛ نيز آبـى
كه گاهى پس از منى بيرون مىآيد و به آن « َوذى» گفته مىشود و آبى كه گـاهى
پس از ادرار بيرون مىآيد و به آن « َودى» مىگيوند ،چنانچه ادرار به آن نرسـيده
باشد ،پاک است و اگر كسى پس از ادرار استبراء كند و سپس آبـى از او خـارج
شود و شک كند كه ادرار است يا يكى از اينها ،پاک است.
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مسئله  .33اگر رطبوتی از كسى خـارج شـود و ندانـد پـاک اسـت يـا نـه،
چنانچه استبراء نكرده باشد يا شک كند كه اسـتبراء كـرده يـا نـه ،آن رطبوـت،
نجس است و چنانچه در آن حال وضو گرفته باشد ،وضيوش باطـل مـىشـود؛
ولی اگر پس از استبراء شک كند كه درست بوده يا نه ،آن رطبوت پاک است و
وضو را هم باطل نمىكند.
مسئله  .33كسی كه استبراء نكرده ،اگر به جهت آنكه مـدتی از ادرار كـردن
او گذشته ،يقين كند ادرار در مجرا نمانده است و رطبوتی ببيند و در پاک بـودن
رطبوت پاک است و وضو را هم باطل نمىكند.
آن شک كند ،آن
ْ
مسئله  .38اگر كسى پس از ادرار استبراء كند و وضو بگيرد ،چنانچه پس از
وضو رطبوتی ببيند كه بداند يا ادرار است يا منى ،واجب است احتياطـ ًا غسـل
كند و وضو هم بگيرد؛ ولی چنانچه پيش از وضو گرفتن چنين رطبوتى را ببينـد،
فقط گرفتن وضو كافی است.
مسئله  .33زن استبراء از ادرار ندارد و اگر رطبوتی ببيند و شـک كنـد پـاک
است يا نه ،پاک است و وضو و غسل او را هم باطل نمىكند.
برخی کارهاي مستحب در تخلّی

مسئله  .81هنگام تخ ّلى ،برخی كارها مسـتحب اسـت .3 :در جـايی قـرار

گيرد كه كسی او را نبيند .4 .در وارد شدن به مكان تخ ّلى ،نخست پای چ

را

و در بيرون آمدن ،اول پای راست را بگذارد .1 .در حال تخ ّلی سـر را بپوشـاند.
 .3در حال تخ ّلى ،سنگينی بدن را بر پای چ

بيندازد.

مسئله  .83مستحب است انسان پيش از نماز ،خـواب و آميـزش و پـس از
بيرون آمدن منى ،ادرار كند.
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برخی کارهاي مكروه درتخلّی

مسئله  .84هنگام تخ ّلى ،برخی كارها مكروه است .3 :قرار گرفتن ربوهروی

خورشيد و ماه؛ ولی اگر عورت خود را بـا چيـزي بپوشـاند ،مكـروه نيسـت.4 .
نشستن ربوهروی باد .1 .نشستن در جايی كه ّ
محل عبـور و مـرور مـردم اسـت؛
مانند جاده ،خيابان و كوچه .3 .نشستن جلوی در خانه .3 .نشستن ىزر درخت
ميوه .3 .خوردن .3 .توقف بسيار .8 .تطهير كردن با دست راسـت .3 .سـخن
گفتن ،جز برای ضرورت يا به ذكر خدا مشغول بودن .31 .ايستاده ادرار كـردن.
 .33ادرار كــردن در زمــينهــای ســفت و ســخت .34 .ادرار كــردن در ســوراخ
جانوران .31 .ادرار كردن در آب ،بهيوژه آب ايستاده.
مسئله  .81خـوددارى كـردن از ادرار و مـدفوع ،مكـروه اسـت و اگـر ضـرر
برساند ،بايد خوددارى نكند.

نجاسات
مسئله  .83يازده چيز نجس است .3 :ادرار .4 .مدفوع .1 .منى.3 .مردار.
 .3خون 3 .و  .3سگ و خوک .8 .كافر غير كتابى .3 .شراب و مايعات مست
كننده ديگر .31 .ف ّقاع (آبجو) .33 .عرق شتر نجاستخوار.
 1و  .2ادرار و مدفوع

مسئله  .83ادرار و مدفوع انسان و هر حيوان حرامگوشتی كه خـون جهنـده

دارد ـ يعنی اگر رگ آن را ببرند ،خون از آن مىجهد ـ نجس است؛ ولی فضـل ٔه
حيوانهای كوچكى مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند ،پاک است.
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مسئله  .83فضله پرندگان حرامگوشت نجس است.
مسئله  .83ادرار و مدفوع حيوان حاللگوشت پاک است ،مگر در اين مـوارد:
 .3ادرار و مدفوع حيوان نجاستخوار .4 .ادرار و مدفوع حيوانى كه كسـى بـا آن
نزديكى كرده است .1 .ادرار و مدفوع گوسفندى كه استخوان آن از خـوردن شـير
خوک ،محكم شده است.
 .3منى

مسئله  .88منی انسان و هر حيوانی كه خون جهنده دارد ،نجس است.
 .4مردار

مسئله  .83مردار انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد ـ يعنـی اگـر رگ
حيوان را ببرند ،خون از آن جستن میكند ـ نجـس اسـت؛ چـه خـودش مـرده
باشد؛ يا به غير دستور شرعی كشته شـود .مـاهى ،چـون خـون جهنـده نـدارد،
اگرچه در آب بميرد ،پاک است.
مسئله  .31اجزايی از بدن مردار ـ مانند پشم ،مو ،كرک ،استخوان ،دندان و
ناخن ـ كه روح ندارد ،پاک است ،مگر از سگ و خوک كه نجساند.
مسئله  .33اجزايی كه روح دارند ـ مانند گوشـت و پوسـت ـ اگـر از بـدن
ِ
حيوان زنده كه خون جهنـده دارد جـدا شـوند ،نجـسانـد ،هرچنـد آن
انسان يا
حيوان پاک باشد.
مسئله  .34پوستهای مختصر لب و جاهای ديگر بدن كه زمان افتادنشـان
رسيده ،اگرچه آنها را بكنند پاکاند و بنا بر احتياط واجب ،از پوستی كه موقـع
افتادنش نرسيده كه كنده شود ،اجتناب كنند.
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مسئله  .31تخم مرغی كه از شكم مرغ مرده بيرون مىآيد ،اگر پوسـت روی
آن سفت شده باشد ،پاک است؛ ولی ظاهر آن را بايد آب كشيد.
مسئله  .33اگر ّبره و بزغاله بميرند ،پنيرمايهای كه در شيردان آنها قرار دارد،
پاک است؛ ولی ظاهر آن را بايد با آب پاک كرد.
مسئله  .33داروی روان ،عطر ،روغن ،كره ،واكس و صابون كه از كشـورهای غيـر
اسالمی وارد مىشوند ،اگر كسى به نجاست آنها يقين نداشته باشد ،پاک هستند.
مسئله  .33گوشت ،پوست ،پيـه و چرمـى كـه در بـازار مسـلمانان فروختـه
مىشوند ،پاکاند؛ همچنين است اگر يكى از اينها در دسـت مسـلمان باشـد؛
ولى اگر بدانند آن مسلمان از كافر گرفته و بررسى نكرده كه از حيوانى است كـه
به دستور شرع كشته شده يا نه ،هرچند محكوم بـه نجاسـت نيسـت ،خـوردن و
نماز گزاردن در آن جايز نيست.
 .5خون

مسئله  .33خون انسان و هر حيوانی كه خون جهنده دارد ـ يعنـی اگـر رگ
آن را ببرند ،خون از آن جستن مىكند ـ نجس است ،پس خـون حيـوانی ماننـد
ماهی و پشه كه جهنده نيست ،پاک است.
مسئله  .38اگر حيوان حاللگوشت را به دستور شرعی بكشند و خون آن بـه
مقدار معمول بيرون آيد ،خونی كه در بدنش مىماند ،پاک است؛ ولـی چنانچـه
به جهاتی مانند نفس كشيدن حيوان يا قرار گرفتن سر حيـوان در جـای بلنـدی،
خون به بدن حيوان برگردد ،آن خون نجس است.
مسئله  .33خونی كه در تخم مرغ است ،خوردن آن حرام ،و بنا بـر احتيـاط
واجب ،نجس است.
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مسئله  .311خونی كه گاهی هنگام دوشيدن شـير ديـده مـىشـود ،نجـس
است و شير را نجس مىكند.
مسئله  .313خونى كه از الى دندانها ،لثه يا جاهـاى ديگـر دهـان بيـرون
مىآيد ،نجس و فرو بردن آن حرام است؛ اما اگر با مخلوط شدن بـه آب دهـان
از بين برود ،بنا بر احتياط ،فرو نبرند.
مسئله  .314خونى كه ىزر ناخن يا ىزر پوست بر اثر كبويده شـدن منجمـد
مىشود ،اگر به گونهای باشد كه ديگر به آن خون نگيوند ،پاک است و اگـر بـه
آن خون بگيوند ،در صورتى كه ناخن كنار رود يا پوست سوراخشده ظاهر شود،
اگر مشقت ندارد ،بايد براى وضو و غسل خون را بيرون آورند و چنانچه مش ّقت
دارد ،بايد اطراف آن را به گونهای كه نجاسـت بيشـتر نشـود ،بشـيوند و چيـزى
مانند پارچه بر آن بگذارند و روى آن دست تر بكشند.
مسئله  .311اگر معلوم نباشد آنچه ىزر ناخن يا پوسـت منجمدشـده خـون
است يا گوشت ،كه بر اثر كبويده شدن به آن حالت درآمده ،پاک است.
مسئله  .313اگر هنگام جوشيدن غذا ّذرهاى خون در آن بيفتد ،همه غـذا و
ظرف آن نجس مىشود و جوشيدن و حرارت و آتش ،پاکكننده نيست.
مسئله  .313زردابهاى كه در حال بهبودی زخم در اطراف آن پيدا مىشـود،
اگر مخلوط بودن آن با خون ،معلـوم نباشـد ،پـاک اسـت و چنانچـه خـون يـا
مخلوط به خون به صورت پوست درآيد ،پاک است.
 6و  . 7سگ و خوک

مسئله  .313سگ و خوكى كه در خشكى زندگى مىكنند حتّى مـو ،اسـتخوان،
پنجه ،ناخن و رطبوتهاى آنها نجس است؛ ولى سگ و خوک ديرايى پاکاند.
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ﻮ ﺢ ا ﺴـﺎﻞ

ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٠٧ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ از ﺟﻔﺘﮕﻴﺮى ﺣﻴﻮان ﻧﺠـﺲ ﺑـﺎ ﺣﻴـﻮان ﭘـﺎک ﻳـﺎ
ﻧﺠﺲ دﻳﮕﺮىّ ،
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺣﻴﻮان ﻧﺠﺲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎک
اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎم ﺣﻴﻮان ﭘﺎک را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .8ﮐﺎﻓﺮ

ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٠٨ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺷ ﮏ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳـﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲＢرا ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ﻳﺎ در ﻳﻜﻰ از
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء
ّ
اﻳﻦﻫﺎ ﺗﺮدﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻛـﺎﻓﺮ و ﻧﺠـﺲ اﺳـﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛـﺴﻰ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻰ از
ﺿﺮورّﻳﺎت دﻳﻦ اﺳﻼم را )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز و روزه( ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺿﺮورى دﻳﻦ اﺳﺖ،
ﻧﺒـﻮت ﺑـﺎزﮔﺮدد ،ﻧﺠـﺲ اﺳـﺖ و
اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ و اﻧﻜﺎر آن ،ﺑﻪ اﻧﻜﺎر ﺧﺪا ﻳﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻳﺎ ّ
اﮔﺮ ﻧﺪاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺎﻳﺪ از او اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٠٩ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم Ｂاﻳﻤـﺎن آورد ،اﻣـﺎ
دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻰﭘـﺮدازد ،ﭘـﺎک
اﺳﺖ و اﻳﻦ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ اﻳﻤﺎن او ﺿﺮرى ﻧﻤﻰزﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١١٠ﻫﻤﻪ ﺑﺪن ﻛﺎﻓﺮ ،ﺣﺘﻰ ﻣـﻮ و ﻧـﺎﺧﻦ و رﻃﴣـﺖﻫـﺎى او ،ﻧﺠـﺲ
اﺳﺖ؛ ]ﻣﮕﺮ[ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ً
ذاﺗﺎ ﭘﺎکاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑـﺮ اﺛـﺮ آﻟـﻮده ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﭼﻴﺰﻫـﺎی
ﻧﺠﺲ ،ﻣﺘﻨﺠﺲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺪ ﻛﻮدک ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﻛـﻮدک ﻫـﻢ
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١١١اﮔﺮ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ّ
در ﺻﻮرت ﺗﻤﻴﻴﺰ و اﻇﻬﺎر ﻛﻔﺮ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ و اﮔـﺮ ﻳﻜـﻰ از آﻧـﺎن ﻣـﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻛﻮدک ﭘﺎک اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١١٢ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﻳـﺎ ﻧـﻪ و ﺳـﺎﺑﻘﻪ وى ﻧﻴـﺰ
ً
ﻣـﺜﻼ ﻧﻤـﻰﺗﻮاﻧـﺪ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺎک اﺳﺖ؛ وﻟﻰ اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﺪارد؛
ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج ﻛﻨﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻓﻦ ﺷﻮد.
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دشنام دهـد،

يا با آنان دشمنى داشته باشد ،نجس است.
 .9شراب

مســئله  .333شــراب و هــر مــايع مســتىآور نجــس اســت ،هرچنــد آن را
به صورت جامد درآورند؛ ولی اگر چيزى مانند بنـگ و حشـيش ،جامـد باشـد،
اگرچه آن را به صورت مايع درآورند ،پاک است.
مسئله  .333الكلهايی كه نوشيدنى نيستند ـ مانند الكل صنعتى كـه آن را
براى رنگ كردن در ،ميز ،صندلى و مانند اينها به كار مىبرند و الكل طبـی كـه
فقط كابررد پزشكی دارد ـ اگر كسى نداند از مايع مستكننده گرفته شده يا نـه،
پاک است؛ همچنين ادكلن ،عطر ،مواد شيونده ،برخی از داروها و مواد صنعتی
ديگر كه از الكل طبی يا صنعتی توليد مىشود ،پاک است.
مسئله  .333اگر انگور و آب انگور به خودى خود يا با حرارت آتش جـوش
بيايد و دو سوم آن نرود ،هرچند خوردن آن حرام است؛ ولی نجس نيست ،مگـر
معلوم شود مستكننده است.
مسئله  .333خرما ،ميوز ،كشمش و آب آنها اگر جوش بيايند ،يا در غـذا
يرخته شده و بجوشند ،پاک و خوردن آنها حالل است.
 .11فقّاع

مسئله  .338ف ّقاع ـ شرابى است كه از جو گرفتـه مـىشـود و بـه آن آبجـو

مىگيوند ـ حرام و نجس است؛ ولى آبى كه به دسـتور پزشـک ،بـرای خـواص
ط ّبی از جو مىگيرند و به آن «ماء ّ
الشعير» مىگيوند ،پاک است.
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 .11عرق شتر نجاستخوار

مسئله  .333عرق شتر نجاستخوار ،نجس است؛ ولى اگر حيواناتى ديگـر
نجاستخوار شوند ،از عرق آنها اجتناب الزم نيست ،هرچند ترجيح دارد.
عرق جُنُب از حرام

مسئله  .341عرق جنب از حرام ،نجس نيست؛ ولى به احتيـاط واجـب بـا
بدن يا لباسى كه به آن آلوده شده ،نماز نگزارند.
مسئله  .343موارد جنابت از حرام بدين شرحاند :زنا؛ لواط؛ نزديكى كـردن
با حيوانات؛ استمناء .منظور از عرق ،عرقى است كه در حال نزديكی يـا پـس از
آن و پيش از غسل كردن ،از بدن جنب بيرون آيد.
مسئله  .344اگر انسان در موقعى كه نزديكى با زن حرام اسـت ـ مـث ً
ال در
روز ٔه ماه رمضان يا در حال عادت ماهانـه ـ بـا زن خـود نزديكـی كنـد ،بنـا بـر
احتياط واجب بايد از عرق خود در نماز اجتناب كند.
تـيمم
مسئله  .341اگر جنب از حرام ،بر اثر تنگى وقت ،بـه جـاى غسـلّ ،
تيمم و خواندن نماز عرق كند ،بنا بر احتياط واجب بايد از عـرق
نمايد و پس از ّ
تـيمم كنـد ،اجتنـاب
خود در نماز آينده اجتناب ورزد؛ ولى اگر برای عذر ديگـر ّ
الزم نيست.
مسئله  .343اگر كسى از حـرام جنـب شـود و پـس از آن بـا حـالل خـود
نزديكى كند ،بنا بر احتياط واجب بايد از عرق خود در نماز اجتناب كنـد؛ ولـى
اگر نخست با حالل خود نزديكى كند يا بـر اثـر احـتالم جنـب شـود و سـپس
آميزش حرام انجام دهد ،عرق او وجوب اجتناب ندارد.
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راه ثابت شدن نجاست

مسئله  .343نجاست چيزی از سه راه ثابت مىشود .3 :خود شخص يقين
يا اطمينان كند چيزى نجس است و اگر گمان داشته باشـد كـه چيـزى نجـس
است ،الزم نيست از آن اجتناب كند ،بنابراين در برخى امـاكن عمـومى ،ماننـد
غذاخوریهايى كه برخی افراد پاكى و نجسى را مراعات نمىكنند و در آنجا غذا
مىخورند ،اگر انسان به نجاست غذايى كه براى او آوردهاند يقين نداشته باشد،
میتواند در آنجا غذا بخورد .4 .كسى كه چيزى در اختيـار اوسـت ،بگيوـد آن
چيز نجس است؛ مث ً
ال همسر انسـان ،صـاحبخانه ،خـدمتكار ،فروشـنده يـا ...
بگيود ظرف يا چيز ديگرى كه در اختيار اوست ،نجس است .1 .دو مرد عـادل
بگيوند فالن چيز نجس است؛ نيز اگر يک عادل بگيود چيـزى نجـس اسـت،
بنا بر احتياط واجب بايد از آن ،پرهيز كرد.
مسئله  .343اگر با ندانستن مسئله ،نجس بودن و پاک بودن چيزى را نداند
ـ برای مثال نداند عرق جنب از حرام يا فضله موش پاک اسـت يـا نـه ـ بايـد
حكم مسئله را بپرسد؛ ولى اگر با اينكه مسئله را مىداند ،در پاكی چيزى شـک
ِ
كند ـ مث ً
خـون پشـه اسـت يـا
ال شک كند آن چيز خون است يا نه؛ يا نداند كه
خون انسان ـ آن چيز پاک است.
مسئله  .343چيز نجسى كه انسان شک دارد پاک شده يا نه ،نجس است و
چيز پاک را اگر شک كند نجس شده يا نه ،پاک است و اگر هـم بتوانـد نجـس
بودن يا پاک بودن آن را با مقدارى جسـتوجـو بفهمـد ،الزم نيسـت تحقيـق و
پرسوجو كند.
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مسئله  .348اگر بداند يكى از دو ظرف يا دو لباسى كـه از هـر دوى آنهـا
استفاده مىكند ،نجس شده و نداند كدام است ،بايد از هر دو پرهيز كند ،بلكـه
اگر مث ً
ال نمىداند لباس خودش نجس شده يا لباسى كه مال ديگرى اسـت و او
از آن هيچ استفاده نمىكند ،باز هم بـه احتيـاط از لبـاس خـودش پرهيـز كنـد،
اگرچه الزم نيست.
راه نجس شدن چيزهای پاک

مسئله  .343اگر چيز پاک به چيز نجس برسد و هـر دو يـا يكـى از آنهـا بـه
گونهاى تر باشد كه ترى يكى به ديگرى برسد ،چيز پاک نجس مىشود و چنانچـه
ترى به قدرى كم باشد كه به ديگرى نرسد ،چيزى كه پاک بوده ،نجس نمىشود.
مسئله  .311اگر چيز پاكى به چيز نجس برسد و انسان شک كند كه هر دو
يا يكى از آنها تر بوده يا نه ،آن چيز پاک نجس نمىشود.
مسئله  .313دو چيزى كه انسان نمىداند كدام پاک و كدام نجـس اسـت،
اگر چيز پاكى با رطبوت به يكى از آنها برسد ،نجس نمىشود؛ ولى اگر يكى از
آنها پيشتر نجس بوده و انسان نداند پاک شده يا نـه ،چنانچـه چيـز پـاكى بـا
رطبوت به همان يكى برسد ،نجس مىشود.
مسئله  .314زمين و پارچه و مانند اينها ،اگـر رطبوـت داشـته باشـد ،هـر
قسمتى كه نجاست به آن برسد ،نجس مىشود و جاهاى ديگر آن پـاک اسـت؛
همچنين است خيار ،خربزه و مانند اينها كه داراى رطبوتاند.
مسئله  .311هرگاه شيره ،روغن و مانند آن ،روان باشد ،با نجس شدن يک
جزء ،تمام آن نجس مىشود؛ ولى اگر روان نباشد ،تمـام آن نجـس نمـىشـود،
بلكه فقط محل برخور ْد نجس مىشود و بق ّيه آن ،پاک است.
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مسئله  .313اگر مگس يا حيوانى مانند آن ،روى چيز نجسى بنشيند كه تـر
است و سپس روى چيز پاكى كه آن هم تر است ،بنشيند ،چنانچه انسان بدانـد
نجاست همراه آن از بين نرفته ،چيز پاک نجس مىشود و اگر نداند ،پاک است.
مسئله  .313اگر جايی از بدن كه عرق دارد ،نجس شود و عرق نجسشـده
از آنجا به جاى ديگر برسد ،هرجا كه عرق به آن رسيده ،نجس مىشود و هرجـا
كه عرق به آن نرسيده ،پاک است.
مسئله  .313خلطى كه از بينى يا گلو مىآيد ،اگر خون داشته باشـد و روان
نباشد ،جايى كه خون دارد ،نجس و بقيه آن پاک است ،پس اگر به بيرون دهان
يا بينى برسد ،قسمتی كه انسان يقـين دارد جـاى نجـس خلـط بـه آن رسـيده،
نجس است و محلی كه شک دارد جاى نجس به آن رسيده يا نه ،پاک است.
مسئله  .313اگر ظرفی كه آب دارد و ته آن سوراخ است ،روى زمين نجس
قرار گيرد ،چنانچه ِ
آب برون رفت آن ،به گونهای ىزر آن جمـع شـود كـه بـا آب
ظرف ،يكى حساب شود ،آب ظرف نجس مىشود و چنانچه آبى كه از ىزـر آن
خارج مىشود ،در زمين فرو رود يا به گونهای جارى شـود كـه بـا آب داخـل آن
ظرف نجس نمىشود.
يكى حساب نشود ،آب
ْ
مسئله  .318اگر چيزى در داخل بدن باشد و بـه نجاسـت برسـد و پـس از
بيرون آمدن آلوده نباشد ،پاک است و چنانچه چيزى از بيرون داخل بدن شـود و
به نجاست برسد ،بنا بر احتياط واجب نجس است ،هرچند پس از بيرون آمدن،
آلوده به نجاست نباشد ،پس اگر اسباب اماله يا آب آن ،در مخرج مـدفوع وارد
شود ،يا سوزن ،چاقو و مانند اينها در بدن فرو رود و در درون با نجـس برخـورد
كنند ،احتياط واجب نجس بودن آنهاسـت ،هرچنـد پـس از بيـرون آمـدن ،بـه
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نجاست آلوده نباشند؛ همچنين است آب دهان و بينى ،اگر در داخل بـه خـون
برسد و پس از بيرون آمدن به خون آلوده نباشد.
احكام نجاسات
نجس كردن قرآن

مسئله  .313نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است و اگـر نجـس شـود،
بايد فور ًا آن را با آب پاک كرد.
مسئله  .331نجس كردن جلد قرآن ،در صورتى كـه بـىاحترامـى بـه قـرآن
باشد ،حرام است و بايد آن را با آب پاک كرد.
مسئله  .333گذاشتن قرآن روى عين نجس ـ مانند خون و مردار ـ اگرچـه
آن عين نجس خشک باشد ،حـرام اسـت و برداشـتن قـرآن از روى آن ،واجـب
است.
مسئله  .334نوشتن قرآن با مر ّكب نجس ،اگرچه يک حرف آن باشد ،حرام
است و اگر نوشته شود و پاک كردن آن ممكن نباشد ،بايـد آن را بـا تراشـيدن و
مانند آن از بين برد.
مسئله  .331دادن قرآن به هر كسى كه مستلزم اهانت و تنجيس قرآن باشد،
حرام است و اين حكم به كافر اختصاص ندارد ،بنابراين دادن قـرآن بـه دسـت
مسلمانى كه مق ّيد به طهارت و نجاست نيست ،اگر موجـب اهانـت و تنجـيس
ِ
پژوهشـگر كـافرى بـراى
قرآن شود ،حرام است و اگـر دادن قـرآن بـه محقـق و
مطالعه آيات و تأمل كردن در آن و سنجيدن با كتابهاى آسمانى ديگر ،مستلزم
هتک و اهانت به قرآن و تنجيس آن نباشد ،جايز است.

مسائل طهارت

« » 11

مسئله  .333اگر ورق قرآن يا چيزى كه احترام آن الزم است ـ مثل كاغذى
كه اسم خدا يا پيغمبر

يا امام

بر آن نوشته شده ـ در چـاه فاضـالب

بيفتد ،بيرون آوردن و آب كشيدن آن واجب است ،اگرچه هزينه داشـته باشـد و
اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد ،بايد برای تخليه به آنجا نروند تا يقين كنند آن
ورق از بين رفتـه اسـت؛ نيـز اگـر تربـت حضـرت سـيد الشـهداء

در چـاه

فاضالب بيفتد و بيرون آوردن آن ممكن نباشد ،بايد تا وقتى كه يقين نكـردهانـد
كه به ك ّلى از بين رفته ،برای تخليه به آن مكان نروند.
خوردن و آشاميدن چيز نجس و خريد و فروش و عايره دادن آن

مسئله  .333خوردن و آشاميدن چيز نجس ،حرام است؛ نيز خورانيدن عين
نجس به اطفال ،اگر ضرر داشته باشد ،حـرام اسـت ،بلكـه چنانچـه ضـرر هـم
نداشته باشد ،بنا بر احتياط واجب بايد از آن خوددارى كرد .خورانيدن غـذاهای
نجسشده به طفل بنا بر احتياط جايز نيست.
مسئله  .333اگر كسى ببيند ديگرى چيز نجسشـدهاى را مـىخـورد يـا بـا
لباس نجسشده نماز مىخواند ،الزم نيست به او بگيود.
مسئله  .333چنانچه ميزبان در بين غذا خوردن ،بفهمـد غـذا نجـس شـده
است ،بايد به مهمانان خبر دهد؛ اما اگر يكى از مهمانان بفهمد ،الزم نيست به
ديگران خبر دهد؛ ولى چنانچه به گونهای با آنان معاشرت دارد كه مـىدانـد بـا
نگفتن ،خود او هم نجس مىشود ،بايد پس از غذا به آنان بگيوـد تـا دهـان را
آب بكشند.
مسئله  .338فروختن و عايره دادن چيز نجسشـده كـه مـىشـود آن را آب
كشيد ،اگر نجس بودن آن را به خريدار يا عايرهگير نگيوند ،اشكال ندارد؛ ولـى
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چنانچه كسى بداند كه خريدار يا عايرهگيرنده ،آن را در كارهايی كه مشروط بـه
طهارت است ـ مانند خوردن و آشاميدن ـ بهكار مىگيرد ،بايد نجاستش را به او
بگيوند.
مسئله  .333اگر چيزى را كه عايره كرده نجـس شـود ،چنانچـه بدانـد كـه
صاحبش آن را در كارهايی كه مشـروط بـه طهـارت اسـت ـ ماننـد خـوردن و
آشاميدن ـ بهكار مىگيرد ،واجب است به او بگيود.
مسئله  .331اگر جايى از خانه يا فرش كسى نجس شده باشد و ببيند بـدن
يا لباس يا چيز ديگر كسانى كه وارد خان ٔه او مىشوند ،با رطبوت به جاى نجس
رسيده است ،الزم است احتياط ًا به آنان بگيود.
مسئله  .333بچه مميّ زى كه خوب و بد را مىفهمد ،اگر تكليفش هـم
نزديک است ،چنانچه دبرـار ٔه چيـزى كـه در اختيـار اوسـت بگيوـد پـاک
است ،مى توان قبول كرد ،هرچند احتياط عـدم قبـول اسـت و اگـر دبرـار ٔه
چيزى كه در اختيار اوست بگيود نجس اسـت ،بـه احتيـاط واجـب از آن
اجتناب شود.
مطهّرات
مسئله  .334دوازده چيز ،شـىء نجـس شـده را پـاک مـىكننـد و آنهـا را
مطهرات گيوند :آب؛ زمين؛ آفتاب؛ استحاله؛ انقالب؛ كـم شـدن دوسـوم آب
ّ
ِ
اسـتبراء حيـوان
انگور؛ انتقال؛ اسالم؛ تبع ّيـت؛ برطـرف شـدن عـين نجاسـت؛
نجاستخوار؛ غائب شدن مسلمان .احكام اينها بـه تفصـيل در مسـائل آينـده
بيان مىشود.
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 .1آب

مسئله  .331آب با چهار شرط ،چيز نجس را پاک مـىكنـد :يكـم .مطلـق
باشد؛ يعنى بدون پسوند يا پيشوند به آن آب گفتـه شـود ،پـس مـايعى كـه آب
نيست ـ مانند گالب و ِ
عرق بيد ـ چيز نجسشده را پاک نمـىكنـد .دوم .پـاک
باشد .سوم .وقتى چيز نجسشده را مىشيوند ،آب از مطلق بودن خارج نشود و
بو ،رنگ يا مز ٔه نجاست هم نگيرد .چهارم .پس از آب كشيدن ِ
چيز نجسشـده،
عين نجاست در آن نباشد .پاک شدن چيز نجسشده با آب قليل (آب كمتـر از
ُكر) شرطهای ديگری هم دارد كه خواهد آمد.
مسئله  .333ظرف نجس را با آب قليل بايد سه بار شست ،بلكـه در ُكـر و
جارى هم احتياط سه دفعه است ،هرچند ارجح در ُكر و جارى ،شستن يک بار
است؛ ولى ظرفى را كه سگ ليسـيده ،يـا از آن ظـرف ،آب يـا چيـز روان ديگـر
خورده ،بايد نخست با خاک پاک ،خاكمال كرد و سپس يک بار در ُكر يا جارى
و دو بار با آب قليل شست؛ همچنين ظرفى را كه آب دهان سگ در آن يرخته،
بنا بر احتياط واجب بايد پيش از شستن خاكمال كرد.
مسئله  .333دهانه ظرفـى كـه سـگ دهـن زده ،تنـگ باشـد و نتـوان آن را
خاكمال كرد ،چنانچه ممكـن اسـت ،بايـد بـا وسـيلهاى ماننـد چـبوی كـه بـا
پارچهای پيچيده شده يا با تكان شديد ،ظرف را به آن خاک ماليد؛ وگرنه پـاک
شدن ظرف اشكال دارد.
مسئله  .333ظرفى را كه خوک از آن ،چيز مايع و روانى بخورد ،با آب قليـل
بايد هفت بار شست و در ُكر و جارى يک بار كافى است ،هرچند شسـتن هفـت
بار احتياط مستحب است و خاكمال كردن آن ،الزم نيسـت ،اگرچـه بـه احتيـاط
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مستحب خاكمال شود .ليسيدن خوک نيز بنا بر احتياط واجب حكم آب خـوردن
آن را دارد.
مسئله  .333ظرفى كه با شراب نجس شده ،اگر سه بار با آب قليل شسـته
شود ،پاک است و بهتر است كه هفت دفعه شسته شود.
مسئله  .338كوزهاى كه از ِگل نجس ساخته شده يا آب نجـس در آن فـرو
رفته ،اگر در آب كر يا جـارى بگذارنـد ،بـه هرجـاى آن ،كـه آب برسـد ،پـاک
مىشود و چنانچه بخواهند باطن آن هم پاک شود ،بايد به قدرى در آب كـر يـا
جارى بماند كه آب به تمام آن فرو رود و نفوذ رطبوت كافى نيست.
مسئله  .333آب كشيدن ظرف نجس با آب قليل ،به دو گونه انجام میگيرد:
 .3سه بار ظرف را از آب پر كنند و بيرون بريزند .4 .سه بـار بـه قـدرى آب در آن
بريزند و به گونهای بگردانند كه به جاهاى نجس آن برسد و بيرون بريزند.
مسئله  .331ظرف بزرگى ـ مثل پاتيل و خمره ـ كه نجس شده ،چنانچه يک
بار با شيلنگ جارى يا ُكر آن را از آب ُپر و سـپس خـالى كننـد ،پـاک مـىشـود؛
همچنين است اگر يک بار از باال ،در آن آب بريزند ،بهگونهایكه تمام اطـراف آن
را آب جارى يا ُكر فرا گيرد و در هر دفعه ،آبى كه ته آن جمع مىشود ،بيرون آورند
و به احتياط مستحب ،ظرفى كه با آن آبها را بيرون مىآورند ،آب بكشند.
مسئله  .333اجسام فلزی نجسشده (مانند ِمس) را اگر پس از ذوب كردن
و انجماد آب بكشند ،ظاهرش پاک مىشود.
مسئله  .334تنورى كه به ادرار نجس شده است ،اگر دو بار در آن ،از بـاال
آب بريزنــد ،بــهگونــهایكــه آب تمــام اطــراف آن را بگيــرد ،پــاک مــىشــود .در
نجس شدن به غير ادرار ،اگر پس از برطرف شدن نجاست ،يک بار به دسـتورى
كه گفته شد ،آب در آن بريزند ،كافى است و بهتر است در صـورتى كـه از ىزـر
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خروجى نداشته باشد ،گودالی ته آن بِ َكنند ،تا آبها در آن جمع شـود و بيـرون
آورند و سپس آن گودال را با خاک پاک پر كنند.
مسئله  .331اگر چيز نجس را پس از برطرف كردن عين نجاست ،يک بـار
در آب كر يا جارى فرو برند كه آب به تمام قسمتهای درون و بيرون نجسشد ٔه
آن برسد ،پاک مىشود و در فرش ،لباس و مانند اينها ،به احتياط مستحب بـه
گونهای آن را فشار يا حركت دهند كه آب داخل آن خارج شود.
مسئله  .333اگر بخواهند چيزى را كه بـه ادرار نجـس شـده بـا آب قليـل
بشيوند ،چنانچه يک بار آب روى آن بريزند و از آن جدا شود ،درصورتىكه ادرار
در آن چيز نمانده باشد ،يک بار ديگر كه آب روى آن بريزند ،پاک مـىشـود .در
لباس و فرش و مانند اينها بايد پس از هر دفعه ،فشار دهند ،تا ُغساله آن بيرون
آيد و ُغساله آبى است كه معموالً در وقـت شسـتن و پـس از آن ،از چيـزى كـه
شسته مىشود ،خود به خود يا به وسيله فشار ،بيرون مىيرزد.
مسئله  .333اگر چيزى به ادرار بچه شيرخوارى كه غذاخور نشده و شـير
خوک يا زن نا مسلمان نخورده ،نجس شـود ،چنانچـه يـک بـار آب روى آن
بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد ،پاک مـىشـود؛ ولـى بـه احتيـاط
مستحب يک بار ديگر هـم آب روى آن بريزنـد و در لبـاس و فـرش و ماننـد
اين ها فشار الزم نيست.
مسئله  .333چيزى كه به غير ادرار نجـس شـده ،چنانچـه پـس از برطـرف
كــردن نجاســت ،يـک بــار آب قليــل روى آن بريزنــد و از آن جــدا شــود ،پــاک
مىگردد؛ نيز چنانچه بار نخست كه آب روى آن مىيرزند ،نجاست آن برطـرف
شود و پس از برطرف شدن نجاست هم آب روى آن بيايد ،پاک مىشـود؛ ولـى
در هر صورت ،لباس و مانند آن را بايد فشار دهند ،تا غساله آن بيرون آيد.
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مسئله  .333حصير نجس را كه با نخ بافته شده ،اگر در آب كـر يـا جـارى
فرو برند ،پس از برطرف شدن عين نجاست ،پاک مىشود.
مسئله  .338اگر ظاهر گندم ،برنج ،صابون و مانند اينها نجـس شـود ،بـه
فرو بردن در كر و جارى ،پاک مىگردد و چنانچه باطن آنها نجس شود ،بـدون
رسيدن آب به باطن پاک نمىگردد.
مسئله  .333اگر انسان شک كند كه آب نجس به بـاطن صـابون و چيـزی
مانند آن رسيده يا نه ،باطن آن پاک است.
مسئله  .331ظاهر برنج و گوشت يا چيزى مانند اينهـا كـه نجـس شـده،
چنانچه آن را در ظرفى بگذارند و سه بار آب روى آن بريزند و خالى كنند ،پـاک
مىشود و ظرف آن هم پاک مىگردد؛ ولى اگر بخواهند لباس يـا چيـزى را كـه
فشار الزم دارد ،در ظرفى بگذارند و بشـيوند ،بايـد در هـر بـار كـه آب روى آن
مىيرزند ،آن را فشار دهند و ظرف را كج كننـد ،تـا غسـالهاى كـه در آن جمـع
شده ،بيرون بريزد.
مسئله  .333لباس نجسى را ـ كه به نيل و مانند آن رنگ شده ـ اگر در آب
ُكر يا جارى فرو برند يا آب قليل روى آن بريزند و آب پيش از آنكه با رنگ پارچه
مضاف شود ،به تمام آن برسد ،آن لباس پـاک مـىشـود ،اگرچـه هنگـام فشـار
دادن ،آب مضاف يا رنگين از آن بيرون آيد.
مسئله  .334اگر لباسى را در كر يا جارى آب بكشند و سـپس لجـن آب و
مانند آن در آن ببينند ،چنانچه احتمال ندهند كه از رسيدن آب جلوگيرى كـرده،
آن لباس پاک است.

مسئله  .331اگر پس از آب كشيدن لباس ،فرش و مانند آنُ ،خرده ِگـل يـا

آب شسـته شـده،
ّذرات مواد شيونده در آن ديده شود ،در صورتى كه بدانـد بـا ْ
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پاک است؛ ولى اگر ِ
آب نجس به باطن آنها نفوذ كرده باشد ،ظاهر آنها پـاک
و باطن پيش از رسيدن آب پاک به آن نجس است.
مسئله  .333هر چيز نجـس تـا عـين نجاسـت از آن برطـرف نشـود ،پـاک
نمىشود؛ ولى اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشـد ،اشـكال نـدارد ،پـس
چنانچه خون از لباس برطرف شود و لبـاس را آب بكشـند و رنـگ خـون در آن
بماند ،پاک است؛ اما اگر به واسطه بو يا رنگ يقين كنند يا احتمـال دهنـد كـه
ّذرههاى نجاست در آن چيز مانده ،نجس است.
مسئله  .333اگر نجاست بدن را در آب كر يا جارى برطرف كنند ،بدن پاک
مىشود و بيرون آمدن و دبواره در آب رفتن الزم نيست.
مسئله  .333غذاى نجسى كه الى دندان مانده ،اگر آب در دهان بگردانند
و به تمام غذاى نجس برسد ،پاک مىشود.
مسئله  .333اگر موى سر و صورت بسيار باشد و آن را با آب قليل بشيوند،
بايد فشار دهند تا غساله آن جدا شود.
مسئله  .338اگر قسمتی از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند ،اطراف
آن قسمت كه متّصل به آن است و معموالً موقع آب كشيدن نجـس مـىشـود،
چنانچه آبى كه براى پاک شدن محل نجـس مـىيرزنـد ،بـه آن اطـراف جـارى
ِ
شدن جاى نجس ،پاک مىشود؛ همچنين است اگر چيـز پـاكى را
شود ،با پاک
كنار چيز نجس بگذارند و روى هر دو آب بريزند؛ مـث ً
ال بـراى آب كشـيدن يـک
انگشت نجس ،روى چند انگشت آب بريزند و آب نجس به هم ٔه آنهـا برسـد،
پس از پاک شدن انگشت نجس ،تمام انگشتها پاک مىشود.
مسئله  .333گوشت و دنبهاى كه نجـس شـده ،ماننـد چيزهـاى ديگـر آب
كشيده مىشود؛ همچنين است اگر بدن يا لباس يا ظرف ،چربـى كمـى داشـته
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باشد كه از رسيدن آب به آنها جلوگيرى نكند؛ اما ظرف يا بدن نجس ،اگر بـه
گونهای چرب شود كه مانع رسيدن آب به آنها شـود ،چنانچـه بخواهنـد آن را
آب بكشند ،بايد چربى را برطرف كنند تا آب به آن برسد.
مسئله  .381چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست ،اگر ىزر شيرى كـه
متصل به كر يا جارى است ،يک بار شسته شود ،پاک مـىشـود؛ همچنـين اگـر
عين نجاست در آن باشد و نجاست آن ىزر شير يا به وسيله ديگرى برطرف شود
و آبى كه از آن چيز مىيرزد ،بو ،رنگ يا مز ٔه نجاست را نگرفته باشد ،با آب شير
پاک مىگردد؛ اما اگر آبى كه از آن مىيرزد ،بو ،رنـگ يـا مـز ٔه نجاسـت گرفتـه
باشد ،بايد به قدرى آب شير روى آن بريزند ،تا در آبى كه از آن جـدا مـىشـود،
بو ،رنگ يا مز ٔه نجاست نباشد.
مسئله  .383اگر چيز نجسى را آب بكشد و يقين كند پـاک شـده و سـپس
شک كند كه عين نجاسـت را از آن برطـرف كـرده يـا نـه ،چنانچـه هنگـام آب
متوجه
متوجه برطرف كردن عين نجاست بوده ،آن چيز پاک است و اگر
كشيدن
ّ
ّ
برطرف كردن عين نجاست نبوده ،بايد دبواره آن را آب بكشد.
مسئله  .384زمينى كه آب روى آن جارى نمىشود ،اگر نجس شود ،با آب
قليل پاک نمىگردد؛ ولى زمينى كه روى آن شن يا يرگ باشـد ،چـون آبـى كـه
روى آن مىيرزند از آن جدا شده و الی شن و يرگ فـرو مـىرود ،بـا آب قليـل
پاک مىشود؛ اما ىزر يرگها نجس مىماند.
مسئله  .381زمين سنگفرش و آجرفرش و زمين سـختى كـه آب در آن فـرو
نمىرود ،اگر نجس شود ،با آب قليل پاک مىگردد؛ ولى بايد به قدرى آب روى
آن بريزند كه جارى شود و چنانچه آبى كه روى آن يرختهاند از سـوراخى بيـرون
رود ،هم ٔه زمين پاک مىشود و اگر بيرون نرود ،جايى كه آبها جمـع مـىشـود،
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نجس مىماند و براى پاک شدن آنجا بايد گـودالى بكننـد كـه آب در آن جمـع
شود و سپس آب را بيرون آورند و گودال را با خاک پاک پر كنند.
مسئله  .383اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود ،با آب كمتر از كر
هم پاک مىشود.
مسئله  .383اگر از شكر آبشد ٔه نجس قند بسازند و در آب كـر يـا جـارى
بگذارند ،پاک نمىشود مگر آب فراوان با وصف اطالق به تمام درون آن برسد.
 .2زمين

مسئله  .383زمين با سه شرط ،كف پا و ته كفش نجس را پـاک مـىكنـد:
 .3زمين پاک باشد .4 .زمين خشک باشد .1 .اگر عين نجس ـ مثـل خـون و
متنجس ـ مثل ِگلى كه نجس شده ـ در كف پا يا ته كفـش باشـد ،بـا
ادرار ـ يا
ّ
راه رفتن يا ماليدن پا به زمين برطرف شود؛ نيز زمين بايد خاک ،سنگ ،آجرفرش
يا مانند اين ها باشد و با راه رفتن روى فرش و حصير و سـبزه ،كـف پـا ،يـا تـه
ِ
كفش نجس پاک نمىشود .در پاکكننده بودن زمين ،فرقى نيست كه كف پا ،يا
ته كفش بر اثر راه رفتن در زمين نجس ،نجس شود؛ يا از راه ديگر نجس گردد.
مسئله  .383پاک شدن كف پا يا ته كفش نجس ،با راه رفـتن روى زمينـى
كه با چوب و مانند آن فـرش شـده ،محـل اشـكال اسـت ،بلكـه پـاک نشـدن
اقواست؛ ولى راه رفتن روى زمينى كه با آسفالت و ماننـد آن فـرش شـده باشـد
ـ كه نزد عرف زمين شمرده مىشوند ـ پاکكننده است.
مسئله  .388براى پاک شدن كف پا يا ته كفش ،بهتر است پـانزده گـام يـا
بيشتر راه بروند ،اگرچه به كمتر از پانزده گام يا ماليدن پا به زمـين ،نجاسـت آن
برطرف شود.

« » 61

توضيحالمسـائل

نجـس تَـر باشـد ،بلكـه اگـر
مسئله  .383الزم نيست كف پا يا تـه كفـش
ْ
خشک هم باشد ،به راه رفتن پاک مىشود.
مسئله  .331پس از آنكه كف پا يا ته كفش نجس ،به راه رفتن پـاک شـد،
مقدارى از اطراف آن هم كه معموالً به ِگل آلوده مىشود ،اگر زمين يا خاک بـه
آن اطراف برسد ،پاک مىگردد.
مسئله  .333كسى كه با دست و زانو راه مىرود ،اگر كف دست يا زانوى او
نجس شود ،پاک شدن دسـت و زانـوى او بـا راه رفـتن ،محـل اشـكال اسـت؛
همچنين است ته عصا و ته پاى مصنوعى و نعل چاپرايان و چرخ وسايل نقليـه
مانند اتومبيل و مانند آن.
مسئله  .334اگر پس از راه رفتنّ ،ذرههـاى كـوچكى از نجاسـت كـه ديـده
نمىشوند ،در كف پا يا ته كفش بمانند ،بايد آن ّذرهها را هم برطرف كرد؛ ولـى
باقى بودن بو و رنگ اشكال ندارد.
مسئله  .331توی كفش و مقدارى از كف پا كه به زمين نمـىرسـد ،بـا راه
رفتن پاک نمىشود و پاک شدن كف جوراب با راه رفتن ،محل اشـكال اسـت؛
ولى اگر كف جوراب از پوست باشد ،با راه رفتن پاک مىشود.
 .3آفتاب

مسئله  .333آفتاب ،زمين و ساختمان و ابـزار بـهكاررفتـه در سـاختمان را،
مانند درب و پنجره ،همچنين ميخ كبويده شد ٔه در ديوار سـاختمان كـه جـزء آن
شمرده مىشود ،با پنج شرط پاک مىكند:
 .3چيز نجس به گونهای تر باشد كه اگر چيز ديگرى به آن برسد ،تـر شـود،
پس اگر خشک باشد ،بايد آن را تر كنند ،تا با آفتاب خشک شود.
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 .4اگر عين نجاست در آن چيز باشد ،پيش از تابيدن آفتاب ،آن را برطرف كنند.
 .1چيزى مثل پرده يا ابر و مانند آن ،از تابيدن بدون واسطه آفتاب جلـوگيرى نكنـد،
پس اگر آفتاب از پشت آنها بتابد و چيز نجس را خشک كند ،آن چيز پاک نمـىشـود؛
ولى اگر آن چيز به قدرى نازک باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند ،اشكال ندارد.
 .3آفتاب به تنهايى چيز نجس را خشک كند ،پس اگر مث ً
ال چيز نجـس بـه
سبب باد و آفتاب خشک شود ،پاک نمىگردد؛ ولى چنانچه باد بـه قـدرى كـم
باشد كه نگيوند در خشک شدن چيز نجس اثر كرده ،اشكال ندارد.
 .3بين قسمت بيرونی چيز نجس و قسمت درونى آن ،هـوا يـا جسـم پـاک
ديگرى فاصله نباشد.
مسئله  .333چيزهايی كه در اصل از زمين بوده ،ولى به صورتى درآمده كـه
اكنون به آن «زمين» نمىگيوند ـ مثل كوزه ،تسبيح ،مهر و مانند آن ـ بـا آفتـاب
پاک نمىشود؛ اما آن چيزهايی كه اكنون از زمين شمرده مـىشـود ـ مثـل پـاره
سنگ و مانند آن ـ با آفتاب پاک مىشود ،هرچند نقل و انتقالپذير باشد.
مسئله  .333درخت و گياه با تابش آفتاب پاک مىشوند.
مسئله  .333اگر آفتاب به زمين نجس بتابد و سپس كسـى شـک كنـد كـه
زمين ،هنگام تابيدن آفتاب تر بوده يا نه ،يا ترى آن با آفتاب خشک شده يا نـه،
آن زمين نجس است؛ همچنين اگر شک كنـد كـه پـيش از تـابش آفتـاب عـين
نجاست از آن برطرف شده يا نه ،يا شک كند كه چيزى مانع تابش آفتاب بـوده
يا نه ،آن زمين نجس است.
مسئله  .338اگر آفتاب به يكطرف ديوار نجس بتابد ،طرفى كه آفتاب به آن
نتابيده پاک نمىشود؛ ولى چنانچه ديوار به قـدرى نـازک باشـد كـه بـه واسـط ٔه
تابش به يک طرف ،طرف ديگرش هم خشک شود ،پاک مىگردد.
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 .4استحاله

متنجس به گونهای عوض شود كـه بـه
مسئله  .333اگر جنس چيز نجس و
ّ
صورت چيز پاكى درآيد ،پاک مـىشـود و مـىگيونـد «اسـتحاله» شـده اسـت،
متنجس شود و در نمکزار فـرو
بنابراين اگر سگى بر اثر برخورد با خون يا ادرار،
ّ
تنجس َعرَضـى آن.
رود و نمک شود ،هم نجاست ذاتىاش عوض مىشود؛ هم ّ
متنجس شده ،اگر بخار شود ،هم نجاست
شراب يا ادراری نيز كه با قطره خونى
ّ
ِ
متـنجس
چـوب
تنجس َعرَضى آن؛ همچنين اگـر
ّ
ذاتىاش برطرف مىشود؛ هم ّ
متنجس تبديل به بخار شود ،پاک میشـود؛ ولـى
بسوزد و خاكستر گردد ،يا آب
ّ
متنجس عوض نشود و جسـم همـان جسـم باشـد،
چنانچه جنس چيز نجس و
ّ
فقط صورت نوعى آن به حسب ظاهر عوض شود ـ مثل اينكـه هيـزم متنجسـى
ذغال گردد ،يا گندم متنجسى تبديل به آرد و خمير و نان شود ـ پاک نمىشود.
متنجس برمـىخيـزد،
مسئله  .411بخار ،دود و شعلهاى كه از چيز نجس يا
ّ
پاک است؛ ولى اگر بخار به صورت عرق و مايع درآيـد ،نجـس اسـت؛ نيـز بـه
احتياط واجب بايد از ّذرات چربى و روغنى كه از دود نجس حاصل مـىشـود و
بر سطوح مجاور آن مىنشيند ،اجتناب شود.
مسئله  .413كوز ٔه ِگلى ،سفال ،آجر و مانند آنها كـه از ِگـل نجـس سـاخته
شده ،نجس است و بايد از ذغالى كه از چوب نجس درست شده ،اجتناب كنند.
مسئله  .414چيز نجسى كه معلوم نيست استحاله شده يا نه ،نجس است.
 .5انقالب

تـنجس
مسئله  .411در انقالب فقـط نجاسـت ذاتـی برطـرف مـیشـود و ّ
عرضی باقی میماند ،بنابراين اگر شراب به خودى خود يا بهسبب آنكـه چيـزى
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مانند سركه و نمک در آن يرختهاند ،سركه شود ،پاک و حـالل مـىگـردد؛ ولـی
شرابى كه از انگور ،كشمش و خرماى نجس درست كننـد ،يـا در حـال شـراب
تـنجس عرضـی آن پـاک
بودن ،قطره خونی در آن افتاده باشد ،با سركه شـدنّ ،
نمىشود.
مسئله  .413سركهاى كه از انگور ،كشمش و خرماى نجس درسـت كننـد،
نجس است.
مسئله  .413اگر پوشال يرز انگور يا خرما داخل آنها باشد و سركه بريزنـد
ضرر ندارد؛ نيز پيش از آنكه خرما ،كشمش و انگور سركه شود ،خيار و بادمجان
و مانند اينها در آن بريزند ،درصورتىكه پيش از سركه شدن مستكننـده نشـود،
اشكال ندارد.
 .6كم شدن دو سوم آب انگور

مسئله  .413آب انگور جوشآمده ،پيش از آنكه دو قسمت آن كـم شـود و
يک قسمت آن بماند ،گرچه نجس نيست ،خوردن آن حرام است و در صـورت
كم شدن دو قسمت آن ،حالل مىشود و اگر ثابت شود كه مستكننـده اسـت،
ْ
شدن پاک و حالل مىشود.
حرام و نجس است و فقط به سركه
مسئله  .413اگر مث ً
ال در يک خوش ٔه غوره يک دانه يا دو دان ٔه انگـور باشـد،
چنانچه به آبى كه از آن خوشـه گرفتـه مـىشـود ،آب غـوره بگيونـد و اثـرى از
شيرينى در آن نباشد و بجوشد و دان ٔه انگور مستهلک گـردد ،پـاک و خـوردن آن
حالل است.
مسئله  .418چيزى كه معلوم نيست غوره است يا انگور ،اگر جوش بيايـد،
نه نجس است؛ نه حرام.
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مسئله  .413شيرهاى كه از مسلمان گرفته میشـود و معلـوم اسـت كـه وی
تفحص الزم نيست.
احكام طهارت را رعايت مىكند ،پاک و حالل است و ّ
 .7انتقال (تبدّل)

مسئله  .431اگر خون بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد ،بـه بـدن
حيوانى كه خون جهنده ندارد ،منتقل شود و به خون آن حيوان تبدّ ل يابد ،پـاک
ِ
جـزء بـدن زالـو تبـدّ ل
مىگردد؛ ولى خونى كه زالو از انسان مىمكد ،چـون بـه
نمىيابد و خون انسان شمرده مىشود ،نجس است.
مسئله  .433اگر كسى پشهاى را كه بر بدنش نشسته بكشد و ندانـد خـونى
كه از كشت ٔه آن بيرون آمده همان است كه از او مكيده يا از خود پشه است ،پاک
است؛ همچنين است چنانچه بداند از او مكيده؛ ولى به جـزء بـدن پشـه تبـدّ ل
يافته؛ اما اگر فاصل ٔه بين مكيدن خون و كشتن پشه به اندازهاى كم باشد كـه بـه
خون پشه تبدّ ل نيافته يا معلوم نباشد كه تبدّ ل يافته يا نه ،نجس است.
مسئله  .434اگر ِجرم نجسى مانند پوست ،گوشت و استخوان ،جـزء بـدن
ِ
حيوان پاک شده و از اجزاى بدن او محسوب شود ،پاک خواهـد بـود؛
انسان يا
يعنى آنچه سبب پاک شدن است ،تبدّ ل است؛ نه صرف انتقال.
 .8اسالم

مسئله  .431اگر كافر غيركتابى كه نجس است شهادتين را يعنى «أ ْشـ َهدُ أ ْن اال
ح َّمد ًا َر ُس ُول اِهلل» را بگيود ،مسلمان مىشـود و بـا مسـلمان
ِإ ال َه ِإ َّال اُهلل َو أ ْش َهدُ أ َّن ُم َ
ْ
شـدن
عرق او پاک است؛ ولى اگر موقع مسـلمان
شدن ،بدن و آب دهان و بينى و َ
عين نجاست بر بدن او باشد ،بايد برطرف كند و جاى آن را آب بكشد و اگر پـيش
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ْ
شدن عين نجاسـت برطـرف شـده باشـد ،الزم اسـت جـاى آن را آب
از مسلمان
بكشد ،ىزرا اسال ْم نجاست كفر غيركتابى را پاک مىكند؛ نه نجاستهاى ديگر را.
مسئله  .433اگر هنگامی كه كافر بوده ،لباس او با رطبوت به بدنش رسيده
باشد و آن لباس به وقت مسلمان شدن در بدن او نباشـد ،نجـس اسـت ،بلكـه
اگر در بدن او هم باشد ،بايد به احتياط آن را پاک كند.
مسئله  .433اگر كافر غيركتابى شهادتين بگيود و معلوم نباشد كه اسالم او
قلبی است يا نه ،پاک است؛ ولى اگر معلوم باشد كه در قلب مسـلمان نشـده،
به احتياط واجب بايد از او اجتناب كرد.
 .9تَبَعيَّت

مسئله  .433تبع ّيت ،آن است كه چيز نجسـى بـه همـراه پـاک شـدن چيـز
نجس ديگر پاک شود.
مسئله  .433اگر شراب سركه شود ،ظرف آن هم تـا جـايى كـه شـراب ،هنگـام
جوش آمدن به آنجا رسيده ،پاک مىشود و چيزى هم كه معموالً روى آن مىگذارنـد،
ْ
جوشيدن سريرز شـود و
اگر به آن رطبوت نجس شود ،پاک مىگردد ،بلكه اگر هنگام
پشت ظرف به آن آلوده شود ،بعد از سركه شدن ،پشت ظرف هم پاک مىشود.
ِ
مسئله  .438كودک نابال ِغ ِ
شدن يكى از پدر
كافر غيركتابى ،پس از مسلمان
يا مادر يا جدّ يا جدّ ه او ،پاک مىشود.
مسئله  .433تخته يا سنگى كه روى آن م ّيت را غسل مىدهنـد و پارچـهاى
كه با آن بخشى از اعضاى م ّيت را مىپوشـانند و دسـت كسـى كـه او را غسـل
مىدهد ،همچنين كيسه و صابونى كه با آن شسته مىشود ،پـس از تمـام شـدن
غسل ،پاک مىشود.
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مسئله  .441كسى كه چيزى را با دست خود آب مىكشد ،اگر دست و آن
چيز با هم آب كشيده شود ،پـس از پـاک شـدن آن چيـز ،دسـت او هـم پـاک
مىشود.
مسئله  .443اگر لباس و مانند آن را با يرختن آب قليل بر آن بشيوند و بـه
انداز ٔه معمول فشار دهند تا آبى كه روى آن يرختهاند جدا شـود ،آبـى كـه در آن
پارچه مىماند ،پاک است؛ همچنين ظرف نجس را كه با يرختن آب قليل بر آن
ِ
شـدن آبـى كـه بـراى پـاک
مىشيوند ،قطرههايى كه در آن ظرف ـ پس از جدا
شدن ،روى آن يرختهاند ـ مىماند ،پاک است.
 .11برطرف شدن عين نجاست

متـنجس
مسئله  .444اگر بدن حيوان به عين نجس ـ مثل خـون ـ يـا بـه
ّ
ـ مانند آب نجسشده ـ آلوده باشد ،چنانچه برطرف گردد ،بدن آن حيوان پـاک
مىشود؛ همچنين است باطن بدن انسان ،مثل توی دهان و بينى .بـرای نمونـه،
اگر خونى از الى دندان بيرون آيد و در آب دهان از بين برود ،آب كشيدن تـوی
دهان الزم نيست؛ ولى اگر دندان مصنوعی در دهان نجـس شـود ،بـه احتيـاط
واجب بايد آن را آب بكشند.
مسئله  .441اگر غذا الى دندان مانده باشـد و داخـل دهـان خـون بيايـد،
چنانچه خون به غذا نرسد ،آن غذا پـاک اسـت و اگـر خـون بـه آن برسـد ،بـه
احتياط واجب نجس مىشود.
مسئله  .443مقدارى از لب و پلک چشم كه هنگام بستن ،روى هم مىآيد،
نيز جايى كه معلوم نيست از ظاهر بدن است يا باطن آن ،اگر نجس شـود ،الزم
است احتياط ًا شسته شود.
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مسئله  .443اگر گرد و خاک نجسشده بر لباس و فرش و مانند اينها قرار
گيرد ،چنانچه هر دو خشک باشند ،نجس نمىشـود و بـا تكـان دادن مناسـب،
گرد و خاک برطرف میشود؛ ولی اگر گرد و خاک يا لباس و ماننـد ايـنهـا تـر
باشند ،يا در صورت ماندن گرد و خاک تر بشود ،بايد ِّ
محل قـرار گـرفتن گـرد و
خاک را آب بكشند.
 .11استِبراء حيوان نجاستخوار

مسئله  .443ادرار و مدفو ِع حيوانى كه به خـوردن نجاسـت انسـان عـادت
كرده نجس است و اگر بخواهند پاک شود بايد آن را استبراء كنند؛ يعنى مـدتى
با خوردن غذاى پاک و نخوردن نجس ،به آن حيوان نجسخوار گفته نشود .بنابر
احتياط بايد شتر نجسخوار را چهل روز ،گاو را بيست روز ،گوسـفند را ده روز،
مرغابى را پنج روز و مرغ خانگى را سه روز ،از خوردن نجس جلـوگيرى كننـد و
غذاى پاک به آنها بخورانند.
 .12غائب شدن مسلمان

مسئله  .443اگر بدن يا لباس مسـلمان يـا چيـز ديگـرى ـ ماننـد ظـرف و
فرش ـ كه در اختيار اوست ،نجس شود و آن مسلمان غائب گردد ،با چند شرط
مىتوان آن را پاک دانست .3 :مسلمان چيزى را كه بـدن يـا لباسـش را نجـس
كرده نجس بداند؛ برای مثال ،اگر كسی لباسش با رطبوـت بـه بـدن كـافر غيـر
كتابى مالقات كرده و آن را نجس نداند ،پس از غائب شـدن او ،نمـىتـوان آن
لباس را پاک دانست .4 .بداند بدن يا لباسش بـه چيـز نجـس رسـيده اسـت.
 .1آن چيز را در كارى كه شرط آن را پاک بودن مىداند استعمال كند؛ مـث ً
ال بـا
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ْ
مسـلمان
آگاهى و اختيار با آن لباس نماز بگـزارد .3 .انسـان احتمـال دهـد آن
چيزى را كه نجس شده آب كشيده است ،پس اگر يقـين داشـته باشـد كـه آب
نكشيده ،نبايد آن چيز را پـاک بدانـد .3 .مسـلمان ،بـالغ يـا تشـخيص دهنـد ٔه
طهارت و نجاست باشد.
راه ثابت شدن طهارت

مسئله  .448اگر انسان يقين كند چيزى كه نجس بوده پاک شده است ،يـا يـک
عادل يا موثق به پاک شدن آن خبر دهد ،آن چيز پـاک اسـت؛ همچنـين اسـت اگـر
كسى كه چيز نجس شده در اختيار اوست ،بگيود آن چيز پـاک شـده؛ يـا مسـلمانى
چيز نجس شده را آب كشيده باشد ،اگرچه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه.
مسئله  .443كسى كه وكيل شده لباس نجس شـده را آب بكشـد و فـردی
مورد اطمينان باشد و لباس هم در تصرف او باشد ،اگر بگيوـد آب كشـيدم ،آن
لباس پاک است.
مسئله  .411اگر انسان حالتی دارد كـه در آب كشـيدن چيـز نجـس يقـين پيـدا
نمىكند ،مىتواند همانند مؤمنان عادى عمل كند ،هرچند براى او يقين حاصل نشود.
احكام ظرفها

مسئله  .413ظرفى كه از پوست سـگ يـا خـوک يـا مـردار سـاخته شـده،
خوردن و آشاميدن از آن ظرف حرام است و نبايد آن ظرف را در وضو و غسل و
كارهايى كه بايد با چيز پاک انجام داد ،استعمال كنند و بـه احتيـاط مسـتحب،
چرم سگ و خوک و مردار را اگرچه ظرف هم نباشد ،در كارهايى كه طهارت در
آنها شرط نيست ،استعمال نكنند.
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مسئله  .414خوردن و آشاميدن از ظرف طال و نقره ،نيز اسـتعمال آنهـا در
شئون زندگى ،حرام است و احتياط واجب ،ترک تزيين اتاق به آنهاست.
مسئله  .411ساختن ظرف طال و نقره كه مصرفى غير از حرام نداشته و بـه
همين قصد ساخته مىشود ،نيز مزدى كه براى آن گرفته مىشود ،حرام است.
مسئله  .413خريد و فروش ظرف طال و نقره كه مصرفى غير از حرام ندارد،
نيز پولی كه فروشنده عوض آن مىگيرد ،حرام است.
مسئله  .413گير ٔه استكان كه آن را از طال يا نقره مـىسـازند ،اگـر پـس از
برداشتن استكان ،به آن ظرف گفته شـود ،اسـتعمال آن ،چـه بـه تنهـايى يـا بـا
استكان ،حرام است و چنانچه ظـرف بـه آن گفتـه نشـود ،اسـتعمال آن مـانعى
ندارد.
مسئله  .413استعمال ظرفى كه روى آن را آب طـال يـا آب نقـره دادهانـد،
اشكال ندارد.
مسئله  .413اگر فلزى را با طـال يـا نقـره مخلـوط كننـد و ظـرف بسـازند،
چنانچه مقدار آن فلز به قدرى افزون باشد كه ظرف طال يا نقره بـه آن نگيونـد،
استعمال آن مانعى ندارد.
مسئله  .418اگر انسان غذا يا آبى را كه در ظرف طال يا نقره اسـت ،بـراى
پرهيز از حرام در ظرف ديگر بريزد ،اين استعمال جايز است؛ ولى اگر بخواهد از
ظرف دوم غذا بخورد يا آب بنوشد و خالى كردن از ظرف مـذكور ،اسـتعمال آن
شمرده شود ،اين استعمال حرام است.
ِ
بادگير قليان ،غالف شمشير ،كارد ،قاب قرآن ،اگر از
مسئله  .413استعمال
طال يا نقره باشد ،اشكال دارد .عطردان ،سرمهدان و مانند اينها نيز اگر از طـال
يا نقره باشد ،داراى همين حكماند.
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مسئله  .431استعمال ظرف طال يا نقره در حال ناچارى به مقدار ضـرورت
اشكال ندارد و براى وضو و غسل در حال اضطرار هم مانند تق ّيه ،مىتوان ظرف
طال و نقره را استعمال كرد ،بلكه گاهى واجب است.
مسئله  .433استعمال ظرفى كه معلوم نيست از طال يا نقره يا از چيز ديگـر
است ،اشكال ندارد.

افعال وضو
مسئله  .434در وضو واجب است صورت و دستها شسته و جلوى سـر و
روى پاها مسح شود.
مسئله  .431درازاى صورت بايد از باالى پيشانى ،از جـايى كـه مـوى سـر
مىريود تا آخر چانه ،شسته شود و پهناى آن به مقدارى كه ميان انگشت وسـط
و شست قرار مىگيرد ،بايد شسته شـود و اگـر مختصـرى از ايـن مقـدار شسـته
نشود ،وضو باطل است ،پس براى آنكه شخص يقـين كنـد ايـن مقـدار كـام ً
ال
شسته شده ،بايد كمى اطراف آن را هم بشيود.
مسئله  .433اگر صورت يا دست كسى كوچکتـر يـا بـزرگتـر از متعـارف
مردم باشد ،بايد ببيند كه افراد عادى تا كجای صورت خـود را مـىشـيوند و او
هم تا همانجا را بشيود؛ نيز اگر در پيشانى او مو ريويـده يـا جلـوى سـرش مـو
ندارد ،بايد به انداز ٔه متعارف پيشانى را بشيود.
مسئله  .433اگر احتمال دهد چرک يا چيز ديگـرى در قسـمتی از اعضـای
وضو ـ مانند ابروها و گوشههاى چشم و لب او ـ هست كه نمـىگـذارد آب بـه
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آنها برسد ،چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد ،بايد پـيش از وضـو آن را
بررسى كند كه اگر هست ،برطرف نمايد.
مسئله  .433اگر پوست صورت از الى مو پيدا باشد ،بايد آب را به پوست برساند و
چنانچه پيدا نباشد ،شستن مو كافى است و رسانيدن آب به ىزر آن الزم نيست.
مسئله  .433اگر شک كند كه پوست صورت از الى مو پيداست يا نـه ،بـه
احتياط واجب بايد مو را بشيود و آب را به پوست هم برساند.
مسئله  .438شستن توی بينى و مقدارى از لب و چشم كه در وقـت بسـتن
ديده نمىشود ،واجب نيست؛ ولى براى آنكه يقين كند از جاهايى كه بايد شسته
شود ،چيزى باقى نمانده ،واجب است مقدارى از آنها را هم بشيود .كسى كـه
نمىدانسته بايد اين مقدار را بشيود ،اگر نداند در وضوهايى كه گرفته اين مقدار
را شسته يا نه ،نمازهايى كه گزارده صحيح است.
مسئله  .433بايد صورت را از باال بـه پـايين شسـت؛ اگـر از پـايين بـه بـاال
بشيود ،وضو باطل است و دستها را بايد از آرنج به طرف سر انگشتان بشيود.
مسئله  .431اگر دست را تر كند و به صورت و دستهـا بكشـد ،چنانچـه تـرى
دست به قدرى باشد كه با كمک دست ،شستن صدق كند ،بنا بر احتياط كافى است.
مسئله  .433پس از شستن صورت ،بايد دست راست و پـس از آن دسـت
چ

را ،از آرنج تا سر انگشت ،بشيود.
مسئله  .434براى آنكه يقين كند آرنج را كام ً
ال شسته ،بايد مقدارى باالتر از

آرنج را هم بشيود.
مسئله  .431كسى كه پيش از شستن صورت ،دستهـاى خـود را تـا مـچ
شسته ،هنگام وضو بايد تا سر انگشتان را بشيود و اگر فقط تـا مـچ را بشـيود،
وضوى او باطل است.

« » 76

توضيحالمسـائل

مسئله  .433در وضو ،شستن صورت و دستها ،بار يكم واجـب ،بـار دوم
جايز ،بار سوم و بيشتر از آن حرام است و اگر با مقداری آب كه به قصـد وضـو
مىيرزد ،تمام عضو شسته شود ،يک بار شمرده مىشود؛ چـه يـک بـار را قصـد
بكند ،يا قصد نكند.
مسئله  .433پس از شستن هر دو دست بايد جلوى سر را با ترى آب وضـو
كه در دست مانده ،مسح كند و الزم نيست با دست راست باشد و بـه احتيـاط
از باال به پايين مسح كند.
مسئله  .433يک قسمت از چهار قسمت سر ـ كه مقابل پيشـانى اسـت ـ
جاى مسح است و هر جاى اين قسمت را به هر اندازه مسح كند ،كافى است،
اگرچه به احتياط مستحب ،از درازا به انداز ٔه درازاى يـک انگشـت و از پهنـا بـه
انداز ٔه پهناى سه انگشت بسته ،مسح كند.
مسئله  .433الزم نيست مسح سر بر پوست آن باشد ،بلكه بر موى جلـوى
سر هم صحيح است؛ ولى كسى كه موى جلوى سر او به اندازهاى بلنـد اسـت
كه اگر مث ً
ال شانه كند به صورتش مىيرزد ،يا به جاهاى ديگر سر مىرسد ،بايـد
ُبن موها را مسح كند؛ يا موها را كنـار بزنـد و پوسـت سـر را مسـح كنـد و اگـر
موهايى را كه به صورت مىيرزد يا به جاهاى ديگـر سـر مـىرسـد ،جلـوى سـر
جمع كند و بر آنها مسح كند ،يا بر موى جاهاى ديگر سر ،كه جلـوى آن آمـده
مسح كند ،باطل است.
مسئله  .438پس از مسح سر بايد با ترى آب وضو كه در دست مانده ،روى پاها
را از سر يكى از انگشتها تا برآمدگى روى پا و به احتياط تا مفصل ،مسح كند.
مسئله  .433پهناى مسح پا به هر اندازه باشد ،كافى است؛ ولى بهتر بلكـه
أحوط آن است كه با تمام كف دست ،روى پا را مسح كند.
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مسئله  .431اگر در مسح پا هم ٔه دست را روى پا بگـذارد و كمـى بكشـد،
صحيح است.
مسئله  .433در مسح سر و روى پا بايد دسـت را روى آنهـا بكشـد و اگـر
دست را نگه دارد و سر يا پا را به آن بكشد ،مسح باطل است؛ ولى اگر مـوقعى
كه دست را مىكشد ،سر يا پا مختصرى حركت كند ،اشكال ندارد.
مسئله  .434جاى مسح بايد خشک باشد ،پس اگر به قدرى تـر باشـد كـه
رطبوت كف دست به آن اثر نكند ،مسح باطل است؛ ولى اگر ترى آن به قدرى
كم باشد كه رطبوت آن مانع از تأثير رطبوت كف دست نباشـد ،يعنـی پـس از
مسح بگيوند اين رطبوت فقط از ترى كف دست است ،اشكال ندارد.
مسئله  .431اگر براى مسح ،رطبوتى در كف دست نمانده باشد ،نمىتواند
دست را با آب خارج ،تر كند ،بلكه بايد از اعضاى ديگر وضو رطبوت بگيـرد و
با آن مسح كند.
مسئله  .433اگر رطبوت كف دست فقط به انداز ٔه مسح سر باشد ،مىتواند
سر را با همان رطبوت مسح كنـد و بـراى مسـح پاهـا از اعضـاى ديگـر وضـو
رطبوت بگيرد.
مسئله  .433هرگاه بر اثر گرمـى هـوا يـا جهـات ديگـر ،هـيچ رطـبوتى در
اعضای وضو براى گرفتن رطبوت جهت مسح باقى نماند ،به احتيـاط واجـب،
تيمم كند.
هم با آب خارج مسح كند؛ هم پس از وضو ّ
مسئله  .433مسح كردن از روى جوراب و كفش باطل است؛ ولى اگـر بـه
جهتی مانند سرماى شديد يا ترس از دزد و درنده و مانند اينها نتواند كفـش يـا
جوراب را بيرون آورد ،مسح كردن بر آنها اشكال ندارد و اگر روی كفش نجـس
باشد ،بايد چيز پاكی بر آن بگذارد و بر آن چيز مسح كند.
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مسئله  .433اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح ،آن را آب بكشـد،
بايد تيمم كند.
مسئله  .438تكرار مسح سبب بطالن وضو نيست؛ به يوژه اگر براى رعايت
احتياط باشد ،مگر آنكه از روى تشريع يا وسوسه باشد.
وضوي ارتماسی
مسئله  .433وضوى ارتماسى ،آن است كه انسان صورت و دستها را بـه
قصد وضو در آب فرو برد؛ يا آنها را در آب فرو برد و به قصد وضو بيـرون آورد؛
اما براى اينكه مسح سر و پاهـا بـا آب وضـو باشـد ،بايـد هنگـام بيـرون آوردن
دستها از آب ،قصد وضو داشته باشد؛ يا اينكه مقدارى از دست چ

را باقى

گذارد ،تا آن را با دست راست ،ترتيبى بشيود.
مسئله  .431در وضوى ارتماسى هم بايد صورت و دستها از باال به پايين
شسته شود ،پس اگر وقتى كه صورت و دستها را در آب فرو مىبرد قصد وضو
كند ،بايد صورت را از طرف پيشانى و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد و
اگر هن گام بيرون آوردن از آب قصد وضو كند ،بايد صورت را از طرف پيشانى و
دستها را از طرف آرنج بيرون آورد.
مسـئله  .433اگـر وضـوى برخـی از اعضـاء را ارتماسـى و بعضـى را غيـر
ارتماسی انجام دهد ،اشكال ندارد.
دعاهاي مستحب هنگام وضو گرفتن
مسئله  .434كسى كه وضو مىگيرد مستحب است:

ـ در آغاز نگاه به آب بگيودِ « :ب ْس ِم اِهلل َو ِباِهلل َو ا ْل َح ْمدُ ِهلل ا َّل ِذي َج َع َل ا ْل امـا َء
ج َع ْل ُه ن َِجس ًا».
َط ُهور ًا َو َل ْم َي ْ
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اج َع ْل ِنـي ِمـ َن التَّـ بو ِابي َن َو
ـ هنگام شستن دست پيش از وضو بگيود« :ال ّل ُه َّم ْ
ِ
ن».
اج َع ْلني م َن ال ُم َت َط ِّه ِري َ
ْ
ـ وقت مضمضه كردن (يعنی آب در دهان گرداندن) بگيوـد« :ال ّل ُهـ َّم َل ِّقنـي
جتي َي ْو َم َأ ْل اقا َك َو َأ ْط ِل ْق ِل اس ِاني ِب ِذك ِْر َك».
ُح َّ

ـ هنگام استنشاق (يعنى آب در بينى كردن) بگيود« :ال ّل ُهـ َّم ال ُت َحـ ِّر ْم َع َلـ ّي
ِ ِ
ِ
ح َها َو َر ْو َح َها َو ِطيب َ اها».
اج َع ْلني م َّم ْن َي ُش ُّم ِري َ
يرح ا ْل َجنَّة َو ْ
َ
ـ زمان شستن صورت بگيود« :ال ّل ُه َّم بَي ِّ ْض َو ْج ِهي َي ْو َم ت َْس َو ُّد ِف ِيه ا ْل ُو ُجو ُه َو اال
ُت َس ِّو ْد َو ْج ِهي َي ْو َم َتبْي َ ُّض ِف ِيه ا ْل ُو ُجو ُه».
ـ وقت شستن دست راست بگيود« :ال ّل ُه َّم َأ ْع ِطني ِكتاـابي ِبيَمينـي و ا ْل ُخ ْلـدَ
ِفي ا ْل ِجن َِان ِبي َ اس ِاري َو اح ِاسبْني ِح اساب ًا َي ِسير ًا».
ـ هنگام شستن دست چ بگيود« :ال ّل ُه َّم اال ُت ْع ِط ِنـي ِكت ِ
اـابي ِب ِشـ امالي َو ال
ِمن و ِ
راء َظه ِري و ال َتجع ْلها م ْغ ُلو َل ًة إلى ُعنُقي و َا ُعو ُذ ِب َك ِمن م َق َّطع ِ
ات النّير ِان».
ْ ُ ا
َ
ْ َ
ْ َ
ا
ْ َ َ َ
ـ زمان مسح سر بگيود« :ال ّل ُه َّم َغ ِّشني ِب َر ْح َم ِت َك َو بَ َرك ِاات َك َو َع ْف ِو َك».
راط يـوم ت َِـز ُّل ِف ِ
ِ
ِ
يـه ا ْ ْقـدا ا ُم َو
ـ وقت مسح پا بگيود« :ال ّل ُه َّم َثبِّتْني َع َلى ِّ
الص َ ْ َ
اج َع ْل َس ْع ِيي ِفي اما ُير ِضي َك َعنّي َيا َذا ا ْل َج ِ
الل َو ِ
اإل ْكرا ِم».
ْ
شروط وضو
سيزده چيز از شرايط صحيح بودن وضو است:
شرط يكم :آب باشد؛ نه مايع ديگر مانند گالب.
شرط دوم :آب وضو پاک باشد.
مسئله  .431وضو با آب نجس و مـايعى كـه آب نيسـت ـ ماننـد عصـاره
ميوه ـ باطل است ،اگرچه انسـان نجـس بـودن يـا آب نبـودن آن را ندانـد؛ يـا
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فراموش كرده باشد و اگر با آن وضو نمازى هم گـزارده باشـد ،بايـد آن نمـاز را
دبواره با وضوى صحيح بهجا آورد.
مسئله  .433اگر غير از آب گلآلود ،آب ديگرى براى وضو ندارد ،چنانچـه
وقت نماز تنگ است ،بايد تيمم كند و اگر وقـت دارد ،بايـد صـبر كنـد تـا آب
صاف شود و وضو بگيرد.
شرط سوم :آب وضو مباح باشد.
بنا بر احتياط ،فضايى نيز كه در آن وضو مىگيرد ،بايد مبـاح باشـد ،اگرچـه
مباح نبودن فضا حرام است ،براى صحت وضو الزم نيست.
مسئله  .433وضو با آب غصبى و بـا آبـى كـه معلـوم نيسـت صـاحب آن
راضى است يا نه ،حرام و باطل است؛ ولى اگر در گذشته راضى بوده و انسـان
نمىداند كه از رضايتش برگشته يا نه ،وضو صحيح است؛ نيز اگـر آب وضـو از
صورت و دستها در جاى غصبى بريزد ،وضوى او صحيح است.
مسئله  .433وضـو گـرفتن از حـوض يـا وضـوخانه مدرسـهاى كـه انسـان
نمىداند آن حوض يا وضـوخانه را بـراى همـ ٔه مـردم وقـف كـردهانـد يـا بـراى
محصالن همان مدرسه ،در صورتى كه مؤمنـان آگـاه ،از آب آن وضـو بگيرنـد،
ّ
اشكال ندارد.
مسئله  .433كسى كه نمىخواهد در مسجدى نماز بگزارد ،اگـر ندانـد آب
حوض يا وضوخان ٔه آن را براى هم ٔه مردم وقف كردهاند يـا بـراى كسـانى كـه در
آنجا نماز مىخوانند ،نمىتوانـد از حـوض يـا وضـوخان ٔه آن وضـو بگيـرد؛ ولـى
چنانچه معموالً كسانى هم كه نمىخواهند در آنجا نماز بگزارنـد ،از حـوض يـا
وضوخان ٔه آن بدون جلوگيرى مسئول امور مسجد وضـو مـىگيرنـد ،مـىتوانـد از
حوض يا وضوخانه آن وضو بگيرد.
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مسـئله  .438وضـو گـرفتن از حـوض يــا وضـوخان ٔه تيمچـههـا ،پاســاژها،
مسافرخانهها ،مهمانسراها و مانند اينها براى كسانى كه ساكن آنجاها نيسـتند،
در صورتى صحيح است كه معموالً كسانى هم كه ساكن آن مكانهـا نيسـتند،
بدون جلوگيرى مسئول آن مكان ،با آب آنجاها وضو مىگيرند.
محصـالن
محصل مدرسهاى نيست ،ولى مهمان
مسئله  .433هرگاه كسى
ّ
ّ
آن است ،اگر پذيرفتن چنين مهمانى بر خالف شروط وقف نباشد ،وضو گـرفتن
او در آن مدرســه اشــكال نــدارد؛ همچنــين اســت در م ـورد كســى كــه مهمــان
مؤسسات فرهنگى ،تجارى ،نيز مهمان مسافران مسافرخانههـا ،مهمانسـراها يـا
ساكنان تيمچههاست.
مسئله  .481وضو گرفتن از نهرهاى بزرگ كه مالک خصوصى دارد ،اگرچه
انسان نداند كه صاحب آنها راضـى اسـت ،اشـكال نـدارد ،بلكـه اگـر بدانـد
صاحب آنها از وضو گرفتن ناراضى است ،اشكال ندارد ،هرچنـد بـه احتيـاط
مستحب در اين صورت با آب آنها وضو نگيرند.
آب غصـبى اسـت ،در صـورتى كـه خـود او
مسئله  .483اگر فراموش كند ْ
غاصب نباشد و با آن وضو بگيرد ،وضوى او صحيح است.
شرط چهارم :ظرف آب وضو به احتياط واجب مباح باشد.
شرط پنجم :ظرف آب وضو به احتياط واجب طال و نقره نباشد.
مسئله  .484اگر آب وضو در ظرفی باشد كه وضو گرفتن از آن حرام اسـت
ـ مانند ظرف طال و نقره و ظرف غصبى ـ و مكلف هـم ظـرف يـا آب ديگـرى
نداشته باشد ،بايد تيمم كند و چنانچه با آن آب وضو بگيرد ،به احتياط واجـب
باطل است و اگر آب مباح ديگرى دارد ،چنانچـه در آن ظـرف طـال و نقـره يـا
ظرف آب را به صورت و دستها بريـزد،
غصبى وضوى ارتماسى بگيرد يا با آن
ْ

« » 81

توضيحالمسـائل

دست آب از آن ظرف
به احتياط واجب وضوى او باطل است؛ ولى اگر با كف
ْ
بردارد و به صورت و دستها بريزد ،وضيوش صحيح است ،اگرچـه بـه لحـاظ
تصرف در ظرف غصبى ،فعل حرام مرتكب شده است.
ّ
مسئله  .481اگر در حوض يا وضوخانهای كه قسمتی از آن ـ مانند يـک آجـر،
يک سنگ ،شير آب يا قسمتى از لولهكشى آن ـ غصبى است ،وضـو بگيـرد ،وضـو
صحيح است ،هرچند اگر وضوى او تصرف در غصب حساب شود ،حرام است.
مسئله  .483اگر در صحن حرم يكى از امامان يا امامزادگـان ـ كـه سـابق ًا
قبرستان بوده ـ حوضی يا نهرى يا وضوخانهای بسازند ،چنانچه انسان نداند كـه
زمين صحن را براى قبرستان وقف كردهاند ،وضـو گـرفتن در آن حـوض و نهـر
اشكال ندارد.
شرط ششم :اعضاى وضو هنگام شستن و مسح كردن پاک باشد.
مسئله  .483اگر پيش از تمام شدن وضو عضوى را كه شسته يا مسح كرده،
نجس شود ،ولى بقيه اعضای وضو را به گونهای انجام دهد كه نجاسـت بـه آن
نرسد ،وضيوش صحيح است.
مسئله  .483اگر غير از اعضاى وضو عضـوى از بـدن نجـس باشـد وضـو
صحيح است؛ ولى چنانچه مخرج را از ادرار يا مدفوع تطهيـر نكـرده باشـد ،بـه
احتياط مستحب ،نخست آن را تطهير كند و سپس وضو بگيرد.
مسئله  .483اگر يكى از اعضاى وضو نجس باشد و پس از وضو شک كند
كه پيش از وضو ،آن را آب كشيده يا نه ،چنانچه هنگـام وضـو متوجـه پـاک يـا
نجس بودن آن عضو نبوده ،وضو باطل است و اگر مىداند متوجه بوده يا شـک
دارد كه متوجه بوده يا نه ،وضو صـحيح اسـت و درهرصـورت ،عضـوى را كـه
نجس بوده ،بايد آب بكشد.
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مسئله  .488اگر در صورت يا دستها بريدگى يا زخمى است كه خون آن بند
نمىآيد و آب براى آن ضرر ندارد ،بايد در آب كر يا جارى فـرو بـرد و قـدرى فشـار
دهد كه خون بند بيايد و سپس به دستورى كه گفته شد ،وضوى ارتماسى بگيرد.
شرط هفتم :وقت براى بهجاآوردن وضو و نماز كافى باشد.
مسئله  .483هرگاه وقت به قدرى تنگ است كه اگر وضو بگيرد ،تمام نماز
تـيمم كنـد؛
يا مقدارى از آن ،هرچند اندک ،بعد از وقت گزارده مىشـود ،بايـد ّ
تيمم يک اندازه وقت الزم است ،بايد وضو بگيرد.
ولى اگر براى وضو و ّ
مسئله  .431كسى كه در تنگى وقت نماز بايد تيمم كند ،اگر وضـو بگيـرد،
صحيح است؛ چه براى آن نماز وضو بگيرد؛ يا براى كار ديگر.
شرط هشتم :به قصد قربت ،يعنی برای انجامدادن فرمان خدای عالم ،وضو
بگيرد و اگر براى خنک شدن يا به قصد ديگرى وضو بگيرد ،باطل اسـت ،مگـر
اغراض ديگر ،تابع قصد قطعى تقرب به خداى سبحان باشد.
مسئله  .433الزم نيست نيـت وضـو را بـه ـان بگيوـد يـا از قلـب خـود
متوجـه باشـد كـه وضـو مـىگيـرد،
بگذراند؛ ولى بايد در تمـام حـاالت وضـو
ّ
بهگونهاى كه اگر از او بپرسند چه مىكنى بگيود «وضو مىگيرم».
مسئله  .434هرگاه در حال وضو گناهى انجام دهد ـ مانند شـنيدن غيبـت
يا نگاه به زن نامحرم يا وضو گرفتن زن در جـايی كـه مـرد نـامحرم بـه او نگـاه
میكند ـ وضوى او صحيح است ،هرچند گناه كرده است.
شرط نهم :رعايت ترتيب در بهجا آوردن وضو؛ يعنى نخست صورت و پـس
از آن دست راست و سپس دست چ

را بشيود و پس از آن سر و آنگـاه پاهـا

را مسح كند و بايد احتياط ًا پاى راست را پيش از پاى چ
اين ترتيب وضو نگيرد ،باطل است.

مسح كند و اگـر بـه
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مسئله  .431هرگاه كسى شستن عضو قبلى را فراموش كرد و عضـو بعـدى
را شست ،برای مثال ،نخست دست چ
پس از دست راست دست چ

و سپس دست راست را شست ،بايد

را بشيود ،تا ترتيـب مراعـات شـود ،بـه شـرط

اينكه با اين شستن بيجا ،مواالت از بين نرود و اگـر مـواالت تـرک شـود ،بايـد
دبواره وضو بگيرد.
شرط دهم :كارهاى وضو را پياپی انجام دهد.
مسئله  .433اگـر ميـان كارهـاى وضـو بـه قـدرى فاصـله شـود كـه وقتـى
مىخواهد عضوى را بشيود يا مسح كند ،رطبوـت عضـوهايى كـه پـيش از آن
شسته يا مسح كرده خشک شده باشد ،وضو باطل اسـت و اگـر فقـط رطبوـت
عضو آخری كه شسته يا مسح كرده خشک شده باشد ـ برای مثال ،مـوقعى كـه
مىخواهد دست چ

را بشيود رطبوت دسـت راسـت خشـک شـده باشـد و

صورت تر باشد ـ وضو صحيح است.
مسئله  .433اگر كارهاى وضو را پشت سرهم بهجـا آورد ،ولـى بـه جهتـی
مانند گرماى هوا ،باد ،حرارت فراوان بدن و ماننـد ايـنهـا رطبوـت عضـوهاى
سابق خشک شود ،وضوى او صحيح است.
مسئله  .433راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد ،پـس اگـر بعـد از شسـتن
صورت و دستها چند قدم راه برود و سپس سر و پا را مسـح كنـد ،وضـوى او
صحيح است.
شرط يازدهم :كارهای وضو را در صورت توانايى ،خـود وضـوگيرنده انجـام
دهد و اگر ديگرى او را وضو دهد ـ بـرای مثـال در رسـانيدن آب بـه صـورت و
دست و شستن آنها كمک كند يا مسح سر و پاهاى او را به عهده بگيرد ـ وضو
باطل است.
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مسئله  .433كسى كه نمىتواند وضو بگيرد ،بايد نايب بگيرد كه با اعضاى
وى او را وضو دهد و چنانچه مزد هم بخواهد ،در صورتى كه بتواند بايد بپردازد؛
ولى بايد خود او نيت وضو كند و با دست خود مسح نمايـد و اگـر نمـىتوانـد،
ِ
مسح او بكشد و اگـر ايـن هـم ممكـن
بايد نايبش دست او را بگيرد و به عضو
نيست ،بايد از دست او رطبوت بگيرد و با آن رطبوت ،سـر و پـاى او را مسـح
تيمم هم بكند.
كند و به احتياط واجب در صورت امكانّ ،
مسئله  .438هر كدام از كارهاى وضو را كه مىتواند به تنهايى انجام دهـد،
نبايد در آن كمک بگيرد.
شرط دوازدهم :استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.
مسئله  .433كسى كه مىترسد اگر وضو بگيرد ،مريض شود ،يـا چنانچـه
تـيمم
آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند ،نبايد وضو بگيرد و وظيفـه او ّ
است؛ ولى اگر نداند كـه آب بـراى او ضـرر دارد و وضـو بگيـرد و پـس از آن
بفهمد كه ضرر داشته ،وضيوش صحيح است ،اگرچه به احتياط مستحب بـا
آن وضو نماز نگزارد و تيمم كند و چنانچه با آن وضو نماز گزارده ،دبواره آن را
اقامه كند.
مسئله  .111اگر رسانيدن آب به صورت و دستها به مقدار كمى كه وضو
با آن صحيح است ،ضرر ندارد و بيشتر از آن ضـرر دارد ،بايـد بـا همـان مقـدار
وضو بگيرد.
شرط سيزدهم :در اعضاى وضو مانعی از رسيدن آب نباشد.
مسئله  .113اگر مىداند چيزى به عضوى از اعضای وضو چسـبيده؛ ولـى
شک دارد كه از رسيدن آب در شستن صورت و دستهـا يـا مسـح سـر و پاهـا
جلوگيرى مىكند يا نه ،بايد آن را برطرف كند؛ يا آب را به ىزر آن برساند.
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مسئله  .114اگر ىزر َ
ناخن چرک باشد ،وضو اشكال ندارد؛ ولى بهتر است
آن را تميز كنند؛ اما اگر َ
ناخن را بگيرند ،چنانچه آن چرک مانع از رسيدن آب به
پوست باشد ،بايد براى وضو آن چرک را برطرف كنند؛ نيز اگـر نـاخن بلنـدتر از
حدّ معمول باشد ،بايد چرک ىزر مقداری را كـه بلنـدتر از حـد معمـول اسـت،
برطرف كند.
مسئله  .111اگر بر اثر سوختگی يا چيز ديگر ،تاولهايی در اعضـای وضـو
پيدا شود ،شستن صورت و دست ها و مسح سـر و پاهـا روى آن كـافى اسـت.
چنانچه سوراخ شود ،رسانيدن آب به ىزر پوست الزم نيست ،بلكه اگـر پوسـت
يک قسمت آن كنده شود ،الزم نيست آب را بـه ىزـر قسـمتى كـه كنـده نشـده
برساند؛ ولى چنانچه پوستى كه كنده شده گـاهى بـه بـدن مـىچسـبد و زمـانى
برمیآيد ،بايد آن را قطع كند؛ يا آب را به ىزر آن برساند ،به شـرط اينكـه ضـرر
نداشته باشد.
مسئله  .113اگر احتمال دهد كه به اعضاى وضو چيـزى چسـبيده اسـت،
چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشـد ـ مثـل آنكـه پـس از ِگـلكـارى يـا

رنگكارى شک كند كه مقداری ِگل يا رنگ به دست او چسبيده يـا نـه ـ بايـد
بررسى كند؛ يا به قدرى دست بمالد تا اطمينان پيدا كند كـه اگـر مـانعى بـوده،
برطرف شده يا آب به ىزر آن رسيده است.
مسئله  .113در اعضای وضو هر مقدار چرک كه باشد ،اگر آن چرک مـانع
از رسيدن آب به آن عضوها نباشد ،اشـكال نـدارد؛ همچنـين چنانچـه پـس از
گچكارى يا رنگكاری و مانند آن ،مقدار كمی از گچ يا رنگ ـ كه مانع رسـيدن
آب به بدن نيست ـ بر دست بماند ،اشكال ندارد؛ ولى اگر شک كند كـه مـانع
رسيدن آب در شستن يا مسح كردن است يا نه ،بايد آن را برطرف كند.
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مسئله  .113اگر اعضای وضو چرب اسـت و در چربـى آنِ ،جرمـی وجـود
ندارد كه مانع رسيدن آب به عضوهاى شستن يـا مسـح كـردن باشـد ،اشـكال
ندارد و چنانچه چربی به گونهای است كه مانع رسـيدن آب بـه اعضـای وضـو
مىشود ،بايد آن را برطرف كند.
مسئله  .113اگر پيش از وضو بداند كه در برخى از اعضاى وضو ،مانعى از
رسيدن آب هست و پس از وضو شک كند كه هنگام وضو ،آب را به عضو الزم
رسانده يا نه ،وضوى او صحيح است؛ ولى اگر بداند كه هنگام وضو متوجـه آن
مانع نبوده ،بايد دبواره وضو بگيرد.
مسئله  .118اگر در برخى از اعضاى وضو مانعى باشـد كـه گـاهى آب بـه
خودى خود ىزر آن مىرسد و گاهى نمىرسد و انسان پس از وضو شک كند كه
آب ىزر آن رسيده يا نه ،چنانچه بداند هنگام وضو متوجه رسيدن آب به ىزـر آن
نبوده ،به احتياط واجب دبواره وضو بگيرد.
مسئله  .113اگـر پـس از وضـو چيـزى را كـه مـان ِع رسـيدن آب اسـت در
اعضاى وضو ببيند و نداند هنگام وضو بوده يا پس از آن پيـدا شـده ،وضـوى او
صحيح است؛ ولى چنانچه بداند كه در حال وضـو متوجـه آن مـانع نبـوده ،بـه
احتياط واجب دبواره وضو بگيرد.
مسئله  .131اگر پس از وضو شک كند چيزى كه مانع رسيدن آب اسـت ،در
توجه داشتن ،وضو صحيح است.
اعضاى وضو بوده يا نه ،در صورت احتمال ّ
مسئله  .133اگر پس از وضو شک كند هم ٔه كارهاى وضو را انجام داده يـا
نه ،يا شروط در آن جمع بوده يا نه ،وضو صحيح است؛ ا ّما اگر در حـال وضـو
ّ
محـل آن نگذشـته باشـد ،بايـد بـهجـا آورد ،و اگـر از محـل آن
شک كند و از
گذشت ،به احتياط واجب آن را بهجا آورد.
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احكام وضو
مسئله  .134كسى كه در كارهاى وضو و شروط آن ،مانند پـاک بـودن آب،
غصبى نبودن آن ،بودن مانع بر اعضاى وضو و مانند آن وسوسـه دارد ،بايـد بـه
شک خود اعتنا نكند و همانند افراد متعارف انجام دهد.
مسئله  .131اگر شک كند كه وضوى او به سبب يكى از چيزهايى كه وضو
را از بين مىبرد ،باطل شده يا نه ،بنا گذارد كه وضوى او باقى است؛ ولـى اگـر
پس از ادرار ،استبراء نكرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطبوتى از مجـراى
ادرار او بيرون آيد كه نداند ادرار است يا چيز ديگر ،وضوى او باطل است.
مسئله  .133كسى كه در گذشته وضو نداشته و هم اكنون شـک دارد وضـو
گرفته يا نه ،بايد وضو بگيرد.
مسئله  .133كسى كه مىداند وضو گرفته و باطلكنند ٔه وضو هـم از او سـر
زده ـ مث ً
ال ادرار كرده است ـ اگر نداند كدام جلوتر بوده ،چنانچه اين شک پيش
از نماز است ،بايد وضو بگيرد و اگر در بين نماز اسـت ،بايـد نمـاز را بشـكند و
وضو بگيرد و اگر پس از نماز است ،در صورت توجه در حـال شـروع بـه نمـاز،
نمازى را كه گزارده صحيح است و بايد براى نماز بعدىاش وضو بگيرد.
مسئله  .133اگر پس از وضو يا در ميان آن يقين ك ند كه برخى از اعضای
وضو را نشسته يا مسح نكرده است ،چنانچه رطبوت عضوهايى كه پيش از آن
است خشک شده باشد ،بايد دبواره وضو بگيـرد و اگـر خشـک نشـده ،بايـد
عضوى را كه فراموش كرده و عضو پس از آن را بشيود يا مسح كند و اگـر در
بين وضو در شستن يا مسح كردن عضوى شک كنـد ،با يـد بـه همـين دسـتور
عمل كند.
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مسئله  .133اگر پس از نماز شک كند كه وضو گرفته يا نه ،نماز او صحيح
است؛ ولى بايد براى نماز بعدى وضو بگيرد.
مسئله  .138اگر در ميان نماز شک كند كه وضو گرفته يا نه ،نماز او باطـل
است و بايد وضو بگيرد و نماز بگزارد.
مسئله  .133اگر پس از نماز شک كند كه پيش از نماز وضوى او باطل شده
يا پس از آن ،نمازى كه گزارده ،صحيح است.
مسئله  .141شخص مسلوس كه ادرار او قطره قطره مىيرزد يا فرد مبطون كه
ِ
آمدن مدفوع خوددارى كند ،چنانچه يقين دارد كـه از اول وقـت
نمىتواند از بيرون
نماز تا آخر آن ،به مقدار وضو گرفتن و نماز گزاردن ،مهلت پيدا مىكنـد ،بايـد در
وقتى كه مهلت پيدا مىكند ،نماز بگزارد و اگر مهلت او به مقدار كارهـاى واجـب
نماز است ،بايد در وقتى كه مهلت دارد ،فقط كارهاى واجب نماز را بهجـا آورد و
كارهاى مستحب آن را ـ مانند اذان ،اقامه و قنوت ـ ترک كند.
مسئله  .143اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پيدا نمـىكنـد و در بـين نمـاز
ادرار يا مدفوع از او خارج مىشود ،اگـر بخواهـد پـس از هـر بـار وضـو بگيـرد،
سخت نيست ،بايد ظرف آبى كنار خود بگذارد و هر وقت ادرار يـا مـدفوع از او
خارج شد ،وضو بگيرد و بقيه نماز را بگزارد.
مسئله  .144كسى كه پىدپرى ،مدفوع از او خارج مىشود ،بـهگونـهای كـه
وضو گرفتن پس از هر دفعه براى او سخت است ،اگر بتواند مقدارى از نمـاز را
با وضو بهجا آورد ،بايد براى هر نماز يک وضو بگيرد.
مسئله  .141كسى كه پىدپرى ،ادرار از او خارج مىشود ،اگر ميان دو نماز
قطره ادراری از او خارج نشود ،مىتواند بـا يـک وضـو هـر دو نمـاز را بگـزارد و
قطرههايى كه بين نماز خارج مىشود ،اشكال ندارد.
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مسئله  .143كسى كه پىدپرى ،ادرار يا مدفوع از او خـارج مـىشـود ،اگـر
نتواند هيچ مقدار از نماز را با وضو بهجا آورد ،مىتواند چند نماز را با يک وضـو
اقامه كند ،مگر با اختيار ادرار يا مدفوع كند؛ يا چيز ديگـرى كـه وضـو را باطـل
مىكند ،پيش آيد.
مسئله  .143اگر نمازگزار نوعی بيماری داشـته باشـد كـه نتوانـد از خـارج
شدن باد جلوگيرى كند ،بايد به وظيف ٔه كسـانى كـه نمـىتواننـد از بيـرون آمـدن
مدفوع خوددارى كنند ،عمل كند.
مسئله  .143كسى كه پىدپرى ،مدفوع از او خارج مىشود ،بايـد بـراى هـر
نمازى وضو بگيرد و فور ًا مشغول نماز شـود؛ ولـى بـراى بـهجـا آوردن سـجده و
تشهد فراموش شده و نماز احتياط كه بايد پس از نماز انجام داد ،در صورتى كه
ّ
آنها را پس از نماز فور ًا بهجا بياورد ،وضو گرفتن الزم نيست.
مسئله  .143كسى كه پىدپرى ،ادرار يا مدفوع از او خارج مـىشـود ،پـس از
مس كند ،اگرچه در غير حال نماز باشد.
وضو گرفتن جايز است كه نوشت ٔه قرآن را ّ
مسئله  .148كسى كه ادرار او قطره قطره مىيرزد ،بايد براى نماز ،با كيسـه
پاكى كه در آن ،پنبه يا چيز ديگرى است كـه از رسـيدن ادرار بـه جاهـاى ديگـر
جلوگيرى مىكند ،خود را حفظ كند و به احتياط واجب پيش از هر نماز مخـرج
ادرار را كه نجس شده بشيود؛ نيز كسى كـه نمـىتوانـد از بيـرون آمـدن مـدفوع
خوددارى كند ،چنانچه ممكن باشد ،بايد به مقدار نمـاز ،از رسـيدن مـدفوع بـه
عضوهاى ديگر جلوگيرى كند و به احتياط واجب ،اگر مشقت ندارد ،بـراى هـر
نماز مخرج مدفوع را بشيود.
مسئله  .143كسى كه نمى تواند از بيرون آمـدن ادرار و مـدفوع خـوددارى
كند ،در صورتى كه ممكن باشـد و مشـقت و زحمـت و خـوف ضـرر نداشـته
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باشد ،بايد به مقدار نماز از خارج شدن ادرار و مدفوع جلوگيرى كنـد ،اگرچـه
هزينه داشته باشد ،بلكه اگر مرض او به آسانى معالجه شود ،به احتياط واجب
خود را معالجه كند.
مسئله  .111كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن ادرار و مدفوع خوددارى كند،
پس از آنكه بيماری او برطرف شد ،الزم نيست نمازهايى را كه در وقت بيمـاری
برابر وظيفهاش گزارده قضا كند؛ ولى اگر در بين وقت نمـاز بيمـاری او برطـرف
شود ،بايد نمازى را كه در آن وقت گزارده ،دبواره بهجا آورد.
موارد لزوم وضو
مسئله  .113براى شش چيز وضو گرفتن واجب است .3 :بـراى نمازهـاى
تشهد فرامـوش شـده ،اگـر پـيش از
واجب غير از نماز م ّيت .4 .براى سجده و ّ
انجام دادن آنها وضو باطل شده باشد .1 .بـراى طـواف واجـب خانـ ٔه كعبـه.
 .3اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد .3 .اگـر نـذر كـرده
باشد كه جايى از بدن خود را به ّ
خط قرآن برساند .3 .بـراى شسـتن قرآنـى كـه
نجس شده يا بيرون آوردن آن از چاه يا مكان آلوده به نجاسـت در صـورتى كـه
وادار باشد دست يا جاى ديگر بدن خود را به ّ
خط قرآن برسـاند؛ ولـى چنانچـه
مع ّطل شدن به مقدار وضو ،بىاحترامى به قرآن باشد ،بايـد بـدون اينكـه وضـو
بگيرد ،قرآن را از مكان يادشده بيرون آورد؛ يا اگر نجـس شـده آب بكشـد و تـا
ممكن است ،از دست گذاشتن به ّ
خط قرآن خوددارى كند.
ّ
مس كردن ّ
خـط
خط قرآن ـ يعنى رسانيدن جـايى از بـدن بـه
مسئله ّ .114
قرآن ـ براى كسى كه وضو ندارد ،حرام است؛ ولى اگر قرآن را به ان فارسى يا
مـس
مس آن بدون وضـو اشـكال نـدارد ،چنـانكـه ّ
به ان ديگر ترجمه كنندّ ،
سىدىهاى قرآن بدون وضو اشكال ندارد.
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مس ّ
خط قرآن واجب نيسـت؛ ولـى
مسئله  .111جلوگيرى بچه و ديوانه از ّ
مس كردن آنان بىاحترامى به قرآن باشد ،بايد از آن جلوگيرى شود.
اگر ّ
مسئله  .113كسى كه وضو ندارد ،حرام است اسم خدای متعالى را به هـر
مس اسم
مس كند؛ همچنين است بنا بر احتياط واجب ّ
انى نوشته شده باشد ّ
مبارک پيغمبر

و امام

و حضرت زهرا

در صورتى كه هتک حرمـت

شمرده شود.
مسئله  .113اگر در غير وقت نماز براي اينكه بـا طهـارت باشـد بـه قصـد
قربت وضو بگيرد يا غسل جنابت كند ،صحيح است ،چنـانكـه نزديـک وقـت
نماز هم اگر به قصد مه ّيا بودن براى نماز وضو بگيرد ،اشكال ندارد.
مسئله  .113كسى كه يقين دارد وقت داخل شده ،اگر ن ّيت وضوى واجـب
كند و پس از وضو بفهمد وقت داخل نشده ،وضوى او صحيح است.
مسئله  .113مستحب است انسان براى نماز م ّيت ،ىزارت اهل قبور ،رفـتن
به مسجد و حرم معصومان

وضو بگيـرد؛ همچنـين مسـتحب اسـت بـراى

مس حاشي ٔه قـرآن و بـراى خوابيـدن،
همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آنّ ،
وضو بگيرد؛ نيز مستحب است كسى كه وضو دارد ،دبوـاره وضـو بگيـرد و اگـر
براى يكى از اين كارها وضو بگيرد ،هر كـارى را كـه بايـد بـا وضـو انجـام داد،
مىتواند آن را بهجا آورد؛ مث ً
ال مىتواند با آن وضو نماز بگزارد.
موارد بطالن وضو
مسئله  .118هفت چيز وضـو را باطـل مـىكنـد :اول :ادرار .دوم :مـدفوع.
سوم :باد معده و روده كه از مخرج مدفوع خارج شود .چهـارم :خـوابى كـه بـه
سبب آن چشم نبيند و گوش نشنود؛ ولى اگر چشم نبيند و گوش بشـنود ،وضـو
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باطل نمىشود .پنجم :چيزهايى كه عقـل را از بـين مـىبـرد؛ ماننـد ديـوانگى و
مستى و بيهوشى .ششم :استحاض ٔه زنان ،كه بعد ًا بيان مىشود .هفتم :كارى كه
مس
مس م ّيت و ّ
براى آن بايد غسل كرد؛ مانند جنابت .حكم حيض و نفاس و ّ
قطع ٔه جدا شده از بدن انسان كـه داراى اسـتخوان باشـد ،در مـورد خـود گفتـه
مىشود.
احكام وضوي جبيره
چيزى كه با آن زخم و عضو شكسته يا پارهشده را مـىبندنـد و داريوـی كـه
روى زخم و مانند آن مىگذارند ،جبيره ناميده مىشود.
مسئله  .113اگر در يكى از اعضای وضو زخـم يـا ُدمـل يـا شكسـتگى يـا
پارگى باشد ،چنانچه روى آن باز اسـت و نجـس نيسـت و آب بـراى آن ضـرر
ندارد ،بايد به صورت رايج وضو گرفت.
مســئله  .131اگــر زخــم يــا ُدمــل يــا شكســتگى يــا پــارگى در صــورت و
دست هاسـت و روى آن بـاز اسـت و آب يرخـتن روى آن ضـرر دارد ،چنانچـه
اطراف آن را با رعايت ترتيب ـ يعنى از باال به پايين ـ بشيود ،كافى است و اگر
كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد ،بهتر است كه دست تر بر آن بكشـد و سـپس
پارچ ٔه پاكى روى آن بگذارد و دست تر را روى پارچه هم بكشد و چنانچـه ايـن
مقدار هم ضرر دارد يا زخم نجس است و نمىشود آب كشيد ،بايد اطراف زخم
را به گونهای كه در وضو ذكر شـد ،از بـاال بـه پـايين بشـيود و بنـا بـر احتيـاط
مستحب پارچ ٔه پاكى روى زخم بگذارد و دست تر روى آن بكشد و اگر گذاشتن
پارچه ممكن نيست ،شستن اطراف زخم كافى است و در هر صورت تيمم الزم
نيست ،هرچند راجح است.
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مسئله  .133اگر زخم يا دمل يا شكستگى يا پارگى در جلوى سـر يـا روى
پاهاست و روى آن باز است ،چنانچه تمام محل مسح زخم باشد كه نتوانـد آن
را مسح كند ،بايد پارچ ٔه پاكى روى آن بگذارد و روى پارچه را با ترى آب وضـو
كه در دست مانده مسح كند و بنا بر احتياط مستحب تيمم كند و اگر گذاشـتن
پارچه ممكن نباشد ،بايد به جاى وضو تيمم كند.
مسئله  .134اگر روى دمل يا زخم يـا شكسـتگى يـا پـارگى بسـته باشـد،
چنانچه بازكردن آن ممكن است و زحمت و مش ّقت نـدارد و آب هـم بـراى آن
ضرر ندارد ،بايد روى آن را باز كند و وضو بگيرد؛ چه زخم و ماننـد آن در جـاى
شستن باشد؛ مانند صورت و دستها؛ يا در جاى مسـح كشـيدن باشـد؛ نظيـر
جلوى سر و روى پاها.
مسئله  .131اگر زخم يا دمل يا شكستگى يا پارگى در صورت يا دستهـا
باشد و بتـوان روى آن را بـاز كـرد ،چنانچـه يرخـتن آب ،روى آن ضـرر دارد و
كشيدن دست تر ضرر ندارد ،واجب است دست تر روى آن بكشد.
مسئله  .133اگر نمىشود روى زخم را باز كرد ،ولى زخم و چيزى كـه روى
آن گذاشته شده پاک اسـت و رسـانيدن آب بـه زخـم ممكـن اسـت و ضـرر و
زحمت و مشقت هم ندارد ،بايد آب را با رعايت ترتيب ـ يعنى از باال به پايين ـ
به روى زخم برساند و چنانچه زخم يا چيزى كه روى آن گذاشـته شـده نجـس
باشد ،اگر آب كشيدن آن و رسانيدن آب بـه روى زخـم بـدون ضـرر و مشـقت
ممكن باشد ،بايد آن را آب بكشد و هنگام وضـو آب را بـه زخـم برسـاند و در
صورتى كه آب براى زخـم ضـرر دارد ،يـا رسـانيدن آب بـه روى زخـم ممكـن
نيست ،يا زخم نجس است و نمىتوان آن را آب كشـيد ،بايـد اطـراف زخـم را
بشيود و اگر جبيره پاک است ،روى آن را مسح كند و اگر جبيره نجس است ،يـا
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نمىتوان روى آن را دست تر كشيد ـ مث ً
ال داريوی است كه به دست مىچسـبد ــ
پارچه پاكى را به گونهای كه جزء جبيره حساب شود ،روى آن بگذارد و دست تـر
روى آن بكشد و اگر اين هم ممكن نيسـت ،احتيـاط واجـب جمـع بـين شسـتن
تيمم است.
اطراف و ّ
مسئله  .133اگر جبيره تمام صورت يا تمام يكـى از دسـتهـا را فراگرفتـه
باشد ،باز احكام جبيره جارى و وضوى جبيرهاى كـافى اسـت و چنانچـه بيشـتر
اعضاى وضو را گرفته باشد ،بنا بر احتياط بايد بين عمـل جبيـره و تـيمم جمـع
كند ،اگرچه كفايت تيمم در اين صورت بعيد نيسـت؛ ولـى اگـر تمـام اعضـاى
تيمم كند.
وضو را گرفته باشد ،بايد ّ
مسئله  .133الزم نيست جبيره از جنس چيزهايى باشد كه نماز در او جـايز
ِ
اجزاء حيوانى كه خوردن گوشـت آن جـايز نيسـت
است ،بلكه اگر از حرير يا از
بوده باشد ،مسح بر آن نيز جايز است؛ ليكن در صورت امكان ،بايد آن را بـراى
نماز بردارد.
مسئله  .133كسى كه در كف دست و انگشتها جبيره دارد و هنگام وضو
دست تر روى آن كشيده است ،مىتواند سر و پا را با همان رطبوت مسح كنـد؛
يا از جاهاى ديگر وضو رطبوت بگيرد.
مسئله  .138اگر جبيره تمام پهناى روى پا را گرفته ،ولى مقـدارى از طـرف
انگشتان و مقدارى از طرف باالى پا باز است ،بايد جاهايى كه بـاز اسـت روى
پا را ،و جايى كه جبيره است روى جبيره را مسح كند.
مسئله  .133اگر در صورت يا دستها چند جبيره باشد ،بايد ميان آنها را
بشيود و اگر جبيرهها در سر يا روى پاها باشد ،بايد بين آنها را مسح كنـد و در
جاهايى كه جبيره است ،بايد به دستور جبيره عمل كند.
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مسئله  .131اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشـتن آن
ممكن نيست ،بايد به دستور جبيره عمل كند و بنا بر احتياط واجـب تـيمم هـم
انجام دهد و اگر برداشتن جبيره ممكن است ،بايـد جبيـره را بـردارد ،پـس اگـر
زخم در صورت و دستهاست ،اطراف آن را بشيود و چنانچـه در سـر يـا روى
پاهاست ،اطراف آن را مسح كند و براى جاى زخم به دستور جبيره عمل كند.
مسئله  .133اگر در اعضای وضو ،زخم ،جراحـت و شكسـتگى يـا پـارگى
نيست ،ولى به ع ّلت ديگرى آب براى همـه دسـت و صـورت ضـرر دارد ،بايـد
تيمم كند و به احتياط مستحب وضـوى جبيـرهاى هـم بگيـرد و چنانچـه بـراى
مقدارى از دست و صورت ضـرر دارد ،بعيـد نيسـت شسـتن اطـراف آن كـافى
باشد؛ ولى احتياط ًا تيمم ترک نشود.
مسئله  .134اگر قسمتی از اعضاى وضو را رگ زده است و نمىتواند آن را
آب بكشد ،يا آب براى آن ضـرر دارد ،چنانچـه روى آن بسـته اسـت ،بايـد بـه
دستور جبيره عمل كند و اگر بستن يا پارچـه گذاشـتن ممكـن نيسـت ،پـس از
شستن اطراف ،تيمم كند.
مسئله  .131اگر در اعضای وضو يا غسل چيزى چسبيده است كه برداشتن
آن ممكن نيست ،يا به قدرى مش ّقت دارد كه نمـىشـود تحمـل كـرد ،بايـد بـه
تيمم كردن است.
دستور جبيره عمل كند و احتياط مستحب ّ
مسئله  .133غسل جبيرهاى مانند وضوى جبيرهاى است؛ ولى بنا بر احتياط
واجب بايد آن را ترتيبى بهجا آورند؛ نه ارتماسى.
تـيمم
مسئله  .133كسى كه وظيف ٔه او تيمم است ،اگر در بعضى از اعضای ّ
او زخم يا دمل يا شكستگى يا پارگى باشد ،بايد بـه دسـتور وضـوى جبيـرهاى،
تيمم جبيرهاى انجام دهد.
ّ

مسائل طهارت

« » 97

مسئله  .133كسى كه بايد با وضو يا غسل جبيرهاى نماز بگزارد ،اگر بدانـد
تا آخر وقت عذرش برطرف نمىشود ،مىتواند در ّاول وقت نمـاز بگـزارد؛ ولـى
چنانچه اميد دارد تا پايان وقت عذر او برطرف شود ،بنا بر احتياط مستحب صبر
كند و اگر عذر او برطرف نشد ،در آخر وقت نماز را با وضو يـا غسـل جبيـرهاى
بهجا آورد.
مسئله  .133اگر انسان براى مرضى كه در چشم اوست ،موى چشم خود را
بچسباند ،به گونهایكه آب به آن نرسد ،بايد وضـو و غسـل را جبيـرهاى انجـام
تيمم هم بكند.
دهد و بنا بر احتياط ّ
مسئله  .138كسى كه بر اثر خصوصيت زخم يا بيمارى ،نمىداند وظيفـهاش
تيمم است يا وضوى جبيرهاى ،بنا بر احتياط واجب بايد هر دو را بهجا آورد.
ّ
مسئله  .133نمازهايى را كه انسان بـا وضـوى جبيـرهاى خوانـده ،صـحيح
است و پس از برطرف شدن عذر او ،براى نمازهاى بعدى هـم الزم نيسـت كـه
تيمم ،هـر دو
وضو بگيرد؛ ولى اگر براى آنكه نمىدانسته تكليفش جبيره است يا ّ
را انجام داده باشد ،بايد براى نمازهاى بعدى وضو بگيرد.

غسلهاى واجب
غسلهاى واجب هفت تاسـت :غسـل جنابـت؛ غسـل استحاضـه؛ غسـل
مس م ّيت؛ غسل م ّيت؛ غسلى كه با نذر يا قسم يـا
حيض؛ غسل نفاس؛ غسل ّ
تعهد كرده است كه در اين فرض ،اصل غسل ،با نذر و مانند آن ،واجـب
عهدّ ،
نمىشود ،بلكه وفا به عقد نذر و سوگند و وفا به عهد واجب است.
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يكم .غسل جنابت
احكام جنابت

مسئله  .131به سبب دو چيز انسـان ،زن باشـد يـا مـرد ،جنـب مـىشـود:
آميزش و بيرون آمدن منى؛ چه در خواب باشد يا بيدارى؛ كم باشد يا بسيار؛ بـا
شهوت باشد يا بىشهوت؛ با اختيار باشد يا بىاختيـار ،بنـابراين خـوش آمـدن،
سست شدن بدن ،تا وقتی كه منى خارج نشود ،سبب جنابت نيست.
مسئله  .133اگر رطبوتى از انسان خارج شود و نداند منى است يا ادرار يـا
رطبوت ديگر ،چنانچه با شهوت و جستن بيرون آمده و پس از آن ،بدن سسـت
شده ،آن رطبوت حكم منى را دارد و اگر هيچ يک از اين سه نشـانه را نداشـته
باشد ،حكم منى را ندارد؛ ولى در زن و مريض الزم نيست آن رطبوت با جستن
بيرون آمده باشد ،بلكه اگر با شهوت بيرون آمده باشد ،در حكـم منـى اسـت و
الزم نيست بدن او سست شود.
مسئله  .134اگر از مردى كه بيمار نيست ،رطبوتی بيرون آيـد و يكـى از سـه
نشانهاى را كه در مسئل ٔه پيشگفته شد ،داشته باشد و ندانـد نشـانههـاى ديگـر را
داشته يا نه ،چنانچه پيش از بيرون آمدن رطبوت ،وضو نداشته ،بايد وضو بگيرد.
مسئله  .131مستحب است انسان پس از بيرون آمـدن منـى ادرار كنـد ،تـا
ذر ِ
ات ماند ٔه منی از مخرج خارج شود و اگـر ادرار نكنـد و پـس از غسـل بـدون
ّ
فاصل ٔه بسيار رطبوتى از او بيرون آيد كه نداند چيست ،حكم منى را دارد.
مسئله  .133اگر انسان آميزش كند و به انداز ٔه ختنهگاه يا بيشتر داخل شود،
در زن باشد يا در مرد ،در ُق ُبل باشد يا در ُد ُبر ،بالغ باشند يا نابالغ ،اگرچـه منـى
بيرون نيايد ،هر دو جنب مىشوند و بايد غسل كنند.
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مسئله  .133اگر شک كند كه به مقدار ختنهگاه داخل شده يا نه ،غسل بـر
او واجب نيست.
مسئله  .133اگر ـ َن ُعو ُذ بِاهلل ـ با حيوانی آميزش كند و منى از او بيرون آيـد،
غسل تنها كافى است و چنانچه منى بيرون نيايد ،اگر پيش از وطى وضو داشته،
باز هم غسل تنها كافى است و چنانچه وضو نداشته ،به احتياط واجـب غسـل
كند و وضو هم بگيرد.
مسئله  .133اگر منى از جاى خود حركت كند و بيرون نيايد ،يا انسان شک
كند كه منى از او بيرون آمده يا نه ،غسل بر او واجب نيست.
مسئله  .138هرگاه زن پس از غسل جنابت ،منـى مـرد از او خـارج شـود،
غسل بر وى واجب نيست؛ همچنين است اگر شک كند كه منى بيرون آمده ،از
خود اوست يا از مرد؛ ا ّما اگر علم يا اطمينان داشته باشد كه منى خارج شده از
خود اوست ،يا مخلوط با منى مرد است ،غسل بر او واجب است.
تيمم برايش ممكن اسـت،
مسئله  .133كسی كه نمىتواند غسل كند ،ولى ّ
مىتواند پس از داخل شدن وقت نماز ،با همسر خود آميزش كند.
مسئله  .131اگر در لباس خود منى ببيند و بداند كه از خود اوست و بـراى
آن غسل نكرده ،بايد غسل كند و نمازهايى را كه يقين دارد پس از بيـرون آمـدن
منى خوانده ،قضا كند؛ ولى نمازهايى را كه احتمال مىدهد پس از بيرون آمـدن
منى خوانده ،الزم نيست قضا كند.
كارهاى حرام بر جنب

ّ
خـط
مسئله  .133پنج چيز بر جنب حرام است .3 :رسانيدن جـايى از بـدن بـه
قرآن يا به اسم خدا ،و به احتيـاط واجـب ،اسـامى مبـارک پيـامبران و امامـان

و
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حضــرت زهــرا
پيامبر

حكــم اســم خــدا را دارد .4 .رفــتن در مســجد حــرام و مســجد

 ،اگرچه از يک در داخل و از در ديگر خـارج شـود .1 .تو ّقـف در مسـاجد

ديگر؛ اگر از يک در داخل و از در ديگر خارج شود ،يـا بـراى برداشـتن چيـزى بـرود،
مانعى ندارد و به احتياط واجب در حرم امامان

هـم توقـف نكنـد .3 .گذاشـتن

چيزى در مسجد .3 .خواندن هر يک از آياتى كه سجد ٔه واجب دارد و آنها در چهـار
فصلت (آي ٔه )18؛ سور ٔه نجم (آي ٔه )34؛ سـور ٔه
سورهاند :سور ٔه سجده (آي ٔه )33؛ سور ٔه ّ
علق (آي ٔه  )33و اگر يک كلمه از اين چهار آيه را هم بخواند ،حرام است.
كارهاى مكروه بر جنب

مسئله  .134چند چيز بر جنب مكروه است 3 :و  .4خـوردن و آشـاميدن؛
ولى اگر وضو بگيرد يا دستها را شسته و مضمضـه و استنشـاق كنـد ،كراهـت
برداشته يا كم مىشود .1 .خواندن بيشتر از هفت آيه از سورههـايى كـه سـجد ٔه
واجب ندارد .3 .رسانيدن جايى از بدن به جلد ،حاشيه و بين خطهـاى قـرآن.
ِ
نداشـتن
 .3همراه داشتن قرآن .3 .خوابيدن؛ ولى اگر وضو بگيرد يـا بـه سـبب
تيمم كند ،مكروه نيست .3 .رنگ كردن موها به حنا و ماننـد
آب ،بدل از غسل ّ
آن .8 .ماليدن روغن و انواع ِك ِرمها به بدن .3 .آميزش پـس از آنكـه در خـواب
منى از او بيرون آمده است.
چگونگی غسل

مسئله  .131غسل جنابت به خودى خـود ،يعنـی بـراى تحصـيل طهـارت،
مستحب است و براى خواندن نماز واجب و مانند آن ،واجب مىشود؛ ولى بـراى
نماز م ّيت ،سجد ٔه شكر و سجدههاى واجب قرآن ،غسل جنابت الزم نيست.

مسائل طهارت

«» 010

مسئله  .133الزم نيست هنگام غسل ن ّيت كند كه غسل واجب يا مستحب
انجام میدهم ،بلكه اگر به قصد قربت ،يعنى بـراى انجـام دادن فرمـان خـدای
عالم ،غسل كند ،كافى است.
مسئله  .133اگر يقين كند وقت نماز شده و ن ّيت غسل واجب كند و سپس
معلوم شود كه پيش از وقت غسل كرده ،غسل او صحيح است.
مسئله  .133غسل واجب و مستحب را به دو صورت مىتـوان انجـام داد:
ترتيبى؛ ارتماسى.
مسئله  .133اصل غسل ،عنوان قصدی است كه مكلف بايد آن را قصـد
كند؛ ولی صفت ترتيب يا ارتماس ،عنوان قصدی نيست ،بلكه با عمل مكلـف
و بدون قصد هم محقق میشود.
غسل ترتيبى

مسئله  .138در غسل ترتيبى بايد به ن ّيـت غسـل ،نخسـت سـر و گـردن و
سپس طرف راست بعد طرف چ

بدن را بشيود .اگر عمد ًا يا از روى فراموشى

يا به سبب ندانستن مسئله به اين ترتيب عمل نكند ،غسـل او باطـل اسـت .در
آب كف پا را بگيرد.
شستن هر كدام از دو طرف بايد كف پا را حركت دهد ،تا ْ
مسئله  .133براى آنكه يقين كند هر سه قسمت (سر و گردن ،طرف راست
و طرف چ ) را كامل غسل داده ،بايد هر قسمتى را كه مىشـيود ،مقـدارى از
قسمتهاى ديگر را هم با آن قسمت بشيود ،بلكه بـه احتيـاط مسـتحب تمـام
طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چ
چ

گـردن را بـا طـرف

بدن بشيود.
مسئله  .181اگر پس از غسل بفهمد جايى از بدن را نشسته و نداند كجاى

بدن است ،بايد دبواره بدن را به قصد غسل بشيود.
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مسئله  .183اگر پس از غسل بفهمد قسمتى از بدن را نشسـته ،چنانچـه از
سمت چ

باشد ،شستن همان قسـمت كـافى اسـت و اگـر از سـمت راسـت

باشد ،بايد پس از شستن آن قسمت ،دبواره سمت چ

را بشيود و چنانچـه از

سر و گردن باشد ،بايد پس از شستن آن قسمت ،دبواره سمت راست و سـپس
طرف چ

را بشيود.

مسئله  .184اگر پيش از تمام شدن غسـل ،در شسـتن قسـمتى از سـمت چـ
شک كند ،شستن همان قسمت كافى است؛ ولـى اگـر پـس از پـرداختن بـه شسـتن
سمت چ در شستن طرف راست يا قسمتى از آن شک كند ،يا پس از پـرداختن بـه
شستن سمت راست در شستن سر و گردن يا قسمتى از آن شک كند ،اعتنا نكند.
غسل ارتماسى

ِ
غسل ارتماسى در آب فرو رود،
مسئله  .181در غسل ارتماسى ،اگر به ن ّيت
تا تمام بدن حتى كف پاها را آب بگيرد ،غسل او صـحيح اسـت و احتيـاط آن
است كه يكدفعه ىزر آب رود؛ خـواه در مثـل حـوض و اسـتخر باشـد؛ يـا ىزـر
آبشارى كه آب آن يكباره تمام بدن را فرا مىگيرد؛ ا ّما غسل ارتماسى ىزـر دوش
معمولى ممكن نيست.
مسئله  .183در غسل ارتماسى ،اگر هم ٔه بدن ىزر آب باشد و پـس از ن ّيـت
غسل ،تمام بدن ،حتى كف پاها را آب بگيرد ،غسل او صحيح است.
مسئله  .183اگر پـس از غسـل ارتماسـى بفهمـد بـه قسـمتى از بـدن آب
نرسيده ،چه بداند كدام قسمت است يا نداند ،بايد دبواره غسل كند.
مسئله  .183اگر براى غسل ترتيبى وقت ندارد و براى ارتماسى وقـت دارد،
بايد غسل ارتماسى كند.
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مسئله  .183كسى كه روز ٔه واجب گرفته يا براى حج يا عمره احـرام بسـته،
نمىتواند غسل ارتماسى كند؛ ولى اگر از روى فراموشى غسـل ارتماسـى كنـد،
صحيح است.
احكام غسل كردن

مسئله  .188در غسل ارتماسى بايد تمام بدن پـاک باشـد ،ولـى در غسـل
ترتيبى پاک بودن همه بدن الزم نيست و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتى
را پيش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد ،كافى است.
مسئله  .183عرق جنب از حرام نجـس نيسـت و كسـى كـه از حـرام جنـب
شده ،اگر با آب گرم هم غسل كند ،اگرچه عرق مىكند ،غسل او صحيح است.
مسئله  .131اگر در غسل به انداز ٔه سر ميوى از بدن نشسـته بمانـد ،غسـل
باطل است؛ ولى شستن جاهايى از بدن كه ديده نمىشود ـ مانند درون گوش و
بينى ـ واجب نيست.
مسئله  .133جايى را كه شـک دارد از ظـاهر بـدن اسـت يـا از بـاطن آن،
شستن آن الزم نيست؛ ولى احتياط در شستن است.
مسئله  .134چيزى را كه مانع رسيدن آب به بدن است ،بايد برطرف كند و
اگر پيش از يقين به برطرف شدن مانع غسل كند ،غسل او كفايت نمىكند.
مسئله  .131اگر هنگام غسل شک كند چيزى كه مانع رسـيدن آب باشـد،
در بدن او هست يا نه ،چنانچه شک او منشأ عقاليى داشته باشد ،بايـد بررسـى
كند تا مطمئن شود كه مانعى نيست.
مسئله  .133در غسل بايد موهاى كوتاه جزء بـدن را بشـيود و بـه احتيـاط
شستن موهاى بلند هم الزم است.
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مسئله  .133تمام شرطهايى كه براى صحيح بودن وضو ذكر شده ـ ماننـد
پاک بودن آب و غصبى نبودن آن و ...ـ در صحيح بودن غسل هم شرط است؛
ولى در غسل الزم نيست بدن را از باال به پايين بشيود؛ نيز فاصله افتـادن ميـان
شستن اعضا در غسل ترتيبى اشكالى ندارد؛ يعنی اگر پس از شستن سر و گردن
مقدارى صبر كند و سپس طرف راست را و پس از مدّ تى طرف چ

را بشـيود،

اشكال ندارد ،مگر در مورد كسى كـه نمـىتوانـد از بيـرون آمـدن ادرار و مـدفوع
خوددارى كند كه اگر به اندازه غسل كـردن و نمازخوانـدن ،ادرار و مـدفوع از او
بيرون نمى آيد ،چنانچه وقت تنگ باشد ،بايد پشت سرهم هر قسمت را پـس از
قسمت ديگر غسل دهد و فور ًا نماز بگزارد؛ همچنين است حكم زن مستحاضه
كه بعد ًا ياد مىشود.
مسئله  .133كسى كه بخواهد با آبی كه ملـک ديگـری اسـت ـ مثـل آب
گرمابه ،استخر و مانند آن ـ غسل كند و قصد دارد پول صاحب آب را نپـردازد،
يا بىآنكه بداند مالكش راضى است ،بخواهد نسيه بگذارد ،اگرچـه پـس از آن،
صاحب آب را راضى كند ،در صورت توجه ،غسـل او باطـل اسـت؛ همچنـين
است اگر بخواهد پول آب را پرداخت نكند.
مسئله  .133اگر مالک آب به نسيه ماندن پـول مصـرف آن راضـى باشـد،
كسى كه غسل مى كند قصدش اين باشد كه طلب او را نپردازد ،يا از مال حـرام
بپردازد ،غسل او صحيح است.
مسئله  .138اگر بخواهد پول حرام يا پولى كه خمس آن را نداده ،به مالک
آب بپردازد ،غسل او باطل است.
مسئله  .133اگر مخرج مدفوع را در مخزنی مانند آب استخر تطهيـر كنـد و
پيش از غسل شک كند كه چون در مخزن تطهيـر كـرده ،صـاحب آن بـه غسـل
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كردن او راضى است يا نه ،غسل او باطـل اسـت ،مگـر اينكـه پـيش از غسـل،
صاحب مخزن را راضى كند.
مسئله  .311كسى كه بيش از حد متعارف و رايـج در گرمابـه يـا مجموعـه
استخر آب مىيرزد ،غسل او اشكال دارد ،مگر پيش از غسل از مالک آب اجازه
بگيرد؛ يا بداند كه وى با ديرافت پول اضافى هم اكنون راضى است.
مسئله  .313اگر شک كند كه غسل كـرده يـا نـه ،بايـد غسـل كنـد؛ ولـى
چنانچه پس از غسل شک كند ،كه غسـل او درسـت بـوده يـا نـه ،الزم نيسـت
دبواره غسل كند.
مسئله  .314اگر ميان غسل كارى از او سر زند كه وضـو را باطـل مـىكنـد
ـ مث ً
ال ادرار كند ـ بنا بر احتياط الزم بايد دبواره غسل كند.
تيمم بوده ،ولى بـه خيـال
مسئله  .311اگر به جهت تنگى وقت وظيفهاش ّ
اينكه به انداز ٔه غسل و نماز وقت دارد ،براى پاک شـدن از جنابـت ـ نـه بـراى
خصوص نماز و تقييد به آن ـ غسل كند ،اگرچـه پـس از غسـل بفهمـد كـه بـه
انداز ٔه غسل وقت نداشته ،غسل او صحيح است.
مسئله  .313كسى كه جنب شده ،اگر شک كند غسل كرده يا نه ،نمازهـايى
را كه خوانده ،صحيح است؛ ولى براى نمازهاى بعدى بايد غسل كند.
مسئله  .313كسى كه چند غسل بر او واجب است ،مىتواند به ن ّيت همـ ٔه
آنها يک غسل بهجا آورد ،چنانكه مىتواند براى هر يک بـه صـورت جداگانـه
غسل كند.
مسئله  .313كسى كه جنب است ،اگر بر جايى از بدن او آي ٔه قرآن يا اسـم
خداى متعالى نوشته شده باشد ،دست گذاشتن بر آن حرام است و اگر بخواهد
غسل كند ،بايد آب را به گونهاى به بدن برساند كه دست او به نوشته نرسد.
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مسئله  .313كسى كه غسل جنابت كرده ،نبايد براى نماز وضو بگيرد؛ ولى
با غسلهاى ديگر نمىشود نماز خواند و بايد وضو هم گرفت.
دوم ،سوم و چهارم .غسل خونهای سهگانه
 .3استحاضه

خون استحاضه ،خونى غير از حيض ،نفاس و زخم و دمل اسـت كـه از زن
خارج مـىشـود و زن را هنگـام ديـدن خـون استحاضـه ،مستحاضـه گيونـد و
احكامی دارد كه در مسائل آينده ذكر مىشود.
مسئله  .318خون استحاضه در بيشتر موارد زرد رنگ و سرد اسـت و بـدون
فشار و سوزش بيرون مىآيد و غليظ هم نيست؛ ولى ممكن است گاهى سياه يا
سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد.
اقسام استحاضه

مســـئله  .313استحاضـــه ســـه قســـم دارد :قليلـــه؛ متوســـطه؛ كثيـــره:
« .3استحاض ـ ٔه قليلــه» آن اســت كــه خــون ،پنبــه را آلــوده كنــد و فــرو نــرود.
« .4استحاض ٔه متوسطه» آن است كه خون در پنبه نفـوذ كنـد و از سـمت ديگـر
نمايان شود؛ ولى بـر پارچـهای كـه زنهـا بـا خـود برمـیدارنـد ،جـاری نشـود.
« .1استحاض ٔه كثيره» آن است كه خون از پنبه بر پارچه روان شود.
احكام استحاضه

مسئله  .331در استحاض ٔه قليله بايد زن براى هر نمـاز يـک وضـو بگيـرد و
ظاهر عورت را اگر خون به آن رسيده ،آب بكشد و بـه احتيـاط واجـب پنبـه را
عوض كند؛ يا آب بكشد.
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مسئله  .333در استحاضه متوسطه ،روزانه يک غسل كافى است و براى هر
نماز دستور استحاض ٔه قليله را كه در مسئل ٔه پيش ذكر شد ،انجام دهد.
مسئله  .334در استحاض ٔه كثيره ،افزون بر كارهاى استحاض ٔه متوسـطه كـه در
مسئل ٔه پيش ياد شده ،بايد براى هر نماز پارچه را عوض كند؛ يا آب بكشد و يـک
غسل براى نماز صبح و يک غسل براى نماز ظهر و عصر و يكى براى نماز مغرب
و عشاء بهجا آورد و بين نماز ظهر و عصر ،همچنين مغرب و عشاء فاصله نينـدازد
و اگر فاصله بيندازد ،بايد براى نماز عصر و عشاء دبواره غسل كند.
مسئله  .331اگر خون استحاضه ،پيش از وقت نماز بيايد و قطع شود و زن
براى آن خون ،وضو و غسل را انجام داده باشد ،در صورتى كه هـيچ فاصـلهاى
نباشد ،مىتواند با همان وضو و غسل نماز بگزارد ،هرچند احتياط ،انجـام دادن
وضو و غسل پس از دخول وقت است.
مسئله  .333مستحاض ٔه متوسطه و كثيره كه بايد وضو بگيرد و غسل كند ،هـر
كدام را نخست بهجا آورد صحيح است؛ ولى بهتر آن است كه ّاول وضو بگيرد.
مسئله  .333اگر استحاض ٔه قليل ٔه زن ،پس از نماز صبح ،متوسطه شود ،بايد
براى نماز ظهر و عصر غسل كند و اگر پس از نماز ظهر و عصر متوسـطه شـود،
بايد براى نماز مغرب و عشاء غسل كند.
مسئله  .333در تمام مواردى كه غسل بر زن مستحاضه واجب مىشود ،اگر غسـل
ِ
تيمم كند.
مكرر براى او ضرر دارد ،يا ماي ٔه مشقت بسيار است ،مىتواند به جاى آن ّ
كردن ّ
مسئله  .333اگر استحاض ٔه قليله يا متوسـط ٔه زن پـس از نمـاز صـبح كثيـره
شود ،بايد براى نماز ظهر و عصر يک غسل و براى نماز مغـرب و عشـاء غسـل
ديگرى بهجا آورد و چنانچه پس از نماز ظهر و عصر كثيره شود ،بايد بـراى نمـاز
مغرب و عشاء يک غسل كند.
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مسئله  .338مستحاض ٔه كثيره يا متوسطه ،اگر پـيش از داخـل شـدن وقـت
نماز ،براى نماز غسل كند ،غسل او باطل است ،بلكه اگـر نزديـک اذان صـبح
براى نماز شب غسل كند و نماز شب بگزارد ،به احتياط واجـب پـس از داخـل
شدن صبح ،دبواره غسل و وضو را بهجا آورد.
مسئله  .333زن مستحاضه ،براى هر نماز واجب يـا مسـتحب ،بايـد وضـو
بگيرد؛ نيز اگر بخواهد نمازى را كه خوانده احتياط ًا دبواره بهجا آورد ،يا بخواهد
نمازى را كه تنها اقامه كرده دبواره با جماعت بهجا آورد ،بايد تمـام كارهـايى را
كه براى استحاضه ذكر شد ،انجام دهـد؛ ولـى بـراى خوانـدن نمـاز احتيـاط و
سجد ٔه فراموششده و تشهد فراموششده و سجد ٔه سهو ،اگر آنها را پس از نماز
فور ًا بهجا آورد ،الزم نيست كارهاى استحاضه را انجام دهد.
مسئله  .341زن مستحاضه پس از آنكه خونش قطع شد ،فقـط بـراى نمـاز
ّاولى كه مىخواند ،بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد و براى نمازهاى بعدى
الزم نيست.
مسئله  .343اگـر زن ندانـد استحاضـ ٔه او چـه قسـم اسـت ،هنگـامى كـه
مىخواهد نماز بگزارد ،به احتياط واجب مقدارى پنبه داخل عورت نهد و كمـى
صبر كند و بيرون آورد و پس از آنكه فهميد استحاضـ ٔه او كـدام يـک از آن سـه
قسم است ،كارهايى را كه براى آن قسم بيان شده انجام دهد؛ ولى اگر بداند تا
وقتى كه مىخواهد نماز بگزارد استحاض ٔه او تغيير نمىكند ،پيش از داخل شـدن
وقت هم مىتواند خود را وارسى نمايد.
مسئله  .344زن مستحاضه اگر پيش از آنكه خود را وارسـى كنـد ،مشـغول
نماز شود ،چنانچه قصد قربـت داشـته و بـه وظيفـ ٔه خـود عمـل كـرده ـ مـث ً
ال
استحاضهاش قليله بوده و به وظيف ٔه استحاض ٔه قليله عمل كرده ـ نماز او صحيح

مسائل طهارت

« » 019

است و اگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيفهاش نبوده ـ ماننـد اينكـه
استحاض ٔه او متوسطه بوده و به وظيف ٔه قليله رفتار كرده ـ نمازش باطل است.
مسئله  .341زن مستحاضه ،اگر نتواند خود را وارسى كند ،مىتواند بـه آنچـه
مسلم ًا وظيف ٔه اوست عمل كند؛ مث ً
ال اگر نمىدانـد استحاضـ ٔه او قليلـه اسـت يـا
متوسطه ،مىتواند كارهاى استحاضـ ٔه قليلـه را انجـام دهـد و چنانچـه نمـىدانـد
متوسطه است يا كثيره ،بايد كارهاى استحاض ٔه متوسطه را انجام دهد و اگر بدانـد
در گذشته كدام يک از آن سه قسم بوده ،بايد به وظيف ٔه همان قسم رفتار كند.
مسئله  .343اگر خون استحاضه در باطن باشد و بيرون نيايد ،وضو و غسل
باطل نمىشود و چنانچه بيرون بيايد ،هر چند كـم باشـد ،وضـو و غسـل را بـه
تفصيلى كه گذشت ،باطل مىكند و بايد به وظايف مستحاضـه كـه ذكـر شـد،
عمل كند.
مسئله  .343زن مستحاضه اگر پـس از نمـاز خـود را وارسـى كنـد و خـون
نبيند ،اگرچه بداند دبواره خون مىآيد ،با وضيوى كه دارد مىتواند نماز بگزارد.
مسئله  .343زن مستحاضه ،اگر بداند از وقتى كه مشـغول وضـو يـا غسـل
شده ،خونى از او بيرون نيامده و تا بعد از نماز هم خون در داخل عورت نيسـت
و بيرون نمىآيد ،مىتواند گزاردن نماز را تأخير بيندازد.
مسئله  .343اگر مستحاضه بداند پيش از گذشتن وقت نماز ،به ك ّلى پاک
مىشود ،يا به انداز ٔه خواندن نماز خون بند مىآيد ،بايد صـبر كنـد و نمـاز را در
وقتى كه پاک است ،طبق وظيفه بهجا آورد.
مسئله  .348اگر پس از وضو و غسل ،خون در ظاهر قطع شود و مستحاضـه
بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد ،به مقدارى كه وضـو و غسـل و نمـاز را بـهجـا
آورد ،به ك ّلى پاک مىشود ،بايد نماز را تأخير بيندازد و هنگامى كه بـه ك ّلـى پـاک
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شد ،دبواره وضو و غسل را بهجا آورد و نماز بگزارد و اگر وقت نمـاز تنـگ شـد،
الزم نيست وضو و غسل را دبواره بهجـا آورد ،بلكـه بـا وضـو و غسـلى كـه دارد
مىتواند نماز بگزارد.
مسئله  .343مستحاض ٔه كثيره و متوسطه اگر به ك ّلى پاک شـد ،بايـد غسـل
كند و چنانچه بداند از وقتى كه براى ِ
نماز پيشـين ،مشـغول غسـل شـده ،ديگـر
خون نيامده ،الزم نيست دبواره غسل كند.
مسئله  .311زن مستحاضه اگر بين وظيفهاى كـه دارد از وضـو يـا غسـل و
نماز فاصله بيندازد ،بايد دبواره وضو بگيرد؛ يا غسل كند و بـىفاصـله مشـغول
نماز شود؛ ولى چنانچه خون در داخل فضاى عورت نيايد ،غسل الزم نيست.
مسئله  .313اگر خون استحاض ٔه زن جـاری باشـد و قطـع نشـود ،چنانچـه
براى او ضرر نداشته باشد ،بايد پيش از غسل و پس از آن با پنبـه و ماننـد آن از
بيرون آمدن خون جلوگيرى كند و اگر هميشه جريان نـدارد ،فقـط بايـد پـس از
وضو و غسل از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند و چنانچه كوتاهى كنـد و خـون
بيرون آيد ،بايد احتياط و دبواره غسل كند و وضـو هـم بگيـرد و اگـر نمـاز هـم
گزارده ،بايد دبواره بهجا آورد.
مسئله  .314اگر هنگام ْ
غسل خون قطع نشود ،غسل صحيح اسـت؛ ولـى
چنانچه در بين ْ
غسل استحاض ٔه متوسطه او كثيره شود ،واجب است كه غسل را
از سر بگيرد.
مسئله  .311به احتياط واجب ،مستحاضه در تمام روزى كه روزه است ،به
انداز ٔه توان ،از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند.
مسئله  .313روز ٔه مستحاضهاى كه غسل بـر او واجـب اسـت ،در صـورتى
صحيح است كه غسلهايى كه براى نمازهاى روزش واجب است ،انجام دهد؛
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نيز به احتياط واجب ،غسل نماز مغرب و عشاى شبى كه مىخواهـد فـرداى آن
را روزه بگيرد ،بهجا آورد؛ ولى اگر براى نماز مغرب و عشاء غسل نكنـد و بـراى
خواندن نماز شب پيش از اذان صبح غسل كند و در روز هم غسـلهـايى را كـه
براى نمازهاى روزش واجب است ،بهجا آورد ،روز ٔه او صحيح است.
مسئله  .313اگر پس از نماز عصر ،مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند،
روز ٔه او صحيح است.
مسئله  .313اگر استحاض ٔه قليل ٔه زن پيش از نماز ،متوسطه يـا كثيـره شـود،
بايد كارهاى متوسطه يا كثيره را كه ذكر شد ،انجام دهـد و چنانچـه استحاضـ ٔه
متوسطه او كثيره شود ،بايد كارهاى استحاضـ ٔه كثيـره را انجـام دهـد و چنانچـه
براى استحاض ٔه متوسطه غسل كرده باشد ،فايده ندارد و بايد دبواره بـراى كثيـره
غسل كند.
مسئله  .313اگر در بين نماز ،استحاض ٔه متوسط ٔه زن كثيره شود ،بايد نماز را
بشكند و براى استحاض ٔه كثيره غسل كند و وضـو بگيـرد و كارهـاى ديگـر آن را
انجام دهد و همان نماز را بهجا آورد و چنانچه براى هيچ كدام از غسل و وضـو
تيمم كند؛ يكى بدل از غسل و ديگرى بدل از وضو؛ و اگـر
وقت ندارد ،بايد دو ّ
تيمم كند و ديگرى را بهجا آورد؛
براى يكى از آنها وقت ندارد ،بايد به جاى آن ّ
تيمم هم وقت ندارد ،نمىتواند نماز را بشكند و بايد نماز را تمـام
ولى اگر براى ّ
كند و به احتياط واجب قضا كند؛ همچنين است اگر در ميان نمـاز ،استحاضـ ٔه
قليل ٔه او متوسطه يا كثيره شود.
ْ
خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در باطن
مسئله  .318اگر در بين نماز،
هم قطع شده يا نه ،چنانچه پس از نماز بفهمد قطع شده بوده ،بايد وضو ،غسل
و نماز را دبواره بهجا آورد.
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مسئله  .313اگر استحاض ٔه كثير ٔه زن متوسطه شود ،بايـد بـراى نمـاز اول ،عمـل
كثيره و براى نمازهاى بعدى عمل متوسطه را بهجا آورد .برای مثال ،چنانچـه پـيش از
نماز ظهر استحاض ٔه كثيره متوسطه شود ،بايد براى نماز ظهر غسـل كنـد و بـراى نمـاز
عصر و مغرب و عشاء فقط وضو بگيرد و اگر براى نماز ظهـر غسـل نكنـد و فقـط بـه
مقدار نماز عصر وقت داشته باشد ،بايد براى نماز عصر غسـل كنـد و چنانچـه بـراى
نماز عصر هم غسل نكند ،بايد براى نماز مغرب غسل كند و اگر براى آن هـم غسـل
نكند و فقط به مقدار نماز عشاء وقت داشته باشد ،بايد براى عشاء غسل كند.
مسئله  .331اگر پيش از هر نماز خون مستحاض ٔه كثيره قطـع شـود و دبوـاره
بيايد ،براى هر نماز بايد يک غسل انجام دهد ،ولى اگر پـس از غسـل و پـيش از
نماز قطع شود ،چنانچه وقت تنگ باشد كه نتواند غسـل كنـد و نمـاز را در وقـت
بهجا آورد ،با همان غسل مىتواند نماز را بهجا آورد؛ همچنين است حكم وضو.
مسئله  .333اگر استحاض ٔه كثيره قليله شود ،بايد براى نمـاز اول ،كارهـاى
كثيره و براى نمازهاى بعدى كارهاى قليله را انجام دهـد و چنانچـه استحاضـ ٔه
متوسطه قليله شود ،بايد براى نماز اول ،كارهاى متوسطه و براى نمازهاى بعدى
كارهاى قليله را بهجا آورد.
مسئله  .334اگر مستحاضه يكى از كارهايى را كه بر او واجب است ،حتى
عوض كردن پنبه ،ترک كند ،نمازش باطل است.
مسئله  .331مستحاض ٔه قليله اگر بخواهد غير از نماز كارى انجام دهد كـه
شرط آن وضو داشتن است ـ مانند رساندن بدن به ّ
خط قرآن ـ بايد وضو بگيـرد
و وضيوى كه براى نماز گرفته ،به احتياط واجب كافى نيست.
مسئله  .333رفتن در مسجد حرام و مسجد النبى و توقف در مساجد ديگـر و
خواندن آيهاى كه سجد ٔه واجب دارد ،بـراى زن مستحاضـه اشـكال نـدارد؛ ولـى
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نزديكى شوهر با او به احتياط واجب در صورتى حالل مىشـود كـه غسـل كنـد،
اگرچه كارهاى ديگرى را كه براى نماز واجب است ـ مثل وضـو و عـوض كـردن
پنبه و دستمال ـ انجام نداده باشد.
مسئله  .333اگر زن در استحاض ٔه كثيره يـا متوسـطه بخواهـد پـيش از وقـت
نماز ،جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند ،بايد غسل كند و وضو هم بگيرد.
مسئله  .333نماز آيات بر مستحاضه واجب است و بايد بـراى نمـاز آيـات
هم كارهايى را كه براى نماز يوم ّيه ياد شد ،انجام دهد.
مسئله  .333هر گاه در وقت نماز يوم ّيه ،نماز آيـات بـر مستحاضـه واجـب
شود ،اگرچه بخواهد هر دو را پشت سرهم بهجا آورد ،بايد براى نماز آيات هـم
تمام كارهايى را كه براى نماز يوم ّيه او واجب است ،انجـام دهـد و بـه احتيـاط
واجب هر دو را با يک غسل و وضو بهجا نياورد.
مسئله  .338اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بگزارد ،بايد براى هر نماز
كارهايى را كه براى نماز ادا بر او واجب است ،انجام دهد.
مسئله  .333اگر زن بداند خونى كه از او خارج مـىشـود ،خـون زخـم نيسـت و
شرع ًا حكم حيض و نفاس را ندارد ،به احتيـاط واجـب بـه دسـتور استحاضـه عمـل
كند ،بلكه اگر شک داشته باشد كه خون استحاضه است يا خونهاى ديگر ،چنانچـه
نشان ٔه آنها را نداشته باشد ،به احتياط واجب بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد.
 .4حيض

حيض ،خونى است كه در غالب ،در هر ماه چنـد روزى از رحـم زن خـارج
مىشود و به زن در ايـن حالـت« ،حـائض» مـىگيونـد و احكـامی دارد كـه در
مسائل آينده ذكر مىشود.
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ﻮ ﺢ ا ﺴـﺎﻞ

ِ
ﺳـﺮخ
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٤٥٠ﺧﻮن ﺣﻴﺾ در ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﺖﻫﺎ ،ﻏﻠﻴﻆ و ﮔﺮم ،و رﻧﮓ آن،
ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﻰ ﻳﺎ ﺳﺮخ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﻛﻤﻰ ﺳﻮزش ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ.
ﻗﺮﺷﻴﻪ( ،ﭘـﺲ از ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪن ﺷـﺼﺖ ﺳـﺎل
ﺳﻴﺪه )ﻳﻌﻨﯽ
ّ
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٤٥١زﻧﺎن ّ
ﻗﺮﺷـﻴﻪ(
ﺳـﻴﺪه )
ّ
ﻗﻤﺮى ﻳﺎﺋﺴﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮن ﺣﻴﺾ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و زﻧـﺎﻧﻰ ﻛـﻪ ّ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻗﻤﺮى ﻳﺎﺋﺴﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٤٥٢ﺧﻮﻧﻰ ﻛﻪ دﺧﺘﺮ ،ﭘﻴﺶ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ُﻧﻪ ﺳﺎل ﻗﻤـﺮى و زن ،ﭘـﺲ
از ﻳﺎﺋﺴﻪ ﺷﺪن ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﺣﻴﺾ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٤٥٣زن ﺑﺎردار و زﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﻴﺮ ﻣﻰدﻫـﺪ ،ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺣـﻴﺾ
ﺑﺒﻴﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٤٥٤دﺧﺘﺮى ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ُﻧﻪ ﺳﺎﻟﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﻪ ،اﮔﺮ ﺧﻮﻧﻰ ﺑﺒﻴﻨﺪ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﺣﻴﺾ را ﻧﺪارد ،ﺣﻴﺾ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻧـﺸﺎﻧﻪﻫـﺎى ﺣـﻴﺾ را داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻴﺾ ﺑﻮدﻧﺶ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﺪ ،ﺣﻴﺾ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ُﻧﻪ ﺳـﺎل او
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٤٥٥زﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﮏ دارد ﻳﺎﺋﺴﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﻪ ،اﮔﺮ ﺧـﻮﻧﻰ ﺑﺒﻴﻨـﺪ و ﻧﺪاﻧـﺪ
ﺣﻴﺾ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﮕﺬارد ﻛﻪ ﻳﺎﺋﺴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٤٥٦ﻣﺪت ﺣﻴﺾ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻪ روز و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ده روز ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﮔـﺮ
ﻣﺨﺘﺼﺮى ﻫﻢ از ﺳﻪ روز ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻴﺾ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٤٥٧ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ روز ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻴﺾ ،ﭘﻴﺎﭘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔـﺮ
دو روز ﺧﻮن ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﻳﮏ روز ﭘﺎک ﺷـﻮد و دﴚـﺎره ﻳـﮏ روز ﺧـﻮن ﺑﺒﻴﻨـﺪ ،ﺣـﻴﺾ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٤٥٨ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ در ﺗﻤﺎم ﺳﻪ روز ﺧﻮن ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از
ﺑﻘﻴﻪ در ﻋﻮرت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑـﻴﻦ
ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﻣﻘﺪارى از ﺧﻮن ّ
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سه روز به مدّ ت كمى پاک شود و اين زمان به قدرى كـم باشـد كـه بگيونـد در
تمام سه روز در عورت خون بوده ،باز هم حيض است.
مسئله  .333الزم نيست شب اول و شب چهارم را خون ببيند؛ ولـى بايـد در
شب دوم و سوم خون قطع نشود ،برای مثال ،اگر از اذان صبح روز اول تا غـروب
روز سوم پشت سرهم خون بيايد ،يا در بين روز اول شروع شود و در همان موقع از
روز چهارم قطع شود و در شب دوم و سوم هم قطع نشود ،حيض است.
مسئله  .331اگر سه روز پشت سـرهم خـون ببينـد و پـاک شـود ،چنانچـه
دبواره خون ببيند و معلوم باشد كه ادامـه همـان خـونهـايی اسـت كـه خـارج
شدهاند ،در اين صورت ،روزهايى كه خون ديده با روزهـايى كـه در وسـط پـاک
بوده ،اگر روى هم از ده روز بيشتر نشود ،روزهايى هم كـه در وسـط پـاک بـوده،
حيض است.
مسئله  .333اگر خونى ببيند كه از سه روز بيشـتر و از ده روز كمتـر باشـد و
نداند خون ُدمل است يا خون حيض ،چنانچه نداند ُدمل در سمت چ

اسـت

يا راست ،درصورتىكه ممكن باشد ،مقدارى پنبه و مانند آن داخل كند و بيـرون
آورد ،پس اگر خون از سمت چ

بيرون آيد ،خون حـيض اسـت و چنانچـه از

سمت راست بيرون آيد ،خون دمل است و اگر ممكن نباشد كـه بررسـى كنـد،
درصورتىكه مىداند خون سابق حيض بوده ،حيض قرار دهد و اگر ُدمـل بـوده،
خون ُدمل قرار دهد و چنانچه نمىداند خون حـيض بـوده يـا دمـل ،بايـد همـ ٔه
چيزهايى را كه بر حائض حرام است ،ترک كند و همه عبادتهايى را كه زن غير
حائض انجام مىدهد ،بهجا آورد.
مسئله  .334اگر خونى ببيند كه از سه روز بيشـتر و از ده روز كمتـر باشـد و
نداند خون حيض است يا زخم ،اگر پيشتر حيض بـوده ،حـيض ،و اگـر پـاک
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بوده ،پاک قرار دهد و چنانچه نمىداند پاک بوده يا حيض ،همه چيزهايى را كه
بر حائض حرام است ،ترک كند و هم ٔه عبادتهايى كه زن غيـر حـائض انجـام
مىدهد ،بهجا آورد.
مسئله  .331اگر خونى ببيند و شک كند كه خون حيض اسـت يـا نفـاس،
چنانچه شروط حيض را داشته باشد ،بايد حيض قرار دهد.
مسئله  .333اگر خونى ببيند كه نداند خون حيض است يـا بكـارت ،بايـد
خود را بررسى كند؛ يعنى مقدارى پنبه داخل عـورت كنـد و كمـى صـبر كنـد و
سپس بيرون آورد ،پس اگر اطراف آن آلوده باشد ،خون بكارت اسـت و اگـر بـه
هم ٔه آن رسيده ،حيض است.
مسئله  .333اگر كمتر از سه روز خون ببيند و پاک شود و بعد سه روز خـون
ببيند ،خون دوم حيض است و خون نخست ،اگرچه در روزهاى عادتش باشـد،
حيض نيست.
مسئله  .333زنى كه مبتال به خونريزى است ،اگر به طبيب حاذق ـ كه فرق
بين خون حيض و غير حيض را دقيق مىداند ـ مراجعه كند و او تشخيص دهـد
خون حيض يا خون زخم و مانند آن است ،چنانچـه بـه گفتـه طبيـب اطمينـان
حاصل كند ،مىتواند بر طبق احكام آن عمل كند.
احكام حائض

مسئله  .333چند چيز بر حائض حرام است .3 :عبادتهايى كه ماننـد نمـاز
تيمم بهجا آورده شود ،ولى بهجـا آوردن عبـادتهـايى كـه
بايد با وضو يا غسل يا ّ
تيمم براى آنها الزم نيست ـ مانند نمـاز م ّيـت ـ مـانعى نـدارد.
وضو و غسل و ّ
 .4تمــام چيزهــايى كــه بــر جنــب حــرام اســت و در احكــام جنابــت ذكــر شــد.
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 .1آميزش ،كه هم براى مرد حرام است؛ هم براى زن ،اگرچه به مقدار ختنـهگـاه
داخل شود و منى هم بيرون نيايد ،بلكه به احتياط واجب مقدار كمتر از ختنـهگـاه
را هم داخل نكند و آميزش در دبر زن حائض ،كراهت شديد دارد.
مسئله  .338آميزش در روزهايى هم كه حيض زن قطعى نيست ،ولى شرع ًا
بايد براى خود حيض قرار دهد ،حرام است ،پس زنى كه بيشـتر از ده روز خـون
مىبيند و بايد به دستورى كه بعد ًا ذكر مىشود ،روزهاى عادت خيوشان خود را
حيض قرار دهد ،شوهرش نمىتواند در آن روزها با او آميزش كند.
مسئله  .333غير از آميـزش ،بهـرهگيـرىهـاى جنسـى ديگـر از زن حـائض
ـ مانند بوسيدن و مالعبه كردن ـ مانعى ندارد.
مسئله  .331اگر شمار ٔه روزهاى حيض زن به سه قسمت تقسيم شود و مرد
در قسمت نخست آن ،با ُق ُبل همسرش آميزش كنـد ،بـه احتيـاط واجـب بايـد
هيجده نخود طال ك ّفاره به فقير بپردازد و در قسمت دومُ ،نه نخـود و در قسـمت
سوم ،چهار نخود و نيم بپردازد؛ بـرای مثـال ،زنـى كـه شـش روز خـون حـيض
مىبيند ،اگر شوهرش در شب يا روز يكم و دوم با او آميزش كند ،بايـد هيجـده
نخود طال بپردازد و در شب يا روز سوم و چهارمُ ،نه نخود بدهد و در شب يا روز
پنجم و ششم بايد چهار نخود و نيم بپردازد.
مسئله  .333آميزش در دبر زن حائض كفاره ندارد.
مسئله  .334الزم نيست طالى ك ّفاره را از طالى سكهدار بپردازد؛ ولى اگـر
بخواهد قيمت آن را بپردازد ،بايد قيمت سكهدار بپردازد.
مسئله  .331اگر قيمت طال در وقتى كه آميزش كرده با وقتى كه مىخواهـد
به فقير بپردازد ،فرق كرده باشد ،بايد قيمت وقتى را كه مىخواهد به فقير بدهد،
حساب كند.
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مسئله  .333اگر كسى هم در قسـمت يكـم ،هـم در قسـمت دوم ،هـم در
قسمت سوم حيض ،با همسرش آميزش كند ،بايد هر سـه ك ّفـاره را بپـردازد كـه
روى هم سى و يک نخود و نيم مىشود.
مسئله  .333اگر انسان پس از آنكه در حال حيض آميزش كرده و ك ّفـار ٔه آن
را پرداخته ،دبواره آميزش كند ،باز هم بايد بنا بر احتياط الزم ك ّفاره بپردازد.
مسئله  .333اگر با زن حائض چند بار آميزش كنـد و در بـين آنهـا ك ّفـاره
نپردازد ،به احتياط مستحب براى هر آميزش يک ك ّفاره بپردازد.
مسئله  .333اگر مرد در حال آميزش بفهمد زن حائض شده ،بايد فور ًا از او
جدا شود و چنانچه جدا نشود ،به احتياط واجب بايد ك ّفاره بپردازد.
مسئله  .338اگر مرد با زن حائض زنا كند يـا بـا زن حـائض نـامحرمى بـه
گمان اينكه همسر اوست آميزش كند ،به احتياط واجب كفاره بپردازد.
مسئله  .333كسى كه نمىتواند ك ّفاره بپردازد ،بهتر است كـه صـدقهاى بـه
فقير بپردازد و اگر نمىتواند ،به احتياط واجب استغفار كند و هر وقـت توانسـت
كفاره بپردازد.
مسئله  .381آميزش با همسر در حال حيض ،اگر از روى نادانى يا فراموشى
باشد ،كفاره ندارد؛ همچنين اگر به اعتقاد اينكه زن حائض است ،با او آميـزش
كند و سپس معلوم شود كه حائض نبوده ،كفاره ندارد.
مسئله  .383طالق دادن زن در حال حيض ،به گونهای كه در كتاب طالق
ذكر مىشود ،باطل است.
مسئله  .384اگر زن بگيود حائضم يا از حيض پاک شدهام ،در صورتى كه
دليلی بر خالف گفته او نباشد ،ادعای وى پذيرفتنی است.
مسئله  .381اگر زن هنگام اشتغال به نماز حائض شود ،نماز او باطل است.
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مسئله  .383اگر زن در بين نماز شک كند كه حائض شده يـا نـه ،نمـاز او
صحيح است؛ ولى چنانچه پس از نماز بفهمد كه در ميان نمـاز حـائض شـده،
نمازى كه خوانده ،باطل است.
مسئله  .383پس از آنكه زن از حيض پاک شد ،واجب است بـراى نمـاز و
روزه و عبادتهاى ديگرى كه بايد با وضو يا غسل يا تـيمم بـهجـا آورده شـود،
غسل كند و دستور آن ،مانند غسل جنابت است؛ ولى براى نمـاز بايـد پـيش از
غسل يا پس از آن وضو هم بگيرد و چنانچه پـيش از غسـل وضـو بگيـرد ،بهتـر
است.
مسئله  .383پس از آنكه زن از حيض پاک شد ،اگرچه غسل نكرده باشـد،
طالق او صحيح است و همسرش هـم مـىتوانـد بـا او آميـزش كنـد؛ ولـى بـه
احتياط مستحب پيش از غسل ،با او آميزش نكند؛ اما كارهاى ديگرى كه هنگام
مـس خـط قـرآن ـ تـا غسـل
حيض بر او حرام بوده ـ مانند توقف در مسجد و ّ
نكند ،بر او حالل نمىشود.
مسئله  .383اگر آب به اندازهاى باشد كه فقط برای غسل يا وضـو كفايـت
كند ،به احتياط واجب بايد غسل كند و به جای وضو تيمم كند و اگر تنها براى
وضو كفايت كند ،بايد وضو بگيرد و به جای غسل تـيمم كنـد و چنانچـه بـراى
هيچ يک از آنها آب ندارد ،بايد دو تيمم كند؛ يكى بدل از غسل و ديگـرى بـه
جای وضو.
مسئله  .388نمازهاى يوميهاى كه زن در حال حيض نگزارده ،قضـا نـدارد؛
ولى روزههاى واجب را كه نگرفته ،بايد قضا كند.
مسئله  .383هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند يا مطمئن باشـد كـه اگـر
نماز را تأخير بيندازد حائض مىشود ،بايد فور ًا نماز بگزارد.
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مسئله  .331اگر نماز را تأخير بيندازد و از ّاول وقت به انداز ٔه انجام دادن واجبات
يک نماز بگذرد و حائض شود ،قضاى آن نماز بر او واجب است و در چگونگى نمـاز
ـ مانند تند خواندن و كند خواندن و چيزهاى ديگر ـ بايد مالحظ ٔه حال خود را بكنـد؛
برای مثال ،زنى كه مسافر نيست ،اگر در ّاول ظهر نماز نخواند ،قضـاى آن در صـورتى
واجب مىشود كه به مقدار خواندن چهار ركعت نماز با انجام دادن وضـو يـا تـيمم از
اول ظهر بگذرد و حائض شود و براى كسى كه مسافر است ،گذشتن وقت بـه مقـدار
خواندن دو ركعت كافى است؛ نيز بايد مالحظ ٔه تهي ٔه مقدماتی را كـه در اختيـار نـدارد
بنمايد ،پس اگر به مقـدار فـراهم آوردن آن مقـدّمات و خوانـدن يـک نمـاز بگـذرد و
حائض شود ،قضای آن نماز واجب است؛ وگرنه واجب نيست.
مسئله  .333اگر در آخر وقت نماز از خون پاک شـود و بـه انـداز ٔه غسـل و
وضو و مقدمات ديگر نماز ـ ماننـد تهيـه كـردن لبـاس يـا آب كشـيدن آن ـ و
خواندن يک ركعت نماز يا بيشتر از آن وقت داشته باشد ،بايد نمـاز را بگـزارد و
اگر نگزارد ،بايد قضاى آن را به جا آورد.
مسئله  .334حائض كه در آخر وقت پاک شده و بـه انـداز ٔه غسـل و وضـو
وقت ندارد ،ولى مىتواند با تـيمم نمـاز را در وقـت بـهجـا آورد ،آن نمـاز بـر او
واجب نيست؛ اما اگر غير از تنگى وقت تكليفش تيمم است ـ ماننـد آنكـه آب
برايش ضرر دارد ـ بايد تيمم كند و آن نماز را به جا آورد.
مسئله  .331اگر حائض پس از پاک شدن شک كند كـه بـراى نمـاز وقـت
دارد يا نه ،بايد نمازش را انجام دهد.
مسئله  .333اگر به خيال اينكه به انداز ٔه تهي ٔه مقدمات نماز و گـزاردن يـک
ركعت وقت ندارد نماز نگزارد و سپس بفهمد وقت داشته ،بايد قضاى آن نمـاز
را بهجا آورد.
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مسئله  .333مستحب است حائض در وقت نماز ،خود را از خون پاک كند
و پنبه و پارچه را عوض كند و وضو بگيرد و اگر نمىتواند وضو بگيرد ،تيمم كند
و در جاى نماز رو به قبله بنشيند و به ذكر و دعا و صلوات مشغول شود.
مسئله  .333چند چيز براى حائض مكروه است؛ مانند خواندن قرآن ـ غيـر از
آيات سجدهدار كه قرائت آنها حرام است ـ و همراه داشتن آن ،رسـاندن جـايى از
بدن به حاشيه و ميان خطهاى قرآن و رنگ كردن موها به حنا و مانند آن.
اقسام حائض

مسئله  .333حائضها شش دستهاند .3 :صاحب عادت وقتيـه و عدديـه:
زنى است كه دو ماه پشت سرهم «در وقت مع ّين» خون حـيض ببينـد و شـمار ٔه
روزهاى حيض وى هم در هر دو ماه يک اندازه باشد؛ مثل آنكـه دو مـاه پشـت
سرهم از يكم تا هفتم ماه خون ببيند .4 .صاحب عادت وقتيه فقط :زنى اسـت
كه دو ماه پشت سرهم «در وقت مع ّين» خون حيض ببيند؛ ولى شمار ٔه روزهـاى
حيض او در هر دو ماه يک اندازه نباشد؛ مانند اينكه دو ماه پشت سـرهم از روز
يكم ماه خون ببيند؛ ولى ماه يكم روز هفتم و ماه دوم روز هشـتم از خـون پـاک
شود .1 .صاحب عادت عدديه فقط :زنى است كه شمار ٔه روزهـاى حـيض وى
در دو ماه پشت سرهم به يک اندازه باشد؛ ولى وقـت ديـدن آن دو خـون يكـى
نباشد؛ مث ً
ال ماه يكم از پنجم تا دهـم و مـاه دوم از دوازدهـم تـا هفـدهم خـون
ببيند .3 .مضطربه :زنى است كه چند ماه خون ديده؛ ولـى از جهـت وقـت يـا
عدد عادت مع ّينى پيدا نكرده؛ يا عادتش به هـم خـورده و عـادت تـازهاى پيـدا
نكرده است .3 .مبتدئه :زنى است كه بار يكم خون ديدن او اسـت .3 .ناسـيه:
زنى است كه عادت وقتی يا عددی خود را فراموش كرده است.
هركدام از اينها احكامى دارد كه در مسائل آينده ذكر مىشود.
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يک .صاحب عادت وقتيه و عدديه

مسئله  .338خانمهايى كه عادت وقتيه و عدديه دارند ،سه گروهاند:
گروه يكم .خانمی كه دو ماه پشت سرهم «در وقت معـين و عـدد معـ ّين»،
خون حيض ببيند و در وقت معين و عدد مع ّين هم پاک شود؛ مث ً
ال دو ماه پشت
سرهم از روز يكم ماه خون ببيند و روز هفتم پاک شود كه عادت حيض ايـن زن
از يكم ماه تا هفتم آن است.
گروه دوم .خانمی كه از خون پاک نمىشود؛ ولى دو ماه پشت سـرهم چنـد
روز مع ّين ـ مثل يكم ماه تا هشتم ـ خونى كه مىبيند نشانههاى حيض را دارد و
خونهای پس از آن ،نشانههاى استحاضه را دارد كه عـادت او از يكـم مـاه تـا
هشتم است.
گروه سوم .خانمی كه دو ماه پشت سرهم در وقت مع ّين خون حيض ببينـد
و پس از آنكه سه روز يا بيشتر خون ديد ،يک روز يا بيشـتر پـاک شـود و دبوـاره
خون ببيند و تمام روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاک بوده ،از ده
روز بيشتر نشود و در هر دو ماه هم ٔه روزهايى كه خون ديده و در وسط پاک بوده،
روى هم يک اندازه باشد كه عادت او به انداز ٔه تمام روزهـايى اسـت كـه خـون
ديده و در وسط پاک بوده است و الزم نيست روزهايى كه در وسط پاک بوده ،در
هر دو ماه به يک اندازه باشد؛ به فرض ،اگر در ماه نخسـت از روز يكـم مـاه تـا
سوم خون ببيند و سه روز پاک شود و دبواره سه روز خـون ببينـد و در مـاه دوم،
پس از آنكه سه روز خون ديد ،سه روز يا كمتر يا بيشتر پاک شود و دبوـاره خـون
ببيند و روى هم از ُنه روز بيشتر نشود ،همه حيض است و عادت اين زن ُنـه روز
است.
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مسئله  .333خانمی كه عادت وقتيه و عدديه دارد ،اگر در وقت عـادت يـا
دو سه روز جلوتر يا دو سه روز عقبتر خون ببيند ،بهگونهاىكه بگيوند حيض را
جلو يا عقب انداخته ،اگرچه آن خون ،نشانههاى حيض را نداشته باشـد ،بايـد
به احكامى كه براى زن حائض بيان شده عمل كند و چنانچـه بعـد بفهمـد كـه
حيض نبوده ـ مانند آنكه پيش از سه روز پاک شود ـ بايـد عبـادتهـايى را كـه
بهجا نياورده ،قضا كند.
مسئله  .311خانمی كه عادت وقتيه و عدديـه دارد ،اگـر چنـد روز پـيش از
عادت و هم ٔه روزهاى عادت و چند روز پس از عادت خون ببينـد و روى هـم از
ده روز بيشتر نشود ،همه حيض است و چنانچه از ده روز بيشتر شود ،فقط خونى
را كه در روزهاى عادت خود ديده ،حيض است ،اگرچـه نشـانههـاى حـيض را
نداشته باشد و خونى كه پيش از آن و پس از آن ديده استحاضه اسـت ،اگرچـه
نشانههاى حيض را داشته باشد و بايد عبادتهـايى را كـه در روزهـاى پـيش از
عادت و پس از عادت بهجا نياورده ،قضا كند.
اگر هم ٔه روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هـم از
ده روز بيشتر نشود ،همه حيض است و اگر از ده روز بيشـتر شـود ،فقـط روزهـاى
عادت او حيض است و خونى كه جلوتر از آن ديده ،استحاضه اسـت و چنانچـه
در آن روزها عبادت نكرده ،بايد قضا كند و چنانچه هم ٔه روزهاى عادت را با چند
روز پس از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود ،همه حيض اسـت،
اگرچه نشانههاى حيض را نداشته باشد و اگر بيشتر شود ،فقط روزهاى عـادت او
حيض است و باقى استحاضه است ،اگرچه نشانههاى حيض را داشته باشد.
مسئله  .313خانمی كه عادت وقتيه و عدديه دارد ،اگر مقدارى از روزهـاى
عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشـود،
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همه حيض است و چنانچه از ده روز بيشتر شود ،روزهـايى كـه در ايـام عـادت
خون ديده با چند روز پيش از آن ،كه روى هم به مقدار عادت او شود ،حيض و
روزهاى نخست را استحاضه قرار مىدهد.
اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پس از عادت خون ببيند و روى
هم از ده روز بيشتر نشود ،همه حيض است و چنانچه بيشتر شود ،بايد روزهـايى
كه در ايام عادت خون ديده با چند روز پس از آن ،كه روى هم به مقدار عـادت
او شود ،حيض و باقى را استحاضه قرار دهد.
مسئله  .314خانمی كه عادت دارد ،اگر پس از آنكه سه روز يا بيشتر خـون
ديد پاک شود و دبواره خون ببيند و فاصل ٔه بين دو خون كمتـر از ده روز باشـد و
هم ٔه روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پـاک بـوده ،از ده روز بيشـتر
باشد ـ مثل آنكه پنج روز خون ببيند و پنج روز پاک شود و دبواره پنج روز خـون
ببيند ـ چند صورت دارد:
 .3تمام خونى كه بار نخست ديده ،يـا مقـدارى از آن ،در روزهـاى عـادت
باشد و خون دوم كه پس از پاک شدن مىبيند ،در روزهـاى عـادت نباشـد ،كـه
بايد هم ٔه خون يكم را حيض و خون دوم را استحاضه قرار دهد.
 .4خون نخست در روزهاى عادت نباشد و تمام خون دوم يا مقدارى از آن،
در روزهاى عـادت باشـد كـه بايـد همـ ٔه خـون دوم را حـيض و خـون يكـم را
استحاضه قرار دهد.
 .1مقدارى از خون يكم و دوم در روزهاى عادت باشـد و خـون يكـم كـه در
روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر نباشد و با پاكى وسط و مقدارى از خـون دوم
كه آن هم در روزهاى عادت بوده ،از ده روز بيشتر نباشد ،كه در اين صورت ،همـ ٔه
آنها حيض است و مقدارى از خـون يكـم كـه پـيش از روزهـاى عـادت بـوده و
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مقدارى از خون دوم كه پس از روزهاى عادت بوده ،استحاضه اسـت؛ مـث ً
ال اگـر
عادتش از سوم ماه تا دهم بوده ،درصورتىكه يک ماه از يكم تا ششم خـون ببينـد
و دو روز پاک شود و سپس تا پانزدهم خون ببيند ،از سوم تا دهم حـيض اسـت و
از يكم تا سوم ،همچنين از دهم تا پانزدهم ،استحاضه است.
 .3مقدارى از خون يكم و دوم در روزهاى عادت باشد؛ ولى خون يكـم كـه
در روزهاى عادت بوده ،از سه روز كمتر باشد ،كه بايد در تمام دو خـون و پـاكى
وسط ،كارهايى را كه بر حائض حرام است و قب ً
ال ذكر شد ،ترک كند و كارهاى
استحاضه را بهجا آورد؛ يعنى به دستورى كـه بـراى زن مستحاضـه بيـان شـده،
عبادتهاى خود را انجام دهد.
مسئله  .311خانمی كه عادت وقتيـه و عدديـه دارد ،اگـر در وقـت عـادت
خون نبيند و در غير آن وقت به شمار ٔه روزهاى حيضش خون ببيند ،بايد همان را
حيض قرار دهد؛ چه پيش از وقت عادت ديده باشد؛ چه پس از آن.
مسئله  .313خانمی كه عادت وقتيه و عدديه دارد ،اگر در وقت عادت خود
خون ببيند ،ولى شمار ٔه روزهاى آن كمتر يا بيشـتر از روزهـاى عـادت او باشـد و
پس از پاک شدن ،دبواره به شمار ٔه روزهاى عادتى كه داشته خون ببيند ،بايد در
ْ
خون كارهايى را كه بر حائض حرام است ،ترک كند و كارهاى استحاضه
هر دو
را بهجا آورد.
دو .صاحب عادت وقتيه

مسئله  .313خانمهايی كه فقط عادت وقتيه دارند ،سه دستهاند:
 .3خانمی كه دو ماه پشت سرهم «در وقت مع ّين» خون حيض ببيند و پس
از چند روز پاک شود؛ ولى شمار ٔه روزهاى آن در هر دو ماه يـک انـدازه نباشـد؛
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مثل اينكه دو ماه پشت سرهم روز يكم ماه خون ببيند و در ماه يكم روز هفـتم و
در ماه دوم روز هشتم از خون پاک شـود؛ ايـن خـانم بايـد روز يكـم مـاه را روز
نخست عادت حيض خود قرار دهد.
 .4خانمی كه از خون پاک نمىشـود؛ ولـى دو مـاه پشـت سـرهم در وقـت
مع ّين خون او نشانههاى حيض را دارد و ديگر خونهاى وى نشان ٔه استحاضـه را
دارد و شمار ٔه روزهايى كه خونش نشان ٔه حيض را دارد ،در هر دو ماه يـک انـدازه
نيست؛ مانند اينكه در ماه نخست ،از يكم تا هفتم ماه و در مـاه دوم از يكـم تـا
هشتم ماه ،خون او نشانههاى حيض و باقى نشان ٔه استحاضه را داشته باشد؛ اين
خانم هم بايد روز يكم ماه را ،روز نخست عادت حيض خود قرار دهد.
 .1خانمی كه دو ماه پشت سرهم در وقت معـ ّين ،سـه روز يـا بيشـتر خـون
حيض ببيند و سپس پاک شود و دبواره خون ببيند و تمام روزهايى كه خون ديده
با روزهايى كه در وسط پاک بوده ،از ده روز بيشتر نشود ،ولـى مـاه دوم كمتـر يـا
بيشتر از ماه يكم باشد؛ مث ً
ال در مـاه نخسـت هشـت روز و در مـاه دوم ،نـه روز
باشد؛ اين زن هم بايد روز يكم ماه را روز نخست عادت حيض خود قرار دهد.
مسئله  .313خانمى كه عادت وقتيه دارد ،اگر در وقت عـادت خـود يـا دو
سه روز پيش از عادت يا دو سه روز پس از عـادت خـون ببينـد ،بـهگونـهاىكـه
بگيوند حيض را جلو يا عقب انداخته ،اگرچـه آن خـون نشـانههـاى حـيض را
نداشته باشد ،بايد به احكامى كـه بـراى زنـان حـائض ذكـر شـد ،رفتـار كنـد و
چنانچه بعد بفهمد كه حيض نبوده ـ مثل آنكه پيش از سه روز پاک شود ـ بايـد
عبادتهايى را كه بهجا نياورده ،قضا كند.
مسئله  .313خانمى كه عادت وقتيه دارد ،اگر كمتـر از ده روز خـون ببينـد،
همهاش حيض است و چنانچه بيشتر از ده روز خون ببيند و نتوانـد حـيض را از
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راه نشانههاى آن تشخيص دهد ،بايد شمار ٔه عادت خيوشان خود را حيض قرار
دهد؛ چه پدرى باشند؛ چه مادرى؛ زنده باشند يا مرده؛ ولى در صورتى مىتواند
عادت آنان را حيض خود قرار دهد كه شمار ٔه روزهـاى حـيض همـ ٔه آنـان يـک
اندازه باشد و اگر شمار ٔه روزهاى حيض آنان يک انـدازه نباشـد ـ بـرای مثـال،
عادت برخی پنج روز و عادت برخى ديگر هفت روز باشد ــ نمـىتوانـد عـادت
آنان را عادت حيض خود قرار دهد ،مگر عادت كسانى كه با ديگران فرق دارد،
به قدرى كم باشد كه در برابر آنان به حساب نيايند؛ در اين صورت ،بايد عادت
بيشتر آنان را عادت حيض خود قرار دهد.
مسئله  .318خانمى كه عادت وقتيه دارد و شمار ٔه عادت خيوشان خـود را
اول عادت او بودهِ ،
حيض قرار مىدهد ،بايد روزى را كه در هر ماهِ ،
اول حـيض
قرار دهد؛ برای مثال ،خانمی هر ماه ،روز يكم آن خـون مـىديـده و گـاهى روز
هفتم و گاهى روز هشتم پاک مىشده ،چنانچه يک ماه ،دوازده روز خون ببيند و
عادت خيوشانش هفت روز باشد ،بايد هفت روز نخست ماه را حـيض و بـاقى
را استحاضه قرار دهد.
مسئله  .313خانمى كه عادت وقتيه دارد و بايـد شـمار ٔه عـادت خيوشـان
خود را عادت حيض خود قرار دهد ،چنانچه خيوش نداشته باشـد ،يـا شـمار ٔه
عادت آنان مثل هم نباشد ،بايد در هر ماه ،از روزى كه خون مىبينـد تـا هفـت
روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.
سه .صاحب عادت عدديه

مسئله  .331خانمهايى كه فقط عادت عدديه دارند ،سه دستهاند:
اول :زنى كه شماره روزهاى حيض او در دو مـاه پشـت سـرهم يـک انـدازه
باشد؛ ولى وقت خون ديدن او يكى نباشد؛ در اين صورت ،روزىهايى كه خـون
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ديده ،عادت او مىشود؛ برای مثال ،اگر ماه نخست از روز يكم تا پـنجم و مـاه
دوم از يازدهم تا پانزدهم خون ببيند ،عادت او پنج روز مىشود.
دوم :خانمی كه از خون پاک نمىشود؛ ولى دو ماه پشت سر هم چند روز از
خونى كه مىبيند ،نشان ٔه حيض و بقيه نشان ٔه استحاضه را دارد و شمار ٔه روزهايى
كه خون نشان ٔه حيض دارد ،در هر دو ماه يک اندازه اسـت؛ امـا وقـت آن يكـى
نيست؛ در اين صورت ،روزهايى كـه خـون او نشـان ٔه حـيض را دارد ،عـادت او
مىشود؛ برای مثال ،اگر يک ماه از يكم تا پنجم ماه ،و مـاه بعـد از يـازدهم تـا
پانزدهم ،خون او نشان ٔه حيض و بقيه نشان ٔه استحاضـه را داشـته باشـد ،شـمار ٔه
روزهاى عادت وى پنج روز مىشود.
سوم :خانمی كه دو ماه پشت سر هم سه روز يا بيشتر خون ببيند و يـک روز
يا بيشتر پاک شود و دبواره خون ببيند و وقت ديدن خون ،در ماه نخست با مـاه
دوم فرق داشته باشد ،اگر تمام روزهايى كه خون ديده و روزهـايى كـه در وسـط
پاک بوده ،از ده روز بيشتر نشود و شمار ٔه روزهاى آن هم بـه يـک انـدازه باشـد،
تمام روزهايى كه خون ديده با روزهاى وسط كـه پـاک بـوده ،عـادت حـيض او
مىشود و الزم نيست روزهايى كه در وسط پاک بوده ،در هر دو ماه به يک اندازه
باشد؛ برای مثال ،اگر ماه نخست ،از روز يكم تا سوم مـاه خـون ببينـد و دو روز
پاک شود و دبواره سه روز خون ببيند و ماه دوم ،از يازدهم تا سيزدهم خون ببيند
و دو روز يا بيشتر يا كمتر پاک شود و دبواره خون ببيند و روى هم از هشـت روز
بيشتر نشود ،عادت او هشت روز مىشود.
مسئله  .333خانمی كه عادت عدديه دارد ،اگر بيشتر از شمار ٔه عادت خود
خون ببيند و كمتر از ده روز باشـد ،همـهاش حـيض اسـت و چنانچـه از ده روز
بيشتر شود ،اگر نشان ٔه هم ٔه خونهايى كه ديـده يكنواخـت باشـد ،بايـد از موقـع
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ديدن خون به شمار ٔه روزهاى عادتش حـيض و بقيـه را استحاضـه قـرار دهـد و
چنانچه هم ٔه خونهايى كه ديده يكنواخت نباشد ،بلكـه چنـد روز از آن ،نشـان ٔه
حيض و چند روز ديگر نشان ٔه استحاضه را داشته باشد ،اگر روزهايى كـه خـون،
نشان ٔه حيض را دارد ،با شمار ٔه روزهاى عادت او يک اندازه اسـت ،بايـد همـان
روزها را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.
چنانچه روزهايى كه خون نشـان ٔه حـيض دارد ،از روزهـاى عـادت او بيشـتر
است ،فقط به انداز ٔه روزهاى عادت او حـيض و بقيـه استحاضـه اسـت و اگـر
روزهايى كه خون نشان ٔه حيض دارد از روزهاى عـادت او كمتـر اسـت ،بايـد آن
روزها را با چند روز ديگر كه روى هم به انداز ٔه روزهاى عادتش شـود ،حـيض و
بقيه را استحاضه قرار دهد.
چهارُ .م ْض َط ِربه

مسئله  .334مضطربه ـ يعنى خانمی كه چند ماه خون ديده؛ ولى عـادت مع ّينـى
پيدا نكرده ـ اگر كمتر از ده روز خون ببيند ،همهاش حيض اسـت و چنانچـه بيشـتر از
ده روز خون ببيند و نشان ٔه هم ٔه خونهايى كه ديده يكنواخـت باشـد ،چنانچـه عـادت
خيوشان او مث ً
ال هفت روز است ،بايد هفت روز را حـيض و بقيـه را استحاضـه قـرار
دهد و اگر كمتر است ـ مث ً
ال پنج روز است ـ بايـد همـان را حـيض قـرار دهـد و بـه
احتياط واجب ،در تفاوت بـين شـمار ٔه عـادت آنـان و هفـت روز ،كـه دو روز اسـت،
كارهايى را كه بر حائض حرام است ،ترک كند و كارهـاى استحاضـه را بـهجـا آورد و
اگر عادت خيوشانش بيشتر از هفت روز ،مث ً
ال ُنه روز است ،بايد هفـت روز را حـيض
قرار دهد و به احتياط واجب در تفاوت بين هفت روز و عادت آنان ،كه دو روز اسـت،
كارهاى استحاضه را بهجا آورد و كارهايى را كه بر حائض حرام است ،ترک كند.
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مسئله  .331اگر مضطربه بيشتر از ده روز خونى ببيند كـه چنـد روز آن نشـان ٔه
حيض و چند روز ديگر نشان ٔه استحاضه دارد ،چنانچـه خـونى كـه نشـان ٔه حـيض
دارد ،كمتر از سه روز يا بيشتر از ده روز نباشد ،هم ٔه آن حيض است و اگـر خـونى
كه نشان ٔه حيض را دارد ،كمتر از سه روز باشد ،بايد همان را حيض قرار دهد و تـا
هفت روز بقيه به دستورى كه در مسئله قبل ذكر شد ،رفتار كنـد؛ همچنـين اسـت
اگر پيش از گذشتن ده روز از خونى كه نشان ٔه حيض دارد ،دبواره خونى ببينـد كـه
آن هم نشان ٔه حيض را داشته باشد؛ مانند آنكه پنج روز خون سياه و ُنـه روز خـون
زرد و دبواره پنج روز خون سياه ببيند ،كه بايد خون نخست را حيض قـرار دهـد و
بقيه آن را تا هفت روز به دستورى كه در مسئله پيشين ياد شد ،رفتار كند.
پنجُ .م ْبت َِدئه

مسئله  .333مبتدئه ـ يعنى خانمی كه بار نخست خون ديدن اوست ـ اگر بيشتر از
ده روز خون ببيند و همه خونهايى كه ديده يكنواخت باشد ،بايد عادت خيوشان خود
را به گونهاى كه در وقتيه ذكر شد ،حيض ،و بقيه را استحاضه قرار دهد.
مسئله  .333مبتدئه ،اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چنـد روز آن نشـان ٔه
حيض و چند روز ديگر نشان ٔه استحاضه را داشته باشد ،چنانچه خونى كه نشان ٔه
حيض دارد ،كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد ،همه آن حيض است؛ ولى
اگر پيش از گذشتن ده روز از خونى كه نشان ٔه حيض دارد ،دبواره خونى ببيند كه
آن هم نشان ٔه خون حيض داشته باشد ـ مثل آنكه پنج روز خـون سـياه و ُنـه روز
ِ
خون نخست ،كه نشان ٔه
خون زرد و دبواره پنج روز خون سياه ببيند ـ بايد از ّاو ِل
حيض دارد ،حيض قرار دهد و در عدد ،به عادت خيوشاوندان خود رجوع كنـد
و بقيه را استحاضه قرار دهد.
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مسئله  .333مبتدئه ،اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چنـد روز آن نشـان ٔه
حيض و چند روز ديگر آن نشان ٔه استحاضه داشته باشد ،چنانچه خونى كه نشان ٔه
حيض دارد ،از سه روز كمتر يا از ده روز بيشتر باشـد ،بايـد از زمـانى كـه خـون
نشان ٔه حيض دارد ،حيض قرار دهد و در عدد ،به خيوشاوندان خود رجوع كند و
بقيه را استحاضه قرار دهد.
ششِ .
ناسيه

مسئله  .333ناسيه ـ يعنى خانمی كه عادت خود را فراموش كرده اسـت ــ
اگر كمتر از ده روز خون ببيند ،همهاش حيض اسـت و چنانچـه بيشـتر از ده روز
خون ببيند ،بايد روزهايى كه خون او نشان ٔه حيض را دارد ،تا ده روز را حـيض و
بقيه را استحاضه قرار دهد و اگر نتواند حيض را از راه نشانههـاى آن تشـخيص
دهد ،به احتياط واجب بايد هفت روز نخست را حيض و بقيه را استحاضه قرار
دهد.
احكام متفرقه حيض

مسئله  .338مبتدئه ،مضطربه ،ناسيه و صاحب عادت عدد ّيـه ،اگـر خـونى
ببينند كه با نشانههاى حيض باشد ،يا يقين كنند كه سه روز طول مىكشد ،بايـد
عبادت را ترک كنند و چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده ،بايد عبادتهايى را كـه
بهجا نياوردهاند ،قضا كنند؛ ولى اگر يقين نكنند كه تا سه روز طـول مـىكشـد و
نشانههاى حيض را هم نداشته باشد ،به احتياط واجب بايد تا سه روز كارهـاى
استحاضه را بهجا آورند و كارهايى را كه بر حائض حـرام اسـت ،تـرک كننـد و
چنانچه پيش از سه روز پاک نشدند ،بايد آن را حيض قرار دهند.
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مسئله  .333خانمی كه در حيض عادت دارد ،چه عادت او نسبت به وقت
حيض باشد يا نسبت به عدد حيض باشد ،يا نسبت به هر دو باشد ،اگر دو مـاه
پشت سرهم بر خالف عادت خود خونى ببيند كه وقت آن ،يـا شـمار ٔه روزهـاى
آن ،يا هر دو يكى باشد ،عادتش برمىگردد به آنچه در اين دو ماه ديـده اسـت؛
برای مثال ،اگر از روز يكم تا هفتم ماه خون مىديده و پاک مىشده ،چنانچه دو
ماه از دهم تا هفدهم خون ببينـد و پـاک شـود ،عـادت او از دهـم تـا هفـدهم
مىشود.
مسئله  .341مقصود از يک ماه ،از آغاز خون ديدن است تا سى روز؛ نـه از
روز يكم ماه تا پايان ماه.
مسئله  .343خانمی كه معموالً ماهى يک بار خون مىبيند ،اگر در يک ماه
دو بار خون ببيند و آن خون نشانههاى حيض را داشته باشد ،چنانچـه روزهـايى
كه در وسط پاک بوده ،از ده روز كمتر نباشد ،بايد هر دو را حيض قرار دهد.
مسئله  .344اگر سه روز يا بيشتر خـونى ببينـد كـه نشـان ٔه حـيض را دارد و
سپس ده روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشان ٔه استحاضـه را دارد و دبوـاره سـه روز
ِ
ِ
خـون آخـر را كـه نشـانههـاى
خون ّاول و
خونى به نشانههاى حيض ببيند ،بايد
حيض داشته ،حيض قرار دهد.
مسئله  .341اگر حائض پيش از ده روز پاک شود و بدانـد كـه در بـاطن او
خون نيست ،بايد براى عبادتهاى خود غسل كند ،اگرچه گمـان داشـته باشـد
كه پيش از تمام شدن ده روز دبواره خون مىبيند؛ ولى چنانچه يقين داشته باشد
كه پيش از تمام شدن ده روز دبواره خون مىبيند ،نبايد غسل كنـد و نمـىتوانـد
نماز بگزارد و بايد به احكام حائض رفتار كند.
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مسئله  .343اگر حائض پيش از ده روز پـاک شـود و احتمـال دهـد كـه در
باطن وى خون هست ،بايد پنبهاى داخل عورت نهد و كمى صبر كنـد و بيـرون
آورد ،پس اگر پاک بود ،غسل كند و عبادتهاى خود را بهجـا آورد و اگـر پـاک
نبود ،اگرچه به آب زرد رنگى هم آلوده باشد ،چنانچه در حيض عادت ندارد يـا
عادت او ده روز است ،بايد صبر كند كه اگر پيش از ده روز پاک شد ،غسل كند
و اگر پايان ده روز پاک شد ،يا خون او از ده روز گذشتِ ،
سر ده روز غسل كند و
چنانچه عادتش كمتر از ده روز است ،در صورتى كه بداند پيش از تمام شدن ده
روز يا َس ِر ده روز پاک مىشود ،نبايد غسل كند و اگر احتمال دهد خـون او از ده
روز مىگذرد ،به احتياط واجب تـا يـک روز عبـادت را تـرک كنـد و پـس از آن
مىتواند تا ده روز عبادت را رها كند؛ ولى بهتر است تا ده روز كارهايى را كه بـر
حائض حرام است ،ترک كند و كارهاى مستحاضه را انجام دهد ،پس اگر پيش
از تمام شدن ده روز يا َس ِر ده روز از خـون پـاک شـد ،تمـامش حـيض اسـت و
چنانچه ده روز گذشت ،بايد عادت خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهـد
و عبادتهايى را كه پس از روزهاى عادت بهجا نياورده ،قضا كند.
مسئله  .343اگر چند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند و سپس بفهمد
حيض نبوده است ،بايد نماز و روزهاى را كه در آن روزها بهجا نياورده ،قضا كند
و چنانچه چند روز را به گمان اينكه حيض نيست عبادت كند و آنگـاه بفهمـد
حيض بوده ،چنانچه آن روزها را روزه گرفته ،بايد قضا كند.
 .1نفاس

مسئله  .343از لحظهای كه نخستين جزء كودک از رحم مادر بيرون مىآيد،
هر خونى كه زن زائو مىبيند ،اگر پيش از ده روز يا َس ِر ده روز قطـع شـود ،خـون

نفاس است و زن را در حال نفاسَ « ،ن ْفساء» مىگيوند.
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بچـه مـىبينـد،
مسئله  .343خونى كه زن پيش از بيرون آمدن ّاولـين جـزء ّ
نفاس نيست.
مسئله  .348الزم نيست كه خلقت كـودک تمـام باشـد ،بلكـه اگـر خـون
بستهاى هم از رحم زن خارج شود و خود او بداند ،يا چهار «ماما» بگيونـد كـه
اگر در رحم مىماند انسان مىشد ،خونى كه تا ده روز ببيند ،خون نفاس است.
مسئله  .343ممكن است خون نفاس ،بيش از يک لحظه نيايد؛ ولى بيشـتر
از ده روز نمىشود.
مسئله  .311هرگاه شک كند كه چيـزى از درون او سـقط شـده يـا نـه ،يـا
چيزى كه سقط شده اگر مىماند انسان مىشد يا نه ،الزم نيست وارسى كنـد و
خونى كه از او خارج مىشود ،شرع ًا خون نفاس نيست.
مسئله  .313تو ّقف در مسـجد و رسـاندن جـايى از بـدن بـه خـط قـرآن و
كارهاى ديگرى كه بر حائض حرام است ،بر نَفساء (زن زائو) هم حرام اسـت و
آنچه بر حائض واجب ،مستحب و مكروه است ،بر نَفساء هم واجب ،مستحب
و مكروه است.
مسئله  .314طالق دادن خانمی كه در حال نفاس است ،باطل و آميزش با
او حرام است و اگر شوهرش با وى آميزش كند ،به احتياط واجـب بـه شـيوهاى
كه در احكام حيض ذكر شد ،كفاره بپردازد.
مســئله  .311هرگــاه زن از خــون نفــاس پــاک شــد ،بايــد غســل كنــد و
عبادتهاى خود را بهجا آورد و اگر دبواره خون ببيند ،چنانچه روزهايى كه خون
ديده با روزهايى كه در وسط پاک بوده ،روى هم ده روز يا كمتر از ده روز باشـد،
تمام آن نفاس است و اگر روزهايى كه پاک بوده ،روزه گرفته باشـد ،بايـد قضـا
كند.
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مسئله  .313اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهـد كـه در بـاطن او
خون هست ،بايد پنبهاى داخل عورت گذارد و كمى صبر كند كه اگر پاک است،
براى عبادتهاى خود غسل كند.
مسئله  .313اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد ،چنانچه در حـيض عـادت
مع ّين دارد ،به انداز ٔه روزهاى عادت او نفاس و بقيه استحاضه است و اگر عـادت
ندارد ،تا ده روز نفاس و بقيه استحاضه است و به احتيـاط مسـتحب ،كسـى كـه
عادت دارد از روز پس از عادت و كسى كه عادت ندارد ،بعـد از روز دهـم تـا روز
هيجدهم زايمان ،كارهاى استحاضه را بهجا آورد و كارهايى را كه بر نفسـاء حـرام
است ،ترک كند.
مسئله  .313خانمی كه عادت حيض او كمتر از ده روز اسـت ،اگـر بـيش از
روزهاى عادتش خون نفاس ببيند ،بايد به انداز ٔه روزهاى عادت خـود نفـاس قـرار
دهد و پس از آن تا روز دهم مىتواند عبادت را ترک كند؛ يا كارهاى مستحاضه را
انجام دهد؛ ولى ترک عبادت ،يک روز يا دو روز بهتـر اسـت ،پـس اگـر از ده روز
بگذرد ،روزهاى عادتش نفاس و بقيه استحاضه است و اگر عبادت را ترک كـرده،
بايد قضا كند.
مسئله  .313خانمى كه در حيض عادت دارد ،اگر پس از زاييدن تا يـک مـاه
يا بيشتر پىدپرى خون ببيند ،به انداز ٔه روزهاى عـادت او نفـاس اسـت و ده روز از
خونى كه پس از نفـاس مـىبينـد ،اگرچـه در روزهـاى عـادت ماهانـهاش باشـد،
استحاضه است؛ برای مثال ،خانمى كه عـادت حـيض او از بيسـتم تـا بيسـت و
هفتم هر ماه است ،اگر روز دهم ماه زاييد و تا يک ماه يـا بيشـتر پـىدپرـى خـون
ديد ،تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز ،حتّى خـونى كـه در روزهـاى
عادت خود ـ كه از بيستم تا بيست و هفتم است ـ مـىبينـد ،استحاضـه اسـت و

« » 016

توضيحالمسـائل

پس از گذشتن ده روز ،اگر خونى را كه مىبيند در روزهاى عادتش باشـد ،حـيض
است؛ چه نشانههاى حيض را داشته باشـد يـا نداشـته باشـد و اگـر در روزهـاى
عادتش نباشد ،اگرچه نشانههاى حيض را داشـته باشـد ،بايـد آن را استحاضـه
قرار دهد.
مسئله  .318خانمی كه در حيض عادت ندارد ،اگر پس از زايمـان تـا يـک
ماه يا بيشتر خـون ببينـد ،ده روز نخسـت آن نفـاس و ده روز دوم آن استحاضـه
است و خونى كه پس از آن مىبيند ،اگر نشان ٔه حيض را داشـته باشـد ،حـيض؛
وگرنه آن هم استحاضه است.
پنجم .غسل مسّ ميّت

مـس كنـد كـه سـرد شـده و
مسئله  .313اگر كسى بدن انسان مـردهاى را ّ
مـس
غسلش ندادهاند ـ يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند ـ بايـد غسـل ّ
مس كنـد يـا بـىاختيـار،
مس كند يا بيدارى؛ با اختيار ّ
م ّيت كند؛ چه در خواب ّ
حتى اگر استخوان او به استخوان م ّيت برسد ،بايد غسل كند؛ ولى اگـر حيـوان
مس كند ،غسل بر او واجب نيست.
مردهاى را ّ
مس مردهاى كه تمام بدن او سرد نشده ،سبب وجـوب غسـل
مسئله ّ .331
مس كند.
نيست ،اگرچه جايى را كه سرد شدهّ ،
مسئله  .333اگر موى خود را به بدن م ّيت برساند يا بدن خـود را بـه مـوى
م ّيت يا موى خود را به موى م ّيت برساند ،غسل واجب نيست.
مس كودک مرده ،حتى سقطشدهاى كه چهار ماه او تمام
مسئله  .334براى ّ
مـس كـودک
مـس م ّيـت واجـب اسـت ،بلكـه بهتـر اسـت بـراى ّ
شده ،غسل ّ
سقطشدهاى كه كمتر از چهار ماه دارد ،غسل كـرد ،بنـابراين اگـر جنـين چهـار
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مس م ّيت كند ،بلكه اگـر از چهـار
ماههاى مرده به دنيا بيايد ،مادر او بايد غسل ّ
ماه كمتر هم داشته باشد ،بهتر است مادر او غسل كند.
مسئله  .331كودكی كه پس از مردن مادر به دنيا مىآيد ،وقتـى بـالغ شـد،
مس م ّيت انجام دهد.
واجب است غسل ّ
مس كند كه سه غسل او تمام شده ،غسـل
مسئله  .333اگر انسان م ّيتى را ّ
بر او واجب نمىشود؛ ولى اگر پيش از آنكه غسل سوم تمام شود ،جايى از بـدن
مـس
مس كند ،اگرچه غسل سوم آن قسمت تمام شده باشد ،بايـد غسـل ّ
او را ّ
م ّيت به جا آورد.
مس كند ،پس از آنكه آن
مسئله  .333اگر ديوانه يا نوجوان نابالغى م ّيت را ّ
مس م ّيت انجام دهد.
ديوانه عاقل يا بچه بالغ شد ،بايد غسل ّ
مسئله  .333اگر از بدن انسان زنده قسمتى جدا شود كـه اسـتخوان دارد و
مس كند ،بايد غسـل
پيش از آنكه قسمت جداشده را غسل دهند ،انسان آن را ّ
مس م ّيت انجام دهد؛ ولى اگر قسمت جداشده استخوان نداشـته باشـد ،بـراى
ّ
مس آن غسل واجب نيست .چنانچه از بدن مردهاى كه غسلش ندادهاند ،چيزى
ّ
مس آن سبب وجوب غسل مىشود ،پس از جـدا
جدا شود كه در حال اتّصالّ ،
مس آن غسل واجب میشود.
شدن نيز با ّ
مس استخوان و دندانى كه از مرده جدا شده باشـد و آن
مسئله  .333براى ّ
مس استخوان و دندانى كه از زنـده
را غسل ندادهاند ،بايد غسل كرد؛ ولى براى ّ
جدا شده و گوشت ندارد ،غسل واجب نيست.
مس م ّيت را بايد مانند غسل جنابت انجام دهند؛ ولـى
مسئله  .338غسل ّ
مس م ّيت كرده ،اگر بخواهد نماز بگزارد ،بايد وضو هم بگيرد.
كسى كه غسل ّ
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مـس كنـد،
مس كند يا يک م ّيت را چند بار ّ
مسئله  .333اگر چند م ّيت را ّ
يک غسل كافى است.
مس م ّيت غسل نكرده است ،توقـف در
مسئله  .331براى كسى كه پس از ّ
مسجد و آميزش با همسر و خواندن سورههايى كه سـجد ٔه واجـب دارد ،مـانعى
ندارد؛ ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند و وضو بگيرد.
ششم .غسل ميّت

پيش از بيان غسل م ّيت و احكام آن ،به ذكـر بخشـی از احكـام مـرتبط بـه
م ّيت مىپرداىزم.
احكام محتضر

مسئله  .333مسـلمانى كـه در حـال جـان دادن اسـت و بـه او « ُمحت ََضـر»
گيوند ،چه مرد باشد يا زن ،بزرگ باشد يا كوچک ،بايـد بـه پشـت بخواباننـد،
بهگونهاىكه كف پاهايش به طرف قبله باشد و اگر خوابانـدن او كـام ً
ال بـه ايـن
صورت ممكن نيست ،بنا بر احتياط واجب تا اندازهاى كه ممكن است بايد بـه
اين دستور عمل كنند و چنانچه خواباندن او هيچگونه شـدنى نباشـد ،بـه قصـد
احتياط او را رو به قبله بنشانند و اگر آن هم ممكن نشود ،بنا بر احتياط او را بـه
پهلوى راست يا به پهلوى چ  ،رو به قبله بخوابانند.
مسئله  .334به احتياط واجب تا وقتى ُمحت ََضر را از محل احتضار حركـت
ندادهاند ،رو به قبله باشد و پس از حركت دادن ،اين احتياط واجب نيست.
مسئله  .331رو به قبله گرداندن محتضر بـر هـر مسـلمان واجـب اسـت و
ولى او الزم نيست.
اجازه گرفتن از ّ
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و

حق را ،به كسى كه در حال جان دادن است ،به گونهاى تلقين كنند
ديگر عقايد ّ
كه بفهمد؛ نيز مستحب است چيزهايى را كه ذكر شد ،تا وقت مرگ تكرار كنند.
مسئله  .333مستحب است اين دعاها را به گونهاى به محتضر تلقين كننـد

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ن اطا َع ِت َك»،
كه بفهمد« :ال ّل ُه َّم ا ْغف ْر لي ا ْلكَثي َر م ْن َمعاصي َك َو ا ْقب َ ْل منِّي ا ْليَسي َر م ْ

ف َعنِّي ا ْلكَثيـ َر إنَّـ َك
« ايا َم ْن َي ْقب َ ُل ا ْليَسي َر َو َي ْع ُفو َع ِن ا ْلك َِث ِير ا ْقب َ ْل ِمنِّي ا ْليَسي َر و ا ْع ُ
ْت ا ْل َع ُف ُّو ا ْل َغ ُفو ُر» و «ال ّل ُه َّم ا ْر َح ْمني َفإ َّن َك َرحيم».
أن َ
مسئله  .333مستحب است كسى را كه سخت جان مىدهد ،اگر ناراحـت
نمىشود ،به جايى كه نماز مىخوانده ،ببرند.
مسئله  .333مستحب است براى راحت شدن محتضر بر بالين او سورههـاى
«يس ،صا ّفات و احزاب» و «آية الكرسى» و آي ٔه پنجاه و چهارم از سـور ٔه «اعـراف»
و سه آي ٔه پايان سور ٔه «بقره» بلكه هر چه از قرآن ممكن است ،بخوانند.
مسئله  .338تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چيز سـنگين روى شـكم او و
بودن ُجنُب و حائض نزد او ،همچنـين بسـيار حـرف زدن و گريـه كـردن و تنهـا
گذاشتن خانمها نزد او مكروه است.
احكام پس از مرگ

مسئله  .333پس از مرگ ،مستحب است دهان ،چشـمهـا و چانـ ٔه م ّيـت را
ببندند و دست و پاى او را دراز كنند و پارچهاى روى او بيندازند و اگر شـب مـرده
است ،در جايى كه مرده ،چراغ روشن كنند و براى تشييع جناز ٔه او مؤمنان را خبـر،
و در دفن او عجله كنند؛ ولى اگر به مردن او يقين ندارند ،بايد صبر كنند تا معلـوم
شود؛ نيز چنانچه م ّيت باردار باشد و بچه در شكم او زنده باشـد ،بايـد بـه قـدرى
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دفن را عقب بيندازند ،كه پهلوى چ

او را بشكافند و طفل را بيرون آورند و پهلـو

را بدوزند.
احكام غسل ،كفن ،نماز و دفن م ّيت

مسئله  .331غسل ،كفن ،نماز و دفن مسلمان بر هر مك ّلفى واجب است و
اگر بعضى انجام دهند ،از ديگران ساقط مىشود و چنانچـه هـيچ كـس انجـام
ندهد ،همه معصيت كردهاند.
مسئله  .333اگر كسى به كارهاى م ّيت بپردازد ،بـر ديگـران واجـب نيسـت
اقدام كنند؛ ولى چنانچه او عمل را تمام نكند ،بايد ديگران آن را تمام كنند.
مسئله  .334اگر انسان يقين يا اطمينان كند كـه ديگـرى مشـغول كارهـاى
م ّيت شده ،واجب نيست به كارهاى م ّيت اقـدام كنـد؛ ولـى چنانچـه شـک يـا
گمان دارد ،بايد اقدام كند.
مسئله  .331اگر كسى بداند غسل يا كفن يا نمـاز يـا دفـن م ّيـت را باطـل
انجام دادهاند ،بايد دبواره انجام دهد؛ ولى اگر گمان دارد كه باطل بوده يا شک
دارد كه درست بوده يا نه ،الزم نيست اقدام كند.
ولى او اجازه بگيرند.
مسئله  .333براى غسل ،كفن ،نماز و دفن م ّيت ،بايد از ّ
ولى زن كه در غسـل ،كفـن و دفـن او دخالـت مـىكنـد ،همسـر
مسئله ّ .333
اوست و پس از او ،مردهايى كه از م ّيت ارث مىبرند ،مقدّ م بر خانمهايیانـد كـه از
او ارث میبرند و هر كدام كه در ارث بردن مقدّ م است ،در اين امر نيز مقدم است.
مسئله  .333بچ ٔه نابالغ و ديوانه ،بـراى انجـام دادن كارهـاى م ّيـت واليـت
ندارند؛ همچنين غائبى كه نمىتواند شخص ًا يا با مأمور كردن ديگری ،آن كارهـا
را انجام دهد ،واليت ندارد.
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ولـى م ّيـت بـه مـن
مسئله  .333اگر كسى بگيود من
ولى م ّيتم يا ّ
وصى يا ّ
ّ
اجازه داده كه غسل ،كفن و دفن م ّيت را انجام دهـم ،چنانچـه ديگـرى چنـين
ا ّدعايى ندارد ،انجام دادن كارهاى م ّيت با اوست.
ولـى،
مسئله  .338اگر م ّيت براى غسل ،كفـن ،دفـن و نمـاز خـود غيـر از ّ
ولى و آن شخص هـر دو اجـازه
شخص ديگرى را مع ّين كند ،به احتياط واجب ّ
بدهند و الزم نيست كسى كه م ّيت او را براى انجام دادن اين كارها مع ّين كرده،
اين وصيت را قبول كند؛ ولى اگر قبول كرد ،بايد به آن عمل كند.
احكام غسل م ّيت

مسئله  .333واجب است م ّيت را سه غسل بدهند .3 .به آبى كه بـا سـدر
مخلوط باشد .4 .به آبى كه با كافور مخلوط باشد .1 .با آب خالص.
مسئله  .331سدر و كافور بايد به اندازهاى بسيار نباشـد كـه آب را مضـاف
كند و به اندازهاى هم كم نباشد ،كه نگيوند سدر و كافور بـا آب مخلـوط شـده
است.
مسئله  .333اگر سدر و كافور به انـدازهاى كـه الزم اسـت پيـدا نشـود ،بـه
احتياط واجب مقدارى كه به آن دسترسى دارند ،در آب بريزند.
مسئله  .334كسى كه براى حج يا عمره احـرام بسـته اسـت ،اگـر پـيش از
تمام كردن اعمال و خروج از احرام بميرد ،نبايد او را با آب كافور غسل دهنـد و
به جاى آن بايد با آب خالص غسلش بدهند.
مسئله  .331اگر سدر و كافور يا يكى از اينها پيـدا نشـود يـا اسـتعمال آن
جايز نباشد ـ مثل آنكه غصبى باشد ـ بايد به جاى هر كدام كه ممكـن نيسـت،
م ّيت را با آب خالص غسل بدهند.
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مسئله  .333كسى كه م ّيت را غسل مىدهد ،بايد مسلمان دوازده امـامى و
عاقل باشد و مسائل غسل را هم بداند و به احتياط واجب بالغ باشد.
مسئله  .333كسى كه م ّيت را غسل مىدهد ،بايد قصد قربت داشته باشد؛
يعنى غسل را براى انجام دادن فرمان خدای عالم بهجا آورد و اگر به همين ن ّيت
تا پايان غسل سوم باقى باشد ،كافى است و تجديد نيت الزم نيست.
مسئله  .333غسل بچ ٔه مسلمان ،اگرچه از زنا باشد ،واجب است و غسل،
كفن و دفن كافر و اوالد او جايز نيست و كسى كه از بچگـى ديوانـه بـوده و بـه
حال ديوانگى بالغ شده ،چنانچه پدر يا مادر او مسلمان باشد ،بايـد او را غسـل
داد و اگر هيچيک از آنان مسلمان نباشد ،غسل دادن او جايز نيسـت .كودكـانى
كه در كشور اسالمى بـه سـر مـىبرنـد و شناسـنامه اسـالمى ندارنـد ،در حكـم
مسلماناند.
مسئله  .333بچ ٔه سقطشده ،اگر چهار ماهه بوده يا ساختمان بدن او كامل
شده باشد ،بايد او را غسل بدهند و اگر چهار مـاه نـدارد يـا سـاختمان بـدن او
كامل نشده ،در پارچهاى بپيچند و بىغسل دفن كنند.
مسئله  .338اگر مر ْد زن را و ْ
زن مرد را غسل دهـد ،باطـل اسـت؛ ولـى زن
مىتواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم مىتواند همسر خود را غسل دهد،
اگرچه به احتياط مستحبْ ،
زن شوهر خود و شوهر نيز زن خود را غسل ندهد.
مسئله  .333كسى كه كشتن او به رجم يا قصاص و ماننـد ايـنهـا واجـب
شده است ،درصورتىكه پيش از اجراى حكم ،غسلهاى سهگان ٔه ميت را انجام
داده باشد ،غسل دادنش واجب نيست ،اگرچه پس از غسل ،از او حدث اصغر
يا اكبر سر زده باشد.
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مسئله  .381مرد مىتواند دختر بچـهاى را كـه سـن او از سـه سـال بيشـتر
نيست ،غسل دهد و زن هم مىتواند پسر بچهاى را كه سـه سـال بيشـتر نـدارد،
غسل دهد.
مسئله  .383اگر براى غسل دادن م ّيتى كه مرد اسـت ،مـردی پيـدا نشـود،
عمه و خاله ـ يا
خانمهايی كه با او نسبت دارند و محرماند ـ مثل مادر ،خواهرّ ،
به سبب شير خوردن با او محرم شدهاند ،مىتوانند غسلش بدهند؛ نيـز چنانچـه
براى غسل م ّيت زن ،خانم ديگرى نباشـد ،مردهـايى كـه بـا او نسـبت دارنـد و
محرماند ،يا به سبب شير خوردن با او محرم شدهانـد ،مـىتواننـد وى را از ىزـر
لباس غسل دهند.
مسئله  .384اگر م ّيت و كسى كه او را غسل مىدهد ،هر دو ،مرد يـا خـانم
يا زن و مردی باشند كه محرم يكديگرند ،جايز اسـت غيـر از عـورت ،جـاهـاى
ديگر بدن م ّيت برهنه باشد.
مسئله  .381نگاه كردن به عورت م ّيت حرام اسـت و غسـلدهنـد ٔه او اگـر
نگاه كند ،معصيت كرده؛ ولى غسل م ّيت باطل نمىشود.
مسئله  .383اگر جايى از بدن م ّيت نجس باشد ،بايد پـيش از غسـل دادن
آن قسمت ،آنجا را آب بكشند و به احتياط مستحب تمام بـدن ميـت ،پـيش از
شروع به غسل پاک باشد.
مسئله  .383غسل م ّيت ،همانند غسل جنابت است و بـه احتيـاط واجـب
تا غسل ترتيبى ممكـن اسـت ،م ّيـت را غسـل ارتماسـى ندهنـد و بـه احتيـاط
مستحب در غسل ترتيبى هيچ يک از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند ،بلكـه
آب را روى آن بريزند ،هرچند فربوردن در آب جايز است.
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مسئله  .383كسى را كه در حال حيض يا در حال جنابت مـرده ،الزم نيسـت
غسل حيض يا غسل جنابت بدهند ،بلكه همان غسل م ّيت براى او كافى است.
مسئله  .383جايز نيست كه براى غسل دادن م ّيت مـزد بگيرنـد ،ولـى مـزد
گرفتن براى كارهاى مقدماتى غسل ـ مثل نظافت و شستوشوى ميت و ماننـد
آن ـ حرام نيست.
مسئله  .388اگر آب پيدا نشود ،يا استعمال آن مـانعى داشـته باشـد ،بايـد
عوض هر يک از سه غسل ،م ّيت را يک تيمم بدهند.
تيمم دهند و پـس از آن آب پيـدا
مسئله  .383اگر به جهت نبودن ْ
آب م ّيت را ّ
شود ،درصورتىكه خوفى بر م ّيت در تأخير دفن نيسـت ،بايـد آن را غسـل بدهنـد و
تحنيط و كفن كنند و چنانچه نماز بر او خواندهاند ،بنا بر أحوط ،دبواره بخوانند.
مسئله  .331كسى كه م ّيت را تيمم مىدهد ،مىتوانـد در صـورت امكـان،
دست م ّيت را به زمين بزند و به صورت و پشت دستهاى او بكشـد و اگـر بـه
اين صورت ممكن باشد ،الزم نيست به دست زنده هم او را تـيمم داد ،اگرچـه
احتياط استحبابى ،جمع است.
مسئله  .333غسل دادن م ّيت مسلمان و كفن كردن او واجب اسـت؛ ولـى
دو گروه از اين حكم ُمستثنا هستند:
يكم« .شهيدان راه خدا» يعنى كسـانى كـه در ميـدان جهـاد در راه اسـالم،
همراه پيامبر

يـا امـام معصـوم

يـا نائـب خـاص او كشـته شـدهانـد؛

همچنين كسانى كه در حال غيبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ براى دفاع در برابـر
دشمنان اسالم كشته مىشوند؛ خواه مرد باشند ،يا زن؛ بزرگ باشند يـا كـودک.
در اين گونه موارد ،غسل و كفن و تحنيط واجب نيست ،بلكه بايـد آنهـا را بـا
همان لباسهايشان پس از خواندن نماز دفن كنند.
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دوم« .كسانى كه قتل آنها به عنوان قصاص يـا حـدّ شـرعى واجـب شـده
است» و به فرمان حاكم شرع ،مراسم غسلهاى سهگانـه م ّيـت را خودشـان در
حال حيات انجام میدهند؛ سپس دو قسمت از قسمتهـاى سـهگانـ ٔه كفـن را
ـ يعنى لنگ و پيراهن ـ مىپوشند و مانند م ّيت تحنيط مىكننـد و پـس از كشـته
شدن ،قطع ٔه سوم را بر آنها مىپوشانند و نماز بر آنها خوانده و به همـان حـال
دفنشان مىكنند و الزم نيست خون را از بدن و كفن آنها بشيوند؛ حتى اگر بـر
اثر ترس و وحشت خود را نجس كنند ،تكرار غسل الزم نيست.
مسئله  .334حكم مسئل ٔه گذشته برای شهيد ،دبرار ٔه كسـانى اسـت كـه در
ميدان جنگ كشته شده باشند؛ يعنى پيش از آنكه وى را از ميدان جنـگ بيـرون
ببرند ،جان داده باشد؛ نيز همين حكم ثابت است ،اگر او را به صورت مجـروح
از ميدان جنگ خارج سازند و در بيمارستان يا غير آن از دنيا برود ،تـا وقتـى كـه
جنگ ادامه دارد و اگر پس از سپرى شدن جنگ بميرد ،احتياط واجب ،غسل و
تحنيط و كفن كردن اوست .البته ثواب شهيد را دارد.
مسئله  .331در جنگهاى امروز كه ميدانهاى جنـگ وسـعت دارد و گـاه
كيلومترها يا فرسخها مسافت را دبررمىگيرد و گلولههاى دشمن و مانند آن ،تـا
تجمع سربازان اسـت ،ميـدان
مسافت دورى مىرسد ،تمام اين صحنه كه مركز ّ
جنگ شمرده مىشود؛ ولى اگر دشمن با بمباران ،افرادى را به دور از جبهههـاى
جنگ به قتل برساند ،احكام باال در مورد آنها جارى نيست.
مسئله  .333هرگاه به علتى شهيد برهنه شده باشد ،بايد او را كفن كننـد و
بدون غسل دفن كنند.
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احكام كفن م ّيت

مسئله  .333م ّيت مسلمان را بايد با سه پارچه كه لنگ ،پيراهن و سرتاسـرى
نام دارند كفن كنند.
مسئله  .333لنگ بايد از ناف تا زانـو ،اطـراف بـدن را بپوشـاند و بهتـر آن
است كه از سينه تا روى پا برسد و به احتياط واجب ،پيراهن بايد از سر شانه تـا
نصف ساق پا ،تمام بدن را بپوشاند و درازى سرتاسرى بايد به قدرى باشـد كـه
بستن دو سر آن ممكن باشد و پهناى آن بايد به اندازهاى باشـد كـه يـک طـرف
آن ،روى طرف ديگر جای گيرد.
ميسر
مسئله  .333اگر سه پارچه (لنگ ،پيراهن ،سرتاسرى) براى كفن ميت ّ
ميسر باشد ،اكتفا مىشود ،اگرچه اسم هـيچكـدام از ايـن
نشود ،به هر كدام كه ّ
سه پارچه بر آن گفته نشود ،بلكه اگر هيچ پارچهاى مقدور نشود و فقط مقـدارى
جهت پوشاندن عورتين باشد ،واجب است با آن عورتين را بپوشانند.
مسئله  .338مقدارى از لنگ ،كه از ناف تا زانو را مىپوشـاند و مقـدارى از
پيراهن كه از شانه تا نصف ساق را مىپوشاند ،مقدار واجب كفن است و آنچـه
بيش از اين مقدار در مسئل ٔه پيشين بيان شد ،مقدار مستحب كفن است.
مسئله  .333اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند كـه بيشـتر از مقـدار واجـب
كفن را ،از سهم آنان بردارند ،اشكال ندارد و به احتياط واجـب بيشـتر از مقـدار
واجب كفن ،همچنين مقدارى را كه بنا بر احتياط الزم اسـت ،از سـهم وارثـى
برندارند كه بالغ نشده.
مسئله  .311اگر كسى وصيت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را از ثلـ
مال او بردارند ،يا وصيت كرده باشد كه ثل

مال را به مصـرف خـود او برسـانند،
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هرچند مصرف آن را مع ّين نكرده باشد يا فقـط مصـرف مقـدارى از آن را معلـوم
كرده باشد ،مىتوانند مقدار مستحب كفن را از ثل

مال او بردارند.

مسئله  .313اگر كسى وصـيت نكـرده باشـد كـه كفـن را از ثلـ

مـال او

بردارند ،مىتوانند به صورت متعارف ـ كـه اليـق شـأن م ّيـت باشـد ــ كفـن و
چيزهاى ديگرى را كه از واجبات دفن است ،از اصل مال او بردارند.
مسئله  .314هزينه كفن زن بر شوهر اسـت ،اگرچـه خـانم از خـود مـال داشـته
باشد؛ همچنين اگر خانم را به شرحى كـه در كتـاب طـالق گفتـه مـىشـود ،طـالق
رجعى بدهند و پيش از تمام شـدن عـدّه بميـرد ،كفـن او بـر عهـد ٔه شـوهر اوسـت و
ولى شوهر بايد كفن زن را از مال او بپردازد.
چنانچه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشدّ ،
مسئله  .311كفن م ّيت بر خيوشان او واجب نيست ،اگرچـه مخـارج او در
حال زندگى بر آنان واجب باشد.
مسئله  .313اگر ميت مالى براى تهي ٔه كفن نداشته باشد ،جايز نيست برهنه
دفن شود ،بلكه بنا بر احتياط بر مسلمانان واجب اسـت كـه او را كفـن كننـد و
جايز است هزين ٔه آن را از زكات حساب كنند.
مسئله  .313كفن بايد مباح باشد؛ يعنى از مال خود ميت باشد؛ يا ديگـرى
از مال حالل تهيه كرده و با رضايت خود آن را برای كفن م ّيت بپردازد.
مسئله  .313به احتياط واجب ،هر يک از سه پارچ ٔه كفن بـه قـدرى نـازک
نباشد كه بدن م ّيت از ىزر آن پيدا باشد.
مسئله  .313كفن كردن با چيز غصبى ،اگر چيز ديگرى هم پيدا نشود ،جايز
نيست و چنانچه كفن م ّيـت غصـبى باشـد و صـاحب آن راضـى نباشـد ،بايـد
حكومت اسالمى يا مردم مسلمان ،رضايت صاحب آن را فـراهم كننـد و نـبش
قبر او جايز نيست؛ همچنين جايز نيست با پوست مردار او را كفن كنند.
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مسئله  .318كفن كردن م ّيت با چيز نجس و با پارچ ٔه ابريشمى خالص جايز
نيست؛ ولى در حال ناچارى اشكال ندارد و به احتياط واجب با پارچ ٔه طالباف
هم م ّيت را كفن نكنند ،مگر در حال ناچارى.
مسئله  .313كفن كردن با پارچه اى كه از پشم يا موى حيوان حرامگوشـت
تهيه شده ،در حال اختيار جايز نيست؛ ولى اگر پوسـت حيـوان حاللگوشـت را
به گونهاى درست كنند كه به آن جامه گفته شود ،مىتـوان بـا آن م ّيـت را كفـن
كرد؛ همچنين اگر كفن از مو و پشم حيوان حاللگوشت باشـد ،اشـكال نـدارد،
اگرچه به احتياط مستحب با اين دو هم كفن نكنند.
مسئله  .331اگر كفن م ّيت نجس شود ،بايد آن را بشيوند و اگر كفن ضايع
نمىشود ،مىتوان قسمت نجس را ُبريد؛ ولی اگر در قبـر گذاشـته باشـند ،بهتـر
است كه قسمت نجسشده بريده شود ،بلكه اگر بيرون آوردن م ّيت اهانت بـه او
باشد ،بريدن واجب مىشود و چنانچه شستن يـا بريـدن آن ممكـن نيسـت ،در
صورتى كه عوض كردن آن ممكن باشد ،بايد عوض كنند.
مسئله  .333كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته ،اگر بميرد ،بايد ماننـد
ديگران كفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد.
مسئله  .334مستحب است انسان در حال سالمتى ،كفن ،سدر و كـافور خـود
را تهيه كند.
احكام تحنيط

مسئله  .331پس از غسل ،واجب است م ّيت را با حنوط پاک و حـالل تحنـيط
كنند؛ يعنى به پيشانى ،كف دستها ،سر زانوهـا و سـر دو انگشـت بـزرگ پاهـاى او
كافور بمالند و مستحب است به سر بينى م ّيت هم كافور بمالند و بايد كافور سـاييده و
تازه باشد و اگر به سبب كهنه بودن ،عطر او از بين رفته باشد ،كافى نيست.
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مسئله  .333در تحنيط ميـت ،مراعـات ترتيـب بـين اعضـاى سـجود الزم
نيست ،اگرچه مستحب است نخست كافور را به پيشانى م ّيت بمالند.
مسئله  .333بهتر آن است كه م ّيت را پيش از كفـن كـردن ،تحنـيط كننـد،
اگرچه در ميان كفن كردن و پس از آن هم مانعى ندارد.
مسئله  .333كسى كه براى حج يا عمره احـرام بسـته اسـت ،اگـر پـيش از
بيرون آمدن از احرام بميرد ،تحنيط او جايز نيست.
مسئله  .333خانمی كه شوهر او مرده و هنوز عدّ هاش تمـام نشـده ،اگرچـه
حرام است ،خود را خوشبو كند؛ ولى چنانچه بميرد ،تحنيط او واجب است.
مسئله  .338مكروه است م ّيت را با مشـک ،عنبـر ،عـود و عطرهـاى ديگـر
خوشبو كنند؛ يا براى تحنيط او اينها را با كافور مخلوط كنند.
مسئله  .333مستحب است كه قدرى تربت حضرت سيد الشـهداء

را

با كافور مخلوط كنند؛ ولى بايد كافور را به قسمتهايى از بدن كه بىاحترامى به
تربت مىشود ،نرسانند؛ نيز بايد تربت به قدرى ىزاد نباشد ،كـه وقتـى بـا كـافور
مخلوط شد ،آن را كافور نگيوند.
مسئله  .341اگر كافور به انداز ٔه غسل و تحنيط نباشد ،بنا بر احتياط واجب
غسل را مقدّ م دارند و اگر براى هفت عضو كافى نباشد ،بنا بـر احتيـاط واجـب
پيشانى را مقدّ م كنند.
مسئله  .343مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه م ّيت بگذارند.
احكام نماز م ّيت

مسئله  .344نماز گزاردن بر م ّيت مسلمان ،اگرچه بچه باشد ،واجب است؛
ولى بايد پدر و مادر آن بچه يا يكى از آنان مسلمان باشـند و شـش سـال بچـه
تمام شده باشد.
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مسئله  .341نماز بر م ّيت ديوانهاى كـه پـدر يـا مـادرش مسـلمان هسـتند،
واجب است؛ همچنين است نماز بر مردهاى كه در بالد اسالمى پيدا شـود؛ نيـز
مردهاى كه در بالد كفر پيدا شود و در آنجا مسلمانان هم زندگى كنند و احتمال
برود كه اين ميت مسلمان باشد يا از مسلمان متولد شده باشد.
مسئله  .343نماز ميت واجب كفايى است ،كه با گزاردن يک نفر از ديگران
اثنى عشـرى و بنـا بـر احـوط بـالغ
ساقط مىشود ،به شرط آنكه نمازگزار شيع ٔه ا
باشد.
مسئله  .343نماز م ّيت بايد پس از غسل و تحنيط و كفـن كـردن او انجـام
شود و اگر پيش از اينها يا در ميان اينها انجام شود ،اگرچـه از روى فراموشـى
يا ندانستن مسئله باشد ،كافى نيست.
مسئله  .343كسى كه مىخواهد نماز م ّيت بهجا آورد ،الزم نيست با وضـو
تيمم باشد؛ نيز الزم نيست بدن و لباسش پاک باشد و اگـر لبـاس او
يا غسل يا ّ
غصبى هم باشد ،اشكال ندارد ،اگرچه به احتياط مستحب تمام چيزهايى را كه
در نمازهاى ديگر الزم است ،رعايت كند.
مسئله  .343كسى كه نماز ميت مىگزارد ،بايد رو به قبله باشد؛ نيز واجـب
است م ّيت را مقابل او به پشت بخوابانند ،بهگونهاىكه سر او بـه طـرف راسـت
نمازگزار و پاى او به طرف چ

نمازگزار باشد.

مسئله  .348مكان نمازگزار بايد از جاى م ّيت پستتر يا بلندتر نباشد؛ ولى
پستى و بلندى مختصر اشكال ندارد.
مسئله  .343نمازگزار بايد از م ّيت دور نباشد؛ اما كسى كه نماز م ّيت را بـه
جماعت مىگزارد ،اگر از م ّيت دور باشد ،چنانچه صفها بـه يكـديگر متّصـل
باشند ،اشكال ندارد.
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مسئله  .311نمازگزار بايد مقابل م ّيت بايستد؛ ولى اگـر نمـاز بـه جماعـت
گزارده شود و صف جماعت از دو طرف م ّيت بگذرد ،نمـاز كسـانى كـه مقابـل
م ّيت نيستند ،اشكال ندارد.
مسئله  .313ميان م ّيت و نمازگزار ،بايد پرده و ديوار يا چيزى مانند ايـنهـا
نباشد؛ ولى اگر م ّيت در تابوت و مانند آن باشد ،اشكال ندارد.
مسئله  .314هنگام گزاردن نماز ،بايد عورت م ّيت پوشيده باشد و اگر كفن
كردن او ممكن نيست ،بايد عورتش را اگرچه با تخته ،آجر و مانند اينها باشد،
بپوشانند.
مسئله  .311نماز م ّيت را بايد ايستاده و با قصد قربـت بـهجـا آورد و هنگـام
ن ّيت ،م ّيت را مع ّين كند؛ مث ً
ال ن ّيت كند «نماز مىگزارم بر اين م ّيت قرب ًة إلى اهلل».
مسئله  .313اگر كسى نباشد كه بتواند نمـاز م ّيـت را ايسـتاده بـهجـا آورد،
مىشود نشسته بر او نماز گزارد.
مسئله  .313اگر م ّيت وص ّيت كرده باشـد كـه شـخص مع ّينـى بـر او نمـاز
ولى م ّيـت اجـازه بگيـرد و بـه احتيـاط
بگزارد ،به احتياط واجب ،آن شخص از ّ
ولى هم اجازه بدهد.
واجبّ ،
مسئله  .313مكروه است بر م ّيت چند بار نماز بگزارند؛ ولى اگر م ّيت اهـل
علم و تقوا باشد ،مكروه نيست.
مسئله  .313اگر چند م ّيت با هم حاضر بودند ،مىتوان براى همه يـک نمـاز
گزارد؛ ولى در دعاهايى كه پس از تكبير چهارم خوانده مىشـود ،بايـد ضـماير بـه
صورت جمع گفته شود و مىتوان براى هر كدام يک نماز مستقل گزارد.
مسئله  .318در صورت مزاحمت نماز فريضه با نماز ميت ،هر كدام كه وقـتش
تنگ است ،مقدّ م است و اگر وقت هر دو وسعت دارد ،مخ ّيـر اسـت و در صـورتى
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كه وقت هر دو تنگ شده باشد ،بهگونهاى كه در تأخير دفن ،خوف بـر ميـت وجـود
دارد ،تقديم فريضه و نماز گزاردن بر قبر م ّيت پس از دفن او اظهر است.
مسئله  .313اگر م ّيت را عمد ًا يا از روى فراموشى يا بر اثر عذرى بدون نماز
دفن كنند ،يا پس از دفن معلوم شود ،نمازى كه بر او گـزارده شـده باطـل بـوده
است ،تا وقتى جسد او از هم نپاشيده ،واجب است ،با شرطهايى كه براى نماز
م ّيت ذكر شد ،به قبرش نماز بگزارند.
شيو ٔه نماز م ّيت

مسئله  .331نماز م ّيت ،پنج تكبير دارد و اگر نمـازگزار پـنج تكبيـر بـه ايـن

ترتيب بگيود ،كافى است :پس از نيت و گفتن تكبير نخست بگيود« :أ ْش َهدُ أ ْن
» و پس از تكبير دوم بگيوـد« :ال ّل ُهـ َّم
اال ِإ ال َه ِإ َّال اُهلل َو أ َّن ُم َح َّمد ًا َر ُس ُول اِهلل
لـى ُم َح َّمـد َو ِآل ُم َح َّمـد» و پـس از تكبيـر سـوم بگيوـد« :ال ّل ُهـ َّم ا ْغ ِفـ ْر
َص ِّل َع ا
ِل ْلم ِؤمنين و ا ْلم ِؤم ِ
نات» و پس از تكبير چهارم اگر م ّيت مرد است بگيود« :ال ّل ُه َّم
َ َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْغ ِف ْر ل اه َذا ا ْل َميِّت» و اگر زن است بگيود« :ال ّل ُه َّم ا ْغفـ ْر ل اهـذه ا ْل َميِّـت» و سـپس
تكبير پنجم را بگيود.

بهتر است پس از تكبير يكم بگيود« :أ ْش َهدُ أ ْن اال ِإ ال َه ِإ َّال اُهلل َو ْحدَ ُه اال َش ِري َك
َله و أ ْشهدُ أ َّن محمد ًا َعبـدُ ه و رسـو ُله أرسـ َله ِبـا ْلح ِّق بشـير ًا و ِ
نـذير ًا بَـي ْ َن َيـدَ ي
َ
َ َ
ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ
ُ َ َ
ُ َ َّ
ِ
لى ُم َح َّمد َو ِآل ُم َح َّمد َو ِبارك
السا َعة» و پس از تكبير دوم بگيود« :ال ّل ُه َّم َص ِّل َع ا
َّ

ْت
َعلى ُم َح َّمد َو ِآل ُم َح َّمد َو ا ْر َح ْم ُم َح َّمد ًا َو َآل ُم َح َّمد َكأ ْف َض ِل ما َص َّلي ْ َت َو باا َرك َ
ِ
لـى َج ِ
ميـ ِع
لى إبْراهي َم َو ِآل ِإبـراهي َم إنّـ َك َحميـد َمجيـد َو َص ِّـل َع ا
َو َت َر َّح ْم َت َع ا
ا َ نْبي ِاء و ا ْلمرسلين و ُّ ِ
ِ
داء و الصدِّ يقين و ج ِ ِ ِ
ن» و پـس
الصالحي َ
مي ِع عبااد اِهلل ب
َ َ َ
الش َه َ ِّ
ا َ ُ َ َ َ
ـؤمنين و ا ْلم ِؤمن ِ
از تكبيــر ســوم بگيوــد« :ال ّلهــم ا ْغ ِفــر ِل ْلمـ ِ
اــات َو ا ْل ُم ْس ِــلمي َن َو
َ َ ُ
ْ ُ
ُ َّ
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ـالخي ِ
ات ا ْ َ حي ِاء ِمنْهم و ا ْ َ مو ِ
سلم ِ
ِ
ات ِ
جيـب
رات إنَّـ َك ُم
ُ
تاب ْع بَيْنَناا َو بَيْـنَ ُه ْم ِب َ ْ
ُ ْ َ ْا
ْا
ا ْل ُم ا
ِ
لى ُك ِّل َشيء َق ِدير» و پس از تكبير چهارم اگر م ّيـت مـرد اسـت
الدَّ َعوات إ َّن َك َع ا
بگيود« :ال ّل ُه َّم ِإ َّن َه اذا َعبْدُ َك َو ابْ ُن َعب ْ ِد َك َو ابْ ُن أ َم ِت َك ن ََز َل ِب َك َو أن َْت َخي ُر َمنْزول
ِب ِه ال ّل ُه َّم ِإنّا اال َن ْع َل ُم ِمنْ ُه إ ّال َخيْر ًا َو أن َْت أ ْع َل ُم ِب ِه ِمنّا ال ّل ُه َّم إ ْن ك َ
اان ُم ْح ِسن ًا َف ِز ْد ِفي
ِ
ِ
إ ِِ
اج َع ْلـ ُه ِعنْـدَ َك فـي أ ْعلـ اى
حسانه َو إ ْن كاان ُمسيئ ًا َف َت اجا َو ْز َعنْ ُه َو ا ْغف ْر َلـ ُه ال ّل ُهـ َّم ْ
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لى أ ْهله في ا ْل ِ
ن» و
ِع ِّليّي َن َو ْاخ ُل ْ
غاب ِري َن َو ا ْر َح ْم ُه ِب َر ْح َمت َك يا أ ْر َحـ َم الـ َّراحمي َ
ف َع ا
سپس تكبير پنجم را بگيود؛ ولى اگر م ّيت خانم اسـت ،پـس از تكبيـر چهـارم

ْـت َخيـ ُر
ـت ِبـ َك َو أن َ
بگيود« :ال ّل ُه َّم ِإ َّن اه ِذ ِه أ َمتُ َك و ابْن َُة َعب ْ ِد َك َو ابْن َُة أ َم ِتـ َك ن ََز َل ْ
َـت
َم ُنزول ِب ِه ال ّل ُه َّم إنَّا اال َن ْع َل ُم ِمن اها إ بال َخيْر ًا َو أن َْت أ ْع َلـ ُم ِب َهـا ِمنَّـا ال ّل ُهـ َّم إ ْن كان ْ
ِ
ِ
ِ
حس ِان اها و إ ْن كان َْت ُم ِس ً
اج َع ْل اها
يئة َفتَجا َو ْز َعنْ اها َو ا ْغف ْر َل اها ال ّل ُه َّم ْ
ُم ْحسن ًَة َف ِز ْد في إ ا
ِ
ِ
ف َعلى أ ْه ِل اها في ا ْل اغ ِابري َن َو ا ْر َح ْم اهـا ِب َر ْح َم ِتـ َك يـا
لى ِع ِّليِّي َن َو ْاخ ُل ْ
عنْدَ َك في أ ْع ا
ِ
ن».
أ ْر َح َم ال َّراحمي َ
مسئله  .333بايد تكبيرها و دعاها را به گونهاى پشت سر هـم بگيونـد كـه
نماز از صورت خود خارج نشود.
مسئله  .334كسى كه نماز م ّيت را به جماعت مـىگـزارد ،بايـد تكبيرهـا و
دعاهاى آن را هم بخواند.
مستح ّبات نماز م ّيت

مسئله  .331چند چيز در نماز م ّيت مستحب اسـت :اول .كسـى كـه نمـاز
م ّيت مىگزارد ،با وضو يا غسل يا تيمم باشد و به احتياط مستحب ،در صـورتى
تيمم كند كه وضو و غسل ممكن نباشد؛ يا بترسد كه اگر وضو بگيـرد يـا غسـل
ّ
كند ،به نماز م ّيت نرسد .دوم .اگر م ّيت مرد است ،امام جماعت يـا كسـى كـه
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فرادا به او نماز مىگزارد ،مقابل وسط قامت او بايستد و اگر م ّيت خـانم اسـت،
مقابل سينهاش بايسـتد .سـوم .پـا برهنـه نمـاز بگـزارد .چهـارم .در هـر تكبيـر،
دستها را بلند كند .پنجم .فاصل ٔه او با م ّيت به قدرى كم باشـد كـه اگـر بـاد،
لباسش را حركت دهد ،به جنازه برسد .ششم .نماز م ّيت را بـه جماعـت اقامـه
كند .هفتم .امام جماعت تكبير و دعاها را بلند بخواند و كسانى كـه بـا او نمـاز
مىگزارند ،آهسته بخوانند .هشتم .در جماعت اگرچـه مـأموم يـک نفـر باشـد،
عقب امام بايستد .نهم .نمازگزار به م ّيت و مؤمنان ،فراوان دعا كند .دهم .پيش
از نماز سه بار بگيود «ال َّصالة» .يازدهم .نماز را در جايى بخوانند كه مردم براى
نماز م ّيت بيشتر به آنجا مىروند .دوازدهم .خانم حائض اگـر نمـاز م ّيـت را بـه
جماعت مىخواند ،در صفى تنها بايستد.
مسئله  .333خواندن نماز م ّيت در مساجد مكـروه اسـت؛ ولـى در مسـجد
حرام مكروه نيست.
مسئله  .333شركت در تشييع و تدفين و نماز كسى كه خودكشى مـىكنـد،
اشكال ندارد.
احكام دفن

مسئله  .333واجب است م ّيت را به گونهاى در زمين دفن كنند ،كه بوى او
بيرون نيايد و درندگان هم نتوانند بدنش را بيرون آورنـد و در صـورتى كـه تـرس
درنده و نزديک شدن انسانى كه از بوى م ّيـت اذيـت شـود در بـين نباشـد ،أقـوا
كفايت تنها عنوان دفن در زمين است ،اگرچه به احتياط مستحب گودى قبر بـه
همان انداز ٔه مذكور در باال باشد و اگر ترس آن باشد كه جانور بـدن او را بيـرون
آورد ،بايد قبر را با آجر و مانند آن محكم كنند.
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مسئله  .333اگر دفن م ّيت در زمين ممكن نباشد ،مىتوانند به جاى دفـن،
او را در بنا يا تابوت بگذارند.
مسئله  .338م ّيت را بايد در قبر به پهلوى راست ،به گونهاى بخواباننـد كـه
جلوى بدن او رو به قبله باشد.
مسئله  .333اگر كسى در كشتى بميرد ،چنانچه جسد او فاسد نمـىشـود و
بودن او در كشتى مانعى ندارد ،بايد صبر كنند تـا بـه خشـكى برسـند و او را در
زمين دفن كنند؛ وگرنه بايد در كشتى غسلش بدهند و تحنيط و كفن كنند و پس
از خواندن نماز م ّيت چيز سنگينى به پايش ببندند و به ديرا بيندازند؛ يـا او را در
خمره بگذارند و درش را ببندند و به ديرا بيندازند و اگر ممكن است ،بايـد او را
در جايى بيندازند كه فور ًا طعمه حيوانات نشود.
مسئله  .331اگر بترسند كه دشمن قبر م ّيت را بشـكافد و بـدن او را بيـرون
آورد و گوش يا بينى يا اعضاى ديگر او را بِ ُبرد ،چنانچه ممكـن باشـد ،بايـد بـه
گونهاى كه در مسئله پيش ذكر شد ،او را به ديرا بيندازند.
مسئله  .333مخارج انداختن در ديرا و مخارج محكم كردن قبر م ّيت را ،در
صورتى كه الزم باشد ،بايد از اصل مال م ّيت بردارند.
مسئله  .334اگر زنى كافر بميرد و كودكش در شكم او مرده باشد ،چنانچـه
پدر كودک مسلمان باشد ،بايـد زن را در قبـر بـه پهلـوى چـ

پشـت بـه قبلـه

بخوابانند كه روى بچه به سمت قبله باشد ،بلكه اگر هنوز روح هـم بـه بـدن او
داخل نشده باشد ،بنا بر احتياط واجب ،بايد به همين روش عمل كنند.
مسئله  .331دفـن مسـلمان ،در قبرسـتان ك ّفـار و دفـن كـافر ،در قبرسـتان
مسلمانان جايز نيست.
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مسئله  .333دفن مسلمان در جايى كه بىاحترامى به او باشد ـ مانند جايى
كه خاكربوه و كثافت مىيرزند ـ جايز نيست.
مسئله  .333م ّيت را نبايد در جاى غصبى دفن كنند و دفن كردن در جـايى
كه براى غير دفن كردن وقف شده ،همچنين در مسجد ،اگر ضرر بـه مسـلمانان
باشد ،يا مزاحم نمازشان باشد ،جايز نيست ،بلكه أقوا آن است كه هيچگـاه در
مسجد دفن نكنند و در زمينى كه مثل مسجد براى غير دفن كـردن وقـف شـده،
جايز نيست.
مسئله  .333دفن م ّيت در قبر مرد ٔه ديگر ،در صـورتی جـايز اسـت كـه اوالً
مكان دفن از هر نظر مباح باشد و ثاني ًا جنازه قبلی كام ً
ال پوسيده باشد.
مسئله  .333چيزى كه از م ّيت جدا مىشود ،اگرچه مو و نـاخن و دنـدانش
باشد ،بايد با او دفن شود و اگر موجب نبش شود ،به احتياط جدا دفـن شـود و
دفن ناخن و دندانى كه در حال زندگى از انسان جدا مىشود ،مستحب است.
مسئله  .338اگر كسى در چاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد ،بايد ِ
در
چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند و در صورتى كه چاه مـال ديگـرى
باشد ،بايد به نحوى او را راضى كنند.
مسئله  .333اگر بچه در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براى مادر خطر
داشته باشد ،بايد به آسانترين راه او را بيرون آورند و چنانچه ناچار شوند كـه او
را قطعه قطعه كنند ،اشكال ندارد؛ ولى بايـد بـه دسـت شـوهرش ،اگـر جـراح
است ،يا خانمی كه تخصص داشـته باشـد ،او را بيـرون بياورنـد و اگـر ممكـن
نيست ،مرد محرمى كه اهل فن باشد و اگر آن هم ممكن نشود ،مـرد نـامحرمى
كه متخصص باشد ،بچه را بيرون بياورد و در صـورتى كـه آن هـم پيـدا نشـود،
كسى كه اهل فن نباشد ،مىتواند بچه را بيرون آورد.
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مسئله  .331هر گاه مادر بميرد و بچه در شكمش زنـده باشـد ،اگرچـه بـه
زنده ماندن طفل اميد نداشته باشند ،بايد به دست كسـانى كـه در مسـئله پـيش
ذكر شد ،از هر طرفى كه بچه سالم بيرون مىآيد ،بچه را بيـرون آورنـد و دبوـاره
بدوزند؛ ولى اگر بين پهلوى چ
به احتياط واجب از پهلوى چ

و راست در سـالم بـودن بچـه فرقـى نباشـد،
بيرون آورند.

مستحبات دفن

مسئله  .333خوب است به اميد آنكـه مطلـوب پروردگـار باشـد قبـر را بـه
ِ
انسان متوسط گود كنند و م ّيت را در نزديکترين قبرستان دفـن كننـد،
انداز ٔه قد
ِ
قبرستان دورتر ،از جهتى بهتر باشد؛ مانند آنكه مردمان خوب در آنجـا دفـن
مگر
شده باشند؛ يا مردم براى فاتح ٔه اهل قبور بيشتر به آنجا بروند؛ نيز هنگـام دفـن،
جنازه را در چند قدمى قبر بر زمين بگذارند و تا سه بار كم كم نزديک ببرند و در
هر بار زمين بگذارند و بردارند و در نبوت چهارم ،آن را وارد قبر كنند و اگر م ّيت
مرد است ،در بار سوم ،به گونهاى زمين بگذارند كه سر او طرف پايين قبر باشـد
و در بار چهارم از طرف سر وارد قبر كنند.
اگر م ّيت خانم است ،در بار سوم ،سمت قبل ٔه قبر بگذارند و به پهنـا وارد قبـر
كنند و هنگام وارد كردن ،پارچهاى روى قبر بگيرند؛ نيز جنازه را به آرامى از تابوت
بردارند و وارد قبر كنند و دعاهايى كه دستور داده شده ،پيش از دفن و موقـع دفـن
بخوانند و پس از آنكه م ّيت را در لحـد گذاشـتند ،گـرههـاى كفـن را بـاز كننـد و
صورت م ّيت را روى خاک بگذارند و بالشى از خاک ىزر سـر او بسـازند و پشـت
م ّيت ،خشت خام يا كلوخى بگذارند كه م ّيت به پشـت برنگـردد و پـيش از آنكـه
لحد را بپوشانند ،كسی كه او را دفن میكند ،دست راست خود را به شان ٔه راسـت
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م ّيت بزند و دست چپ را به قوت بر شان ٔه چپ م ّيت بگذاارد و داذار را نزد ذک

اس َم ْع ا ْف َه ْم ا ُف َ
ذنر بْذ َ
گوش او ببرد و به شدّ ت حركتش داد و سه بار بگيودْ « :
ُفنر» و به جاى فنر ،اسم م ّيت و پدرش را بگيود؛ مث ا
ن اگذر اسذم او مدمذد و
د َّمدَ بْ َ َعلي».
اس َم ْع ا ْف َه ْم ا ُم َ
اسم پدرش على است ،سه بار بگيودْ « :
پس از آر بگيودَ « :ا ْل أن َْت َع َلى ا ْل َع ْه ِد ا َّل ِاي َفا َر ْقتَنا َع َل ِيه ِم ْ َشذ َها َد ِِ َا ْر اٰل

ِإ ال َه ِإ َّٰل اُهلل َو ْحدَ ُه َٰل َشر َك َل ُه َوأ َّر ُم َد َّمد اا َص ّلى اُهلل َع َلي ْ ِه َو ِآل ِه َعبْدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه َو َسيِّدُ
الن َِّبيي و خا َتم ا ْلمرس ِلي وأ َّر َع ِلي اا َأميرا ْلم ِؤمني وسيدُ ا ْل ِ
وصيِّي َ َوإما ٌم ا ْف َت َر َض اُهلل
َ َ َ ِّ
ُ ُْ َ َ
ّ َ َ
ّ ُ ُ
طا َع َت ُه َع َلى ا ْل اعا َل ِمي َ َوأ َّر ا ْل َد َس َ َوا ْل ُد َسي ْ َ َو َع ِل ّي بْ َ ا ْل ُد َسي ْ ِ َو ُم َد َّمدَ بْ َ َع ِلذ ّي
ٍ
ِ
وسى َو ُم َد َّمدَ بْ َ َع ِل ّي َو َعل ّي بْذ َ
وسى بْ َ َج ْع َف ٍر َو َعل ّي ب ُم ا
َو َج ْع َف َر بْ َ ُم َد َّمد َو ُم َ
وات اِهلل َع َلذي ْ ِه ْم ذذ أ ِئ َّم ُذة
ُم َد َّم ٍد َوا ْل َد َس َ بْ َ َعل ّي َو ا ْل اق ِائ َم ا ْل ُد َّج َة ا ْل َم ْه ِد ّي ذ َص َل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
دى ِب َك َابْرا ٌر ذا ُف َ
ذنر
ا ْل ُمؤمني َ َو ُح َج ُج اِهلل َع َلى ا ْل َخ ْل ِق َأ ْج َمعي َ َوأئ َّمتُ َك أئ َّم ُة ُا ا
ب ُف ٍ
نر» و به جاى فنر ب فنر اسم م ّيت و پدرش را بگيود.
ْ َ
اار ا ْلم َقرب ِار رسذو َلي ِ ِمذ ِع ِ
سپس بگيود« :إذا َاتااك ا ْلم َلك ِ
نذد اِهلل ذذ َتباذا َرك َو
ْ
ُ َّ ا َ ُ ْ
َ
ِ ِ
َت اعا َلى ذ َو َس َأٰل َك َع ْ َربِّ َك َو َع ْ ن َِبي ِّ َك َو َع ْ ِد ِ ِن َك َو َع ْ ِك ِ
تاب َك َو َع ْ قب ْ َلت َك َو َعذ ْ
ف َوٰل َت ْد َز ْر َو ُق ْل ِفي َج ِ
واب ِهما اُهلل َربّي َو ُم َد َّمدٌ ذ َصذ َّلى اُهلل َع َلي ْ ِذه
أ ِئ َّم ِت َك َفن ت ََخ ْ
ِ
ِ ِ
اإلسنم ِد ِني وا ْل ُقر ُ ِ
ِِ
آر كت ِاابي َوا ْل َك ْعب َ ُة قب ْ َلتي َو َامي ُرا ْل ُمؤمني َ َع ِلذي بْذ ُ
َ ْ
َوآله ذ ن َِبيّي َو ِ ْ ُ
ِ
ِ
َبى إ امامي َوا ْل ُد َسي ْ ُ بْ ُ َع ِلذ ّي َّ
الشذهيدُ
أبي اطال ٍب إ امامي َوا ْل َد َس ُ بْ ُ َعل ّي ال ُم ْجت ا
الب ِاقر إم ِامي وجع َفذر الّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذاد ُ
َ َ ْ ٌ ّ
ِب َك ْربَن َء إ امامي َو َعلي َز ْ ُ ا ْل اع ِابد َ إ َمامي َو ُم َد َّمدٌ ِ ُ َ
ِ
ِ
الكاظ ُم ِإمامي َو َع ِلي ال ِّر اضا ِإمامي و ُم َد َّمدٌ ال َجذوا ُد ِإمذامي و َعلذي
وسى
إ َمامي َو ُم َ
وات
ا ْل َه ِادي إ َم ِامي َوا ْل َد َس ُ ا ْل َع ْسكَري إ َم ِامي َوا ْل ُد َّج ُة ا ْل ُمنْ َت َظ ُر إ امامي اا ُؤ اٰل ِء َصذ َل ُ
اِهلل َع َلي ِهم َأجم ِعي أ ِئم ِتي وساد ِتي و َقاد ِتي و ُش َفع ِائي ِب ِهم َأتَذو َّلى و ِمذ أ ِ
عذدائ ِه ْم
َ ْ
َ
ْ ْ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
ْ
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َأ َتبر ُأ ِفي الد ْنيا و ِ
اآلخ َر ِِ ُث َّم ا ْع َل ْم ا ُف َ
نر بْ َ ُفنر» و به جاى فنر ب فنر اسم
َ َ
َ َّ
م ّيت و پدرش را بگيود.

آرگاه بگيود« :إ َّر اَهلل ذ َتبَا َر َك َو َت َعا َلى ذ ِن ْع َم ال َّرب َوأ َّر ُم َد َّمذد اا ذ َصذ َّلى اُهلل
َع َلي ِه و ِآل ِه ذ ِنعم الرس ُول وأ َّر َع ِلي بذ َأ ِبذي ِ
ذب َوأ ْوٰل َد ُه ا ْل َم ْع ُّذومي َ ْ َ
طال ٍ
اأ ِئ َّم َذة
َّ ْ َ
ْ َ َّ ُ َ
ْ َ
ْاٰل ْثنَي َع َش َر ِن ْع َم ْاأ ِئ َّم ُة َوأ َّر اما َجا َء ِب ِه ُم َد َّمدٌ ذ َص َّلى اُهلل َع َلي ْ ِه َو ِآل ِذه ذ َح ٌذق َوأ َّر
ا ْل َم ْو َت َح ٌق َو ُس اؤا َل ُمنْك ٍَر َون ٍ
الّذ ار َ
َكير ِفي َ
اَ
القب ِْر َحق َوا ْلب َ ْع َث َحق َوالن ُشو َر َحق َو ِّ
َحق َوا ْل ِم َ
السا َع َة ِآتي َ ٌذة
يزار َحق َو َت اطا ُ َر ا ْل ُكتُ ِب َحق َوأ َّر ا ْل َجنَّةَ َحق َوالنّٰا َر َحق َوأ َّر َّ
ب ِفي َها َوأ َّر اَهلل َب ْ َع ُث َم ْ ِفي ا ْل ُقب ُ ِور» سپس بگيودَ « :أ َف ِه ْم َت ا ُف ُ
نر» و به
ٰل َر ْ َ
ول ال َّث ِاب ِ
جاى فنر ،اسم م ّيت را بگيود و پس از آر بگيودَ « :ثب َّ َت َك اُهلل ِبا ْل َق ِ
ذت َو
ِ
ِ
َادا َك اُهلل ِإ َلى ِصر ٍ
اَ ُم ْسذت َِق ٍ
يم َعذ َّر َ اُهلل بَيْنَذ َك َوبَذي ْ َ ا ْولياائذ َك فذي ُم ْسذت ََقر مذ ْ
َ
اأر َض َع جنْبي ِه واصعدْ ِبر ِ
ِ
ِِ
وح ِه إ َلي َك َو َل ِّق ِه
ْ َ َْ َ ْ َ ُ
َر ْح َمته» آرگاه بگيود« :ال ّل ُه َّم َجا ْ َ ْ
راان اا أل ّٰل ُه َّم َعف َو َك َع ْف َو َك».
ِمن َك بُ َ
مسئله  .662خوب است به اميد ا نكه مطلوب پروردگار باشذد ،كسذى كذه
م ّيت را در قبر مىگاارد ،با طهارت و سربرانه و پابرانذه باشذد و از طذر

پذاى

م ّيت از قبر بيرور بيا د و غير از خيوشار م ّيت كسذانى كذه حاضذرند ،بذا پشذت

دست خاک بر قبر بر زند و بگيوند « ِإ ّٰنا ِهلل َو ِإ ّٰنا ِإ َلي ْ ِه ار ِاج ُع َ
ذور» .اگذر م ّيذت خذانم

است ،كسى كه با او مدرم است او را در قبر بگاارد و چنانچه مدرمذى نباشذد،
ِ
ضمير راجع به
خيوشانش او را در قبر بگاارند و اگر مرده زر باشد ،تمام فعل و
م ّي ْت مؤنث اد میشود.
مسئله  .663خوب است به اميد ا نكه مطلوب پروردگار باشد ،قبر را مربع ذا
مربع مستطيل بسازند و به انداز ٔه چهار انگشت از زمي بلند كنند و نشذانهاى روى
آر بگاارند كه اشتباه نشود و روى قبر آب بپاشند و پذس از پاشذيدر آب ،كسذانى
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كه حاضرند ،دستها را بر قبر بگذارند و انگشتها را بـاز كـرده و در خـاک فـرو
برند و هفت بار سور ٔه مبارك ٔه« :إنّا َأن َْز ْلنا ُه» را بخوانند و براى م ّيـت آمـرزش طلـب

اف ا ْ َ ر َض َعن جنْبي ِه و ِ
كنند و اين دعا را بخوانند« :ال ّلهم ج ِ
وحـ ُه
اصـعدْ ا َليْـ َك ُر َ
ْ َ َْ َ ْ
ُ َّ َ
ْ
و َل ِّق ِه ِمنْ َك ِر ْضوان ًا واس ِكن َقبره ِمن رحم ِت َك ما ُت ْغ ِ
نيه ِب ِه َع ْن َر ْح َم ِة َم ْن ِس َو َ
اك».
َ
َ ْ ْ َُ ْ َ ْ َ
ولـى م ّيـت ،يـا
مسئله  .333پس از رفتن تشييعكنندگان جنازه ،مستحب اسـت ّ

ولى اجازه دارد ،دعاهايى را كه دستور داده شده ،به م ّيت تلقين كند.
كسى كه از طرف ّ

مسئله  .333پس از دفن ،مستحب است صاحبان عـزا را تسـليت گيونـد؛

ولى اگر مدتى گذشته است كه با تسليت گفتن ،مصيبت يادشان مىآيد ،تـرک
آن بهتر است؛ همچنين مستحب است تا سه روز بـراى بازمانـدگان م ّيـت غـذا
بفرستند و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مكروه است.
مسئله  .333مستحب است انسان در مرگ خيوشان ،مخصوصـ ًا در مـرگ

فرزند ،صبر كند و هر وقت م ّيت را ياد مىكندِ « ،إ بنا ِهلل َو ِإ بنا ِإ َلي ْ ِه ار ِاج ُع َ
ون» بگيوـد

و براى م ّيت قرآن بخواند و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را
محكم بسازد كه زود خراب نشود.
مسئله  .333جايز نيسـت انسـان در مـرگ كسـى صـورت و بـدن خـود را

بخراشد و به خود آسيب برساند.
مسئله  .338پاره كردن يقه در مرگ غير پدر و برادر ،جايز نيست.
مسئله  .333اگر مرد در مرگ همسر يا فرزند يقه يا لباس خود را پاره كنـد،
يا زن در عزاى م ّيت صورت خود را بخراشد ،بهگونهاىكه خون بيايـد ،يـا مـوى
خود را بكند ،بنابر احتياط مستحب يک بنده آزاد كند ،يا ده فقير را طعام دهـد؛
يا آنان را بپوشاند و چنانچه نتواند ،بنابر احتياط سـه روز روزه بگيـرد ،بلكـه اگـر
خون هم نيايد ،به احتياط مستحب به اين دستور عمل كند.
مسئله  .331بنا بر احتياط مستحب ،در گري ٔه بر م ّيت صدا را بسيار بلند نكنند.
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نماز وحشت

مسئله  .333مستحب است در شب اول قبر ،دو ركعت نماز وحشت بـراى
م ّيت بخوانند و دستور آن اين است كه در ركعت اول پس از حمد يک بار «آيـة
الكرسى» و در ركعت دوم ،پس از حمد ،ده بار سور ٔه «إِنّا َأن َْز ْلنا ُه» بخوانند و پس

از سالم نماز بگيوند« :ال ّل ُه َّم َص ِّل َع َلى ُم َح َّمد َو ِآل ُم َح َّمد َو ابْ َع ْ َث َوابَ َهـا إ َلـى
َقب ْ ِر ُف االن» و به جاى كلمه فالن ،اسم م ّيت را بگيوند.
مسئله  .334نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر مـىشـود خوانـد؛
ولى بهتر است در اول شب ،پس از نماز عشاء خوانده شود.
مسئله  .331اگر بخواهند م ّيت را به شهر دورى ببرند ،يـا بـه جهـت ديگـر
دفن او تأخير بيفتد ،بايد نماز وحشت را تا شب اول قبر او به تأخير بيندازند.
نبش قبر

مسئله  .333اگر كافر بودن شخصى كه به اشتباه در قبرستان مسلمانان دفن
شده ،شرع ًا محرز شده باشد ،نبش قبر و انتقال جسدش از قبرسـتان مسـلمانان
واجب است.
مسئله  .333نبش قبر مسلمان ـ يعنى شكافتن قبر او ـ اگرچه طفل يا ديوانه
باشد ،حرام است؛ ولى اگر بدنش از بين رفته و خاک شده باشد ،اشكال ندارد.
مسئله  .333بدن م ّيت وقتى پوسيد و مندرس شد ،مىتوان در آن قبر ـ اگـر
از هر نظر مباح باشد ـ بدن ديگر را دفن كرد ،مگـر قبـور صـلحا ،علمـا ،اوليـا،
صديقان و شهدا ،چون دي ْن حرمتى كه براى ايشان معتقد است ،براى قبـر آنـان
هم باور دارد و اجازه نبش قبر را ،هرچند پس از دهها سال ،نمیدهد.
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مسئله  .333نبش قبر امـامزادههـا ،اگرچـه سـالهـا بـر آن گذشـته باشـد،
درصورتىكه ىزارتگاه باشد ،حرام اسـت ،بلكـه اگـر ىزارتگـاه هـم نباشـد ،بـه
احتياط واجب نبايد آن را نبش كرد.
مسئله  .338شكافتن قبر در چنـد مـورد حـرام نيسـت .3 :م ّيـت در زمـين
غصبى دفن شده باشد و مالک زمين راضى نشود كه در آنجا بماند .4 .كفن يـا
چيز ديگرى كه با م ّيت دفن شده ،غصبى باشد و صاحب آن راضى نشود كه در
قبر بماند؛ همچنين است اگر چيزى از مال خود م ّيت كه به ورث ٔه او رسيده ،با او
دفن شده باشد و وارثان راضى نشوند كه آن چيز در قبـر بمانـد؛ ولـى اگـر چيـز
مختصرى از مال او كه به وارثان به ارث رسيده ـ مانند انگشتر و مثل آن ـ بـا او
دفن شده باشد ،در جواز نبش براى درآوردن آن ،تأ ّمل و اشكال است؛ بـه يوـژه
اگر اجحاف بر ورثه نباشد و اگر وصيت كرده باشد كه دعاى نوشتهشده يا قـرآن
يا انگشترى را با او دفن كنند ،درصورتىكه وصيتش بيشتر از يـک سـوم مـال او
نباشد ،براى بيرون آوردن اينها پيش از پوسيدن كامـل بـدن نمـىتواننـد قبـر را
بشكافند.
 .1م ّيت بىغسل يا بىكفن دفن شده باشد؛ يا بفهمند غسلش باطل بـوده؛
يا به غير دستور شرع كفن شده يا در قبر ،او را رو به قبله نگذاشـتهانـد .البتـه در
صورتی كه سبب هتک و بىاحترامى به م ّيت نشود .3 .براى ثابت شـدن ح ّقـى
بخواهند بدن م ّيت را ببينند .3 .م ّيت را در جايى كه بىاحترامى به اوست ـ مثل
قبرستان ك ّفار يا جايى كه كثافـت و خاكربوـه مـىيرزنـد ـ دفـن كـرده باشـند.
 .3براى يک مطلب شرعى كه اهم ّيت آن از شكافتن قبـر بيشـتر اسـت ،قبـر را
بشكافند؛ مثل اينكه بخواهند كـودک زنـده را از شـكم زن بـاردارى كـه دفـنش
كردهاند ،بيرون آورند .3 .بترسند درندهاى بدن م ّيت را پاره كنـد؛ يـا سـيل او را
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ببرد؛ يا دشمن آن را بيرون آورد .8 .قسمتى از بدن م ّيت را كه با او دفن نشـده،
بخواهند دفن كنند؛ ولى به احتياط واجب ،آن قسمت از بدن را بـه گونـهاى در
قبر بگذارند ،كه بدن م ّيت ديده نشود.
مسئله  .333هرگاه كسى وصيت كند بدن او را در جاى مع ّينى دفن كنند و
به وصيت او عمل نشود و در جاى ديگرى دفن گردد ،جايز نيست قبر او را نبش
كنند و به جاى مورد وص ّيت انتقال دهند.
مسئله  .381تأخير دفن م ّيت ،در صورتى كه سبب هتک و توهين او باشـد،
جايز نيست.
غسلهای مستحب

مسئله  .383غسلهاى مستحب در شرع مقدّ س اسالم بسيار است؛ برخى
از آنها .3 :غسل جمعه ـ كه به آن بسيار سفارش شده اسـت ـ و وقـت آن از
اذان صبح است تا ظهر و بهتر است نزديک ظهر بهجا آورده شود و اگر تـا ظهـر
انجام ندهد ،بهتر است بدون ن ّيت ادا و قضا تا عصر جمعه ،آن را بـهجـا آورد.
چنانچه در روز جمعه غسل نكند ،مسـتحب اسـت از صـبح شـنبه تـا غـروب،
قضاى آن را بهجا آورد و كسى كه مىترسد روز جمعه آب پيدا نكند ،مـىتوانـد
روز پنجشنبه غسل را انجام دهد ،بلكه اگر در شب جمعه غسل را به اميد آنكـه
مطلوب خدای عالم است ،بهجا آورد ،صحيح است و مسـتحب اسـت انسـان

هنگام غسل جمعه بگيود« :أ ْشـ َهدُ أ ْن َال ِإلـ َه ِإ َّال اُهلل َو ْحـدَ ُه َال َشـري َك َلـ ُه َو َّ
أن
اج َع ْل ِنـي ِمـ َن التَّـ ّو ِابي َن
ُم َح َّمد ًا َعبْدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه ال ّل ُه َّم َص ِّل َع َلى ُم َح َّمد َو ِآل ُم َح َّمد َو ْ
و ِ ِ
ن».
اج َع ْلني م َن ا ْل ُم َت َط ِّه ِري َ
َ ْ
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 .4غسل شب اول ماه رمضان و تمام شبهاى فرد ،مثل شب سوم ،پـنجم
و هفتم؛ ولى از شب بيست و يكم مستحب است همهشب غسل كنـد و بـراى
غسل شب اول ،پانزدهم ،هفدهم ،نوزدهم ،بيست و يكم ،بيست و سوم ،بيست
و پنجم ،بيست و هفتم و بيست و نهم بيشتر سفارش شده اسـت .وقـت غسـل
شبهاى ماه رمضان ،تمام شب است و بهتر است مقارن غروب آفتـاب بـهجـا
آورده شود؛ ولى از شب بيست و يكم تا پايان ماه بهتر است غسل را بـين نمـاز
مغرب و عشاء بهجا آورد؛ نيز مسـتحب اسـت در شـب بيسـت و سـوم ،غيـر از
غسل اول شب ،يک غسل هم در آخر شب انجام دهد.
 .1غسل روز عيد فطر و عيد قربان كه وقت آن از اذان صبح است تا غروب
و بهتر است آن را پيش از نماز عيد بهجا آورد و اگر از ظهر تا غروب بهجـا آورد،
احتياط آن است كه به قصد رجاء انجام دهد .3 .غسل شب عيد فطر كه وقت
آن از اول مغرب تا اذان صبح است و بهتر است در آغاز شب بهجا آورده شـود.
 .3غسل روز هشتم و نهم ذى َح ّجه و در روز نهم بهتر است آن را نزديـک ظهـر
بهجا آورد .3 .غسل روز اول ،پانزدهم ،بيسـت و هفـتم و آخـر مـاه رجـب.3 .
غسل روز عيد غدير كه بهتر است در وقـت چاشـت «صـدر نهـار» آن را انجـام
دهد .8 .غسل روز بيست و چهارم ذى َح ّجه .3 .غسل روز عيد نوروز ،پانزدهم
شعبان ،نهم و هفدهم بريع االول و روز بيست و پنجم ذى قعده؛ ولى غسل روز
پانزدهم شعبان و غسلهاى ديگرى كه تا آخر مسـئله ذكـر شـده ،رجـا ًء انجـام
دهد.
 .31غسل دادن كودكى كه تازه به دنيا آمده است .33 .غسل خـانمى كـه
براى غير شوهرش بوى خوش استعمال كـرده اسـت .34 .غسـل كسـى كـه در
حال مستى خوابيده است .31 .غسل كسى كه جايى از بدنش را به بدن م ّيتـى
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كه غسل دادهاند ،رسانده است .33 .غسل كسى كه هنگام گـرفتن خورشـيد و
ماه نماز آيات را عمد ًا بهجا نياورده ،در صورتى كه تمـام مـاه و خورشـيد گرفتـه
باشد .33 .غسل كسى كه براى تماشاى دار آيوخته رفتـه و آن را ديـده باشـد؛
ولى اگر اتفاق ًا يا از روى ناچارى نگاهش بيفتد ،يا مث ً
ال براى شهادت دادن رفتـه
باشد ،غسل مستحب نيست.
مسئله  .384پيش از داخل شدن در حرم مكه ،شـهر مكـه ،مسـجد حـرام،
خان ٔه كعبه ،حرم مدينه ،شهر مدينه و مسجد پيغمبـر

مسـتحب اسـت كـه

انسان غسل كند و براى داخل شدن در حرم امامان

رجا ًء غسل كند و اگـر

مشرف شود ،يک غسل كافى است و كسى كه مىخواهد در
در يک روز چند بار ّ
يک روز داخل حرم مكه و مسجد حرام و خان ٔه كعبه شود ،اگر به ن ّيت همه يـک
غسل كند ،كافى است؛ نيز اگر در يک روز بخواهد داخـل حـرم مدينـه و شـهر
ِ
شود ،يک غسل براى همه كفايت مىكنـد و بـراى
مسجد پيغمبر
مدينه و
ىزارت پيغمبر و امامان

از دور يا نزديک و براى حاجت خواستن از خداوند

عالم ،همچنين براى تبوه و نشاط به جهت عبادت و براى سفر رفـتن خصوصـ ًا
سفر ىزارت حضرت س ّيد الشهداء

مستحب است كه غسل كند و اگر يكى

از غسلهايى را كه در اين مسئله ذكر شد ،بهجا آورد و سپس كارى كند كه وضو
را باطل مىنمايد ـ مثل اينكه بخوابد ـ غسل او باطل مىشود و مستحب اسـت
كه دبواره غسل را بهجا آورد.
مسئله  .381انسان نمىتواند با غسل مستحبى كارى انجام دهد كـه ماننـد
نماز وضو الزم دارد.
مسئله  .383اگر چند غسل بر كسى مستحب باشـد و بـه ن ّيـت همـه يـک
غسل بهجا آورد ،كافى است.
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موارد هفتگانه تيمّم
تيمم كرد كه در پى مىآيند:
در هفت مورد بدل از وضو و غسل بايد ّ
يكم .ممكن نبودن تهية آب به اندازه وضو يا غسل

مسئله  .383اگر انسان در آبادى باشد ،بايد براى تهي ٔه آب وضو و غسل ،به
اندازهای جستوجو كند كه از پيدا شـدن آن نااميـد شـود و چنانچـه در بيابـان
باشد ،اگر زمين آن پست و بلند است و يا با داشتن درخت و مانند آن ،عبور در
آن مشكل است ،بايد در هر يک از چهار سمت به انداز ٔه پرتاب يک تير قـديمى
كه با كمان پرتاب مىكردند ،در جستوجوى آب برود و اگر زمين آن ايـنگونـه
نيست ،بايد در هر سمت به انداز ٔه پرتاب دو تير جستوجو كند.
مسئله  .383اگر برخى از چهار سمت ،هموار و بعضى ديگر پست و بلند يا
عبور در آن مشكل باشد ،بايد در سمتى كه هموار است به انداز ٔه پرتاب دو تير و
در طرفى كه اينگونه نيست ،به انداز ٔه پرتاب يک تير جستوجو كند.
مسئله  .383در هر سـمتى كـه يقـين دارد كـه آب نيسـت ،در آن سـمت،
جستوجو الزم نيست.
مسئله  .388كسى كه وقت نماز او تنگ نيست و براى تهي ٔه آب وقت دارد ،اگر
يقين دارد ،در محلـى دورتـر از مقـدارى كـه بايـد جسـتوجـو كنـد ،آب هسـت،
درصورتىكه مانعى نباشد و مشقت هم نداشته باشد ،بايد براى تهي ٔه آب برود و اگـر
اطمينان داشته باشد ،به احتياط واجب بايد براى تهي ٔه آب به آن محـل بـرود؛ ولـى
اگر اطمينان ندارد ـ هرچند گمان دارد آب هست ـ رفتن به آن محل الزم نيست.

مسائل طهارت

« » 067

مسئله  .383الزم نيسـت خـود انسـان در جسـتوجـوى آب بـرود ،بلكـه
مىتواند كسى را كه به گفت ٔه او اطمينان دارد ،بفرستد و در اين صورت ،اگر يک
تن از سوی چند نفر برود ،كافى است؛ نيز مىتوان بـه گـزارش كسـى كـه از آن
ناحيه آگاه و مورد اطمينان است ،اكتفا كرد.
مسئله  .331اگر احتمال دهد كه در منزل يا داخل بار سفر خود ،يا در ميان
گروه همسفر آب هست ،بايد به اندازهای جستوجو كند كه به نبودن آب يقـين
كند؛ يا از پيدا كردن آن نااميد شود.
مسئله  .333اگر پيش از وقت نماز جستوجو كنـد و آب پيـدا نكنـد و تـا
وقت نماز همانجا بماند ،الزم نيست كه دبواره در جستوجوى آب برود.
مسئله  .334اگر پس از داخل شدن وقت نماز جستوجو كنـد و آب پيـدا
نكند و تا وقت نماز ديگر در همانجا بماند و تحولى
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تـيمم نمـاز بگـزارد و
مسئله  .333اگر پس از جستوجو آب پيدا نكند و بـا ّ
پس از نماز بفهمد در جايى كه جستوجو كرده آب بوده ،نماز او صحيح است.
مســئله  .333كســى كــه يقــين دارد وقــت نمــاز تنــگ اســت ،اگــر بــدون
تيمم نماز بگزارد و پس از نماز بفهمد كه براى جسـتوجـو وقـت
جستوجو با ّ
داشته و دسترسى به آب محتمل بوده ،به احتياط واجب دبواره نمازش را بگزارد
و اگر وقت گذشته ،قضا كند.
مسئله  .338اگر پس از داخل شدن وقت نماز ،وضو داشته باشد و بداند كـه
اگر وضوى خود را باطل كند نمىتواند وضو بگيرد ،چنانچه بتوانـد بـدون ضـرر و
مش ّقت وضوى خود را نگهدارد ،نبايد آن را باطل كند؛ همچنين است اگـر بدانـد
يا دو شاهد عادل بگيوند تهيـ ٔه آب بـراى او ممكـن نيسـت ،بلكـه اگـر احتمـال
صحيح عقاليى هم بدهد ،به احتياط واجب ،وضوى خود را باطل نكند.
مسئله  .333اگر پيش از وقت نماز وضو داشته باشـد و بدانـد يـا احتمـال
عقاليى دهد يا دو شاهد عادل بگيوند كه اگر وضوى خود را باطل كنـد ،تهيـ ٔه
آب براى او ممكن نيست ،چنانچه بتواند بدون ضرر و مشـ ّقت وضـوى خـود را
نگهدارد ،به احتياط واجب آن را باطل نكند.
مسئله  .311كسى كه فقط به مقدار وضو يا به انداز ٔه غسـل آب دارد ،اگـر
بداند يا دو شاهد عادل بگيوند اگر آن را بريزد آب پيدا نمىكند ،چنانچه وقـت
نماز داخل شده باشد ،يرختن آن حرام است و به احتياط واجب ،پيش از وقت
نماز هم آن را نريزد ،بلكه خالى از ُق ّوت نيست و هرگـاه احتمـال عقاليـى هـم
بدهد كه اگر آب را بريزد ديگر آب پيدا نمىكنـد ،بـه احتيـاط واجـب ،پـيش از
وقت نماز هم آب را نريزد و اگر آب را از دست دهد ،گناه كرده؛ ولى نماز او بـا
تيمم صحيح است.
ّ
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مسئله  .313كسى كه مىداند يا دو شاهد عادل بگيوند آب پيدا نمىكنـد،
اگر پس از داخل شدن وقت نماز وضوى خود را باطـل كنـد ،يـا آبـى كـه دارد
تيمم صـحيح اسـت ،اگرچـه بـه احتيـاط
بريزد ،معصيت كرده؛ ولى نمازش با ّ
مستحب قضاى آن نماز را بهجا آورد.
دوم .دسترسی نداشتن به آب به سبب دشواری بيش از حدّ

مسئله  .314اگر به سبب پيرى يا ترس از دزد و جـانور و ماننـد ايـنهـا يـا
تـيمم
نداشتن ابزارى كه آب از چاه بكشد ،دسترسى به آب نداشته باشد ،بايـد ّ
كند؛ همچنين است اگر تهيه كردن آب يـا اسـتعمال آن مشـ ّقت تحمـلناپـذير
داشته باشد.
مسئله  .311اگر براى كشيدن آب از چاه ،ابزارى الزم دارد ،بايد آن را تهيه
كند ،اگرچه قيمت آن ،چند برابر نرخ رايج باشد؛ همچنين است اگـر آب را بـه
چندين برابر قيمتش بفروشند؛ ولى اگر تهيـ ٔه آن ابـزار بـه قـدرى هزينـه دارد كـه
پرداختن آن برای شخص ضرر دارد ،تهيه آن واجب نيست.
مسئله  .313اگر ناچار شود كه براى تهي ٔه آب قرض كند ،بايد قـرض كنـد؛
ولى كسى كه مىداند يا اطمينان دارد نمىتوانـد قـرض خـود را بپـردازد ،قـرض
كردن واجب نيست.
مسئله  .313اگر كندن چاه مش ّقت ندارد ،به احتياط واجب براى تهي ٔه آب،
چاه بكند.
مسئله  .313اگر كسى مقدارى آب بىمنّت به او ببخشد ،بايد قبول كند.
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سوم .ترس از ضرر

مسئله  .313اگر از استعمال آب بـر جـان خـود بترسـد ،يـا بترسـد كـه بـا
استعمال آن ،بيماری يا عيبى در او پديد آيد ،يا بيماری او ادامه يا شـدّ ت يابـد،
تيمم كند؛ ولـى چنانچـه آب گـرم بـراى او ضـرر
يا به سختى درمان شود ،بايد ّ
ندارد ،بايد با آب گرم وضو بگيرد يا غسل كند.
مسئله  .318الزم نيست يقين كند كـه آب بـراى او ضـرر دارد ،بلكـه اگـر
احتمال ضرر بدهد ،چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از آن احتمـال،
تيمم كند.
ترس براى او پيدا شود ،بايد ّ
مسئله  .313كسى كه مبتال به درد چشم اسـت و آب بـراى او ضـرر دارد،
تيمم كند.
بايد ّ
تيمم كند و پيش از نماز بفهمد كه
مسئله  .331اگر برای يقين يا ترس ضرر ّ
تيمم او باطل است و اگر پـس از نمـاز بفهمـد ،نمـازش
آب برايش ضرر نداردّ ،
صحيح است.
مسئله  .333كسى كه مىداند آب برايش ضرر ندارد ،چنانچه غسل كند يـا
وضو بگيرد و سـپس بفهمـد كـه آب بـراى او ضـرر داشـته ،وضـو و غسـل وى
صحيح است.
چهارم .نياز به آب براى حفظ جان

مسئله  .334هرگاه بترسد اگر آب را بـه مصـرف وضـو يـا غسـل برسـاند،
خودش يا عيال و اوالد او ،يا وابستگان وى ـ مانند خدمتكار ـ از تشنگى بميرند
تحمل آن مش ّقت دارد ،بايد بـه جـاى
يا بيمار شوند ،يا به قدرى تشنه شوند كه ّ
وضو و ْ
تيمم كند؛ نيز چنانچه بترسد حيوانى كه ماننـد اسـب و قـاطر كـه
غسل ّ
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معموالً براى خوردن ،سرش را نمىبرند ،از تشنگى تلف شود ،بايد آب را به آن
تيمم كند ،اگرچه حيوان مال خودش نباشد؛ همچنين است كسى كه
بنوشاند و ّ
حفظ جان او واجب است ،به گونهاى تشنه باشد كه آب نـدادن بـه وى سـبب
تلف شدن اوست.
مسئله  .331اگر غير از آب پاكى كه براى وضو يا غسـل دارد ،آب نجسـى
هم به مقدار آشاميدن خود و وابستگان به خود داشـته باشـد ،بايـد آب پـاک را
تيمم نماز بگزارد؛ ولى چنانچه آب را بـراى حيـوانش
براى آشاميدن بگذارد و با ّ
بخواهد ،بايد آب نجس را به آن بدهد و با آب پاک وضو بگيرد و غسل كند.
مسئله  .333وسيله نقليه مانند اتومبيل كه براى حركت كـردن بـه آب نيـاز
ِ
بيابـان خطـر مـىماننـد ،آب را بايـد بـه
دارد و اگر آب به آن نرسد مسافران در
تيمم كرد.
مصرف آن وسيله رساند و ّ
پنجم .نياز به آب براى تطهير

مسئله  .333كسى كه بدن يا لباسش نجس است و كمى آب دارد كه اگـر
با آن وضو بگيرد يا غسل كند ،براى آب كشيدن بدن يا لباس او نمىماند ،بايـد
تيمم نماز بگزارد؛ ولى اگر چيـزى نداشـته باشـد
بدن يا لباس را آب بكشد و با ّ
تيمم كند ،بايد آب را به مصرف وضو يـا غسـل برسـاند و بـا بـدن يـا
كه بر آن ّ
لباس نجس نماز بگزارد.
ششم .نداشتن آب مباح

مسئله  .333اگر غير از آب يا ظرفى كه اسـتعمال آن حـرام اسـت ،آب يـا
ظرف ديگرى ندارد ـ مانند اينكه آب يا ظرفش غصبى يا از طال و نقـره اسـت و
تيمم كند.
آب و ظرف ديگرى هم ندارد ـ بايد به جاى وضو و غسل ّ

« » 071

توضيحالمسـائل

هفتم .فرصت نداشتن برای وضو يا غسل

مسئله  .333هرگاه وقت به اندازهای تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد يا غسـل
تيمم كند.
كند ،تمام نماز يا مقدارى از آن پس از وقت خوانده مىشود ،بايد ّ
مسئله  .338اگر عمد ًا نماز را به اندازهای تأخير بيندازد كه وقـت وضـو يـا
تيمم صحيح اسـت ،اگرچـه
غسل نداشته باشد ،معصيت كرده؛ ولى نماز او با ّ
به احتياط مستحب قضاى آن نماز را بهجا آورد.
مسئله  .333كسى كه شک دارد كه اگر وضو بگيرد ،يـا غسـل كنـد وقـت
تيمم كند.
براى نماز او مىماند يا نه ،بايد ّ
تيمم كرده ،چنانچه پس از نماز
مسئله  .341كسى كه به جهت تنگى وقت ّ
تيمم خود را نشكسته باشد ،در صورتى كه
آبى كه داشته از دستش برود ،اگرچه ّ
تيمم كند.
تيمم باشد ،بايد دبواره ّ
وظيفهاش ّ
تـيمم مشـغول
مسئله  .343كسى كه آب دارد ،اگر به جهت تنگى وقت با ّ
نماز شود و در ميان نماز آبى كه داشته از دسـتش بـرود ،بـراى نمازهـاى بعـدى
تيمم نماز بگزارد.
مىتواند با همان ّ
مسئله  .344اگر انسان به اندازهاى وقت دارد كه مىتواند وضـو بگيـرد يـا غسـل
كند و نماز را بدون كارهاى مستح ّبى آن ـ مثل اقامه و قنوت ـ بهجا آورد ،بايـد غسـل
كند؛ يا وضو بگيرد و نماز را بدون كارهاى مستحبى آن اقامه كند ،بلكه اگر بـه انـداز ٔه
سوره هم وقت ندارد ،بايد غسل كند يا وضو بگيرد و بدون سوره نماز بگزارد.
صحيح بودن تيمم به برخى از اجزاى زمين

تيمم به خاک ،يرگ ،كلوخ و سنگ اگر پاک باشند ،صـحيح
مسئله ّ .341
است و به ِگل پخته ـ مانند آجر و كوزه ـ نيز صحيح است.

مسائل طهارت

« » 071

تيمم بر سنگ گچ و سنگ آهک و سنگ مرمـر سـياه و ديگـر
مسئله ّ .343
تيمم به جـواهر مثـل سـنگ عقيـق و فيـروزه
اقسام سنگها صحيح است؛ ولى ّ
تـيمم بـه آن
باطل است و به احتياط واجب با بودن خاک يا چيـز ديگـرى كـه ّ
تيمم نكند و اگـر بـه خـاک و ماننـد آن
صحيح است ،به گچ و آهک پخته هم ّ
دسترسى ندارد و امر داير است بين گچ يا آهک پخته و ميان غبار يا ِگـل ،بايـد
تيمم به هر دو جمع كند.
به احتياط واجب بين ّ
مسئله  .343اگر خاک ،يرگ ،كلوخ و سـنگ پيـدا نشـود ،بايـد بـه گـرد و
تـيمم كنـد و
غبارى كه روى فرش و لباس و مانند اينها نشسته و ظاهر اسـتّ ،
تـيمم بـه آن صـحيح نيسـت ،مگـر
چنانچه غبار در الى لباس و فـرش باشـدّ ،
تيمم كند و چنانچـه گـرد
نخست دست بزند تا روى آن غبارآلوده شود و سپس ّ
ِ
تيمم كند و اگر گل هم پيدا نشود ،به احتياط مسـتحب،
پيدا نشود ،بايد به گل ّ
تيمم نماز بگزارد و به احتياط واجب قضاى آن را بهجا آورد.
بدون ّ
تـيمم بـه گـرد
مسئله  .343اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن خاک تهيـه كنـدّ ،
ِ
تيمم به ِگل باطل است.
باطل است و اگر بتواند گل را خشک ،و از آن خاک تهيه كندّ ،
مسئله  .343كسى كه آب ندارد ،اگر بـرف يـا يـخ داشـته باشـد ،چنانچـه
ممكن است بايد آن را آب كند و با آن وضو بگيرد يا غسل كنـد و اگـر ممكـن
تيمم به آن صحيح اسـت نـدارد ،بـه احتيـاط مسـتحب
نيست و چيزى هم كه ّ
تيمم نماز بگزارد و به احتياط واجب بعد ًا قضا كند.
بدون وضو و ّ
تـيمم بـه آن باطـل
مسئله  .348اگر با خاک و يرگ چيزى مانند كـاه كـه ّ
تيمم كند؛ ولى چنانچه آن چيز به قدرى كم
است مخلوط شود ،نمىتواند به آن ّ
تـيمم بـه آن خـاک و يرـگ
باشد كه در خاک يا يرگ ا ينرفته شـمرده شـودّ ،
صحيح است.
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تيمم كنـد ،چنانچـه ممكـن اسـت،
مسئله  .343اگر چيزى ندارد كه بر آن ّ
بايد به خريدن و مانند آن تهيه كند.
تيمم به ديوار گلى صحيح است و به احتياط مستحب با بودن
مسئله ّ .311
تيمم نكند.
زمين يا خاک خشک ،به زمين يا خاک نمناک ّ
شروط چيزهاى مورد تيمم
يكم .پاک بودن

تيمم مىكند ،بايد پاک باشد و اگر چيز پـاكى
مسئله  .313چيزى كه بر آن ّ
تيمم به آن صحيح است ندارد ،نماز بر او واجب نيست؛ ولى بايد قضاى آن
كه ّ
را بهجا آورد.
تيمم به چيزى صحيح است و بـه آن
مسئله  .314اگر يقين داشته باشد كه ّ
تـيمم
تيمم به آن باطل بـوده ،نمازهـايى را كـه بـا آن ّ
تيمم كند و سپس بفهمد ّ
ّ
گزارده ،بايد دبواره بهجا آورد.
دوم .مباح بودن

تيمم مىكند ،بايد غصبى نباشد.
مسئله  .311چيزى كه بر آن ّ
تيمم در فضاى غصبى باطل نيسـت ،پـس اگـر در ملـک خـود،
مسئله ّ .313
دستها را به زمين بزند و بىاجازه داخل ملک ديگرى شود و دستها را به پيشـانى
تيمم او باطل نمىشود ،هرچند به لحاظ َغ ِ
صب فضا گناه كرده است.
بكشدّ ،
تـيمم مـىكنـد ،غصـبى اسـت يـا
مسئله  .313اگر نداند چيزى كه بـه آن ّ
تيمم او صحيح است ،اگرچه خود فراموشكننـده غاصـب
فراموش كرده باشدّ ،
آن چيز باشد.
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مسئله  .313كسى كه در جاى غصـبى حـبس اسـت ،اگـر آب و خـاک او
تيمم نماز بگزارد.
غصبى است ،بايد با ّ
مستحبات و مكروهات تيمّم

تيمم مىكند ،گردى داشـته باشـد
مسئله  .313مستحب است چيزى كه بر آن ّ

كه به دست بماند و پس از زدن دست بر آن ،مستحب اسـت دسـت را بتكانـد كـه
مقدارى از گرد آن بريزد.
تيمم به زمين گود و خاک جاده و زمين شورهزار كه نمک روى
مسئله ّ .318

آن را نگرفته ،مكروه است و اگر نمک روى آن را گرفته باشد ،باطل است.
چگونگى تيمّم

تيمم چنـد چيـز واجـب اسـت .3 :ن ّيـت .4 .زدن كـف دو
مسئله  .313در ّ
تيمم به آن صحيح است .1 .كشيدن كف هر دو دست
دست با هم بر چيزى كه ّ
به تمام پيشانى و دو طرف آن ،از جايى كه موى سر مىريود ،تـا ابروهـا و بـاالى
بينى و به احتياط واجب بايد دستها روى ابروها هـم كشـيده شـود .3 .كشـيدن
كف دست چ

به تمام پشت دست راست و پـس از آن ،كشـيدن كـف دسـت

راست به تمام پشت دست چ .
تيمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقى ندارند.
مسئله ّ .331
احكام تيمّم

مسئله  .333اگر مختصرى از پيشانى و پشت دست ها را هم مسـح نكنـد،
تيمم باطل است؛ چه بر اثر ندانستن حكم شرعى عمد ًا مسح نكند؛ يا حكـم را
ّ

فراموش كرده باشد؛ ولى دقت فراوان هم الزم نيست و همين قـدر كـه بگيونـد
تمام پيشانى و پشت دست مسح شده ،كافى است.
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مسئله  .334براى آنكه يقين كند كه تمام پشت دست را مسح كـرده ،بايـد
مقدارى باالتر از مچ را هم مسح كند؛ ولى مسح ميان انگشتان الزم نيست.
مسئله  .331پيشانى و پشت دستها را بايد از باال به پـايين مسـح كنـد و
كارهاى آن را بايد پشت سر هم بهجا آورد و اگر بين آنها به قدرى فاصله بدهد
تيمم مىكند ،باطل است.
كه نگيوند ّ
تيمم او بدل از غسل اسـت يـا
مسئله  .333هنگام ن ّيت بايد مع ّين كند كه ّ
بدل از وضو؛ و اگر بدل از غسل باشد ،بايد آن غسـل را معـ ّين كنـد و چنانچـه
اشتباه ًا به جاى بدل از وضو ،بدل از غسل يا به جـاى بـدل از غسـل ،بـدل از
وضو ن ّيت كند ،يا مث ً
تـيمم بـدل از غسـل
تيمم بدل از غسل جنابت ،ن ّيت ّ
ال در ّ
تيمم او باطل است.
ّ
مس م ّيت كندّ ،
تيمم بايد پيشانى و كف دستها و پشـت دسـتهـا پـاک
مسئله  .333در ّ
باشد و اگر كف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد ،بايد با همان كـف
تيمم كند.
دست نجس ّ
تيمم ،انگشتر را از دست بيرون آورد و اگـر در
مسئله  .333انسان بايد براى ّ
پيشانى يا پشت دستها يا در كف دستها مانعى باشد ـ مث ً
ال چيزى بـه آنهـا
چسبيده باشد ـ بايد آن را برطرف كند.
مسئله  .333اگر پيشانى يا پشت دسـتهـا زخـم اسـت و پارچـه يـا چيـز
ديگرى را كه بر آن بسته نمىتواند باز كنـد ،بايـد دسـت را روى آن بكشـد؛ نيـز
چنانچه كف دست زخم باشد و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نتواند باز
تيمم به آن صحيح است ،بزند و
كند ،بايد دست را با همان پارچه به چيزى كه ّ
به پيشانى و پشت دستها بكشد.
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مسئله  .338اگر پيشانى و پشت دستها مو داشته باشـد ،اشـكال نـدارد؛
ولى اگر موى سر روى پيشانى آمده باشد ،بايد آن را كنار بزند.
مسئله  .333اگر احتمال دهد كـه در پيشـانى و كـف دسـتهـا يـا پشـت
دستهـا مـانعى هسـت ،چنانچـه احتمـال او در نظـر مـردم بجـا باشـد ،بايـد
جستوجو كند ،تا يقين يا اطمينان پيدا كند كه مانعى نيست.
تيمم كنـد ،بايـد او را
تيمم است و نمىتواند ّ
مسئله  .331اگر وظيف ٔه كسى ّ
تيمم دادن ممكـن نباشـد،
تيمم داد و اگر ّ
تيمم داد؛ يعنى او را با دست خود او ّ
ّ
تـيمم بـه آن صـحيح
بايد نايب بگيرد و آن نايب ،دست خود را بـه چيـزى كـه ّ
است ،بزند و به پيشانى و پشت دستهاى او بكشد و در اين صورت ،نايب هم
به احتياط الزم ن ّيت كند.
تيمم ،پس از ورود به جزء بعدى ،شک كنـد كـه
مسئله  .333اگر در اثناى ّ
تيمم او صحيح است؛ نيز اگر
تيمم داد يا نه ،اعتنا نكند و ّ
قسمت پيش از آن را ّ
پس از بهجا آوردن هر جزء شک كند كه درست بهجا آورده يا نه ،اعتنـا نكنـد و
تيمم او صحيح است.
ّ
ِ
مسح دست چ  ،يعنى بعد از فراغ از عمل ،شک
مسئله  .334اگر پس از
تيمم او صحيح است.
تيمم كرده يا نهّ ،
كند كه درست ّ
تـيمم اسـت و احتمـال دهـد كـه عـذر او
مسئله  .331كسى كه وظيفهاش ّ
تيمم كند؛
برطرف مىشود ،به احتياط واجب نبايد پيش از وقت نماز ،براى نماز ّ
تيمم كند و تا وقت نماز عذر او
ولى اگر براى كار واجب ديگر يا عمل مستح ّبى ّ
تيمم نماز بگزارد.
باقى باشد ،مىتواند با همان ّ
تيمم است ،اگر بداند يـا اطمينـان داشـته
مسئله  .333كسى كه وظيفهاش ّ
تـيمم نمـاز
باشد تا پايان وقت ،عذر او باقى است ،در وسعت وقت مىتواند با ّ
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بگزارد؛ ولى چنانچه بداند يا مطمئن باشـد كـه تـا آخـر وقـت عـذر او برطـرف
مىشود ،بايد صبر كند و با وضو يا غسل نماز بگزارد.
مسئله  .333كسى كه توان وضو گرفتن يا غسـل كـردن نـدارد ،نمـىتوانـد
تيمم اقامه كند؛ ولى در صورت علم به استمرار عـذر
نمازهاى قضاى خود را با ّ
تيمم بهجا آورد.
مىتواند نماز قضا را با ّ
مسئله  .333كسى كه نمىتواند وضو بگيرد يا غسل كند ،جايز است نمازهـاى
تـيمم بـهجـا آورد،
مستح ّبى را ـ كه مثل نافلههاى شبانه روز وقت مع ّين دارد ــ بـا ّ
حتى در اول وقت به شرط آنكه به زوال عذر تا آخر وقت علم نداشته باشد.
تـيمم كنـد ـ مثـل اينكـه
مسئله  .333كسى كه احتياط ًا بايد غسـل جبيـرهاى و ّ
تيمم نماز بگزارد و پس از نماز
جراحتى در پشت اوست ـ اگر پس از غسل جبيرهاى و ّ
َحدَ ث اصغرى ـ مانند ادرار ـ از او سر زند ،براى نمازهاى بعدى بايد وضو بگيرد.
تـيمم كنـد ،پـس از
مسئله  .338اگر به جهت نداشتن آب يا عذر ديگـرى ّ
تيمم او باطل مىشود.
برطرف شدن عذرّ ،
تيمم بـدل از وضـو را هـم
مسئله  .333چيزهايى كه وضو را باطل مىكندّ ،
تيمم بدل از غسـل را هـم
باطل مى كند و چيزهايى كه غسل را باطل مىسازدّ ،
باطل مىكند.
مسئله  .331كسى كه نمىتواند غسل كند ،اگـر چنـد غسـل بـر او واجـب
تيمم بدل از هم ٔه آنها كافى است.
باشد ،يک ّ
مسئله  .333كسى كه نمىتواند غسل كند ،اگر بخواهد عملى را كـه بـراى
تيمم كند و اگر نتواند وضو
آن غسل واجب است انجام دهد ،بايد بدل از غسل ّ
بگيرد و بخواهد عملى را كه براى آن وضو واجب است انجام دهد ،بايد بدل از
تيمم كند.
وضو ّ
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تـيمم كنـد ،الزم نيسـت بـراى نمـاز
مسئله  .334اگر بدل از غسل جنابت ّ
تيمم كند ،بايد وضـو بگيـرد و
وضو بگيرد؛ ولى چنانچه بدل از غسلهاى ديگر ّ
تيمم ديگرى هم بدل از وضو انجام دهد.
اگر نتواند وضو بگيرد ،بايد ّ
تيمم كند و سپس كارى كـه وضـو را
مسئله  .331اگر بدل از غسل جنابت ّ
باطل مى كند براى او پيش آيد ،چنانچه براى نمازهاى بعـد نتوانـد غسـل كنـد،
تيمم كند.
بايد وضو بگيرد و اگر نمىتواند وضو بگيرد ،بايد بدل از وضو ّ
تيمم بدل از وضو و بدل از غسـل اسـت،
مسئله  .333كسى كه وظيفهاش ّ
تيمم ديگرى الزم نيست.
تيمم كفايت مىكند و ّ
همين دو ّ
تيمم كنـد ،تـا
تيمم است ،اگر براى كارى ّ
مسئله  .333كسى كه وظيفهاش ّ
تيمم و عذر او باقى است ،كارهايى را كـه بايـد بـا وضـو يـا غسـل انجـام داد،
ّ
تـيمم
مىتواند بهجا آورد؛ ولى چنانچه با داشتن آب براى نماز م ّيت يا خوابيدن ّ
تـيمم
تيمم كرده مىتواند انجام دهد و در مـورد ّ
كرده ،فقط كارى را كه براى آن ّ
به سبب تنگى وقت ،به احتياط واجب ،كارهايى ديگر را كه مشروط به وضو يـا
غسل است ،انجام ندهد.
تـيمم
مسئله  .333در چند مورد مستحب است نمازهايى را كـه انسـان بـا ّ
خوانده دبواره بهجا آورد .3 :از استعمال آب ترس داشته و عمد ًا خود را جنـب
تيمم نماز خوانده است .4 .مىدانسته يـا گمـان داشـته كـه آب پيـدا
كرده و با ّ
تيمم نمـاز گـزارده اسـت .1 .تـا پايـان
نمىكند و عمد ًا خود را جنب كرده و با ّ
تيمم نماز بگزارد و سپس بفهمـد كـه
وقت ،عمد ًا در جستوجوى آب نرود و با ّ
اگر جستوجو مى كرد ،آب پيدا مىشد .3 .عمد ًا نمـاز را تـأخير انداختـه و در
تيمم نماز گزارده است .3 .مى دانسته يا گمان داشته كـه آب پيـدا
آخر وقت با ّ
نمىشود و آبى را كه داشته ،يرخته است.

مسائل نامز
 .3نماز ،ستون دين اسالم است و خيم ٔه ديـن بـا سـتون نمـاز بـرپـا مـىشـود؛
 .4دستور اسالم ،اقام ٔه نمـاز اسـت ،ىزـرا سـتون را بـهپـا مـىدارنـد ،نـه بخواننـد؛
 .1خواندن نماز كه از مهمترين واجبهاى دينى است ،بايد به صورت اقامه ،يعنـى
به پا داشتن ستون دين باشد؛  .3به پا دارند ٔه ستون دين؛ يعنى نماز با خدا مناجـات
مىكند« :المص ّلي ينـاجي ربّـه» (بحـارا نوار ،ج ،38ص)433؛  .3اميـر مؤمنـان،
از حضرت ختمـى نبـوت ،محمـد مصـطفى
حضرت علىبنابىطالب
نقل كرده است كه آن حضرت نماز را به چشمه آب گرم ِ
در منزل تشبيه فرمـوده كـه
نمازگزار ،شبانهروز پنج بار از آن ،بـراى شستشـوى خـود بهـره مـىبـرد كـه در ايـن
صورت ،هيچ آلودگى در او نمىماند؛  .3نماز بهترين امر به معروف و نهـى از منكـر
را به همراه دارد ،چون از فحشا و زشتى باز مىدارد و به ياد خدا رهنمـون مـىشـود؛
 .3حضور قلب در نماز ،نتيجه مراقبت شـديد نيروهـاى انديشـه و انگيـزه در بيـرون
نماز است تا نمازگزار با بصر پاک و بصـيرت نـاب ،بـا معبـود خـود گفتگـو كنـد؛
« .8تكبيرةاالحرام» همان احرام بستن نمازگزار است كه در مدت نماز ،به غير خـدا
توجه ندارد؛  .3پايان نماز كه هبـوط از معـراج اسـت ،بـا سـالم كـردن بـه اوليـاى
خداست؛  .31رعايت آداب فقهى آن ،در شكوفايى اسرار شهودى آن اثر دارد.
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مسئله  .333نمازهاى واجب ،ششتاست:
يكم .نماز شبانهروز و آنچه ملحق به آن است؛ مانند نماز احتياط ،نماز قضا
و نمازى كه بايد اعاده شود؛ دوم .نماز آيات؛ سوم .نمـاز م ّيـت؛ چهـارم .نمـاز
طواف واجب خانه خدا؛ پنجم .نماز قضـاى پـدر (و بـه احتيـاط واجـب نمـاز
تعهـد
قضاى مادر)؛ ششم .نمازى كه به وسيله اجاره يا نـذر و عهـد و سـوگند ّ
نموده است كه در اين فرض ،اصل نماز ،با نذر و مانند آن ،واجـب نمـىشـود؛
بلكه وفاى به عقد اجاره و نذر و سوگند و وفاى بـه عهـد واجـب اسـت .نمـاز
جمعه ،از نمازهاى شبانهروزى است كه در ظهر روز جمعه خوانده مىشود.
نمازهاي واجب شبانهروز
مسئله  .338نمازهاى واجب شبانهروز پنجتاست:
يكم .ظهر ،چهار ركعـت؛ دوم .عصـر ،چهـار ركعـت؛ سـوم .مغـرب ،سـه
ركعت؛ چهارم .عشاء ،چهار ركعت؛ پنجم .صبح ،دو ركعت.
مسئله  .333در سفر ،نمازهاى چهار ركعتى با شرايطى كه خواهد آمـد ،دو
ركعت مىشود.
وقت نماز ظهر و عصر

مسئله  .331فرا رسيدن ظهر شرعى ،وقت نمـاز ظهـر و سـپس نمـاز عصـر
است .ظهر شرعى ،غير از ساعت دوازده روز است ،ىزرا ظهر شرعى ،گاهى قبل
از ساعت دوازده و گاهى پس از آن است ،چنانكه در بعضى از شهرها پيـش از
ساعت دوازده و در برخى ديگر ،پس از ساعت دوازده است.
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مسئله  .333ظهر شرعى ،وقتى است كه آفتاب از دايره نصفالنهار بگـذرد
و تشخيص آن ،به اين است كه در شهرهاى اِستوايى ،ساي ٔه شاخص كه هنگـام
طلوع آفتاب به طرف مغرب بود ،كـام ً
ال از بيـن بـرود و بـا شـروع سـاي ٔه جديـد
شاخص به طرف مشرق ،وقت نماز ظهر و سپس نمـاز عصـر اسـت ،چنـانكـه
برخى از روزهاى سال در مكه اتفاق مىافتد .تشخيص ظهر شرعى در شهرهايى
كه در خ ّط اِستوا قرار ندارند؛ مانند بسيارى از كشورهاى شـمالى و جنـبوى ،بـه
ِ
شاخص صـافى بـه طـور عمـود در مكـان مسـ ّطح نصـب شـود،
اين است كه
هنگامى كه ساي ٔه پديد آمده از صبح به طرف مغرب ،بـه نهايـت كوتـاهى خـود
برسد و شروع به ىزادى به سمت مشرق كند ،آغاز ظهر شرعى است.
مسئله  .334وقت نماز ظهر و عصر ،طبق معروف ،به چهار صورت است:
مختص به هر كدام ،به گونهاى كه عمـد ًا نمـىشـود يكـى را در
يكم :وقت
ّ
زمان ديگر انجام داد؛ دوم :وقت مشترک بين هر دو؛ سـوم :وقـت فضـيلت هـر
كدام؛ چهارم :وقت اِجزا .احكام هر يک در جاى مناسـب خـود خواهـد آمـد.
انشاءاهلل!
مسئله  .331معناى وقـت اختصاصـى ظهـر ،آن اسـت كـه نمـاز عصـر را
نمى شود بهعمد در وقت اختصاصى ظهر انجام داد و معناى وقـت اختصاصـى
عصر ،آن است كه در آن زمان محدود ،غير از نماز عصر ،جايز نيست و معنـاى
اختصاص ،همان ترتيب است ،بنـابراين انجـام دادن نمـاز ظهـر در غيـر وقـت
اختصاصى خود ،همچنين انجام دادن نماز عصر در غير وقـت اختصاصـى آن،
باطل نيست ،چنانكه بهجا آوردن نمازهاى قضا ،آيات ،اجارهاى و مانند آن ،در
وقت اختصاصى ظهر يا عصر با فرض انجام دادن نماز ظهر يـا عصـر در وقـت
ديگر ،باطل نيست.
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مسئله  .333وقت مخصوص ظهر ،اول وقت است تا انـدازهاى كـه بتـوان
نماز ظهر مسافر يا حاضر را با تحصـيل مقـدمات آن ،در آن وقـت بـهجـا آورد.
وقت مخصوص عصر ،مقدارى از زمان تا مغـرب اسـت كـه بتـوان نمـاز عصـر
مسافر يا حاضر را در آن انجام داد .بين دو وقت مخصوص ،وقت مشترک نمـاز
ظهر و عصر است ،اگر كسى نماز ظهر را تا وقت اختصاصى عصر بهجا نياورده
باشد ،بايد نماز عصر را اقامه كند و قضاى نماز ظهر را بعـد ًا بـهجـا آورد و اگـر
سهو ًا نمـاز ظهـر در وقـت مخصـوص عصـر و يـا نمـاز عصـر سـهو ًا در وقـت
مخصوص ظهر واقع شد ،صحيح است.
مسئله  .333رعايت ترتيب بين نماز ظهر و عصر و بين نماز مغرب و عشـاء
واجب است و تقديم عمدى عصر بر ظهر و عشـاء بـر مغـرب ،موجـب بطـالن
عصر و عشاء خواهد بود .اگر سهو ًا پيش از نماز ظهر ،نماز عصر را شروع كند و
در بين نماز بفهمد كه نماز ظهر را بـهجـا نيـاورده ،بايـد ن ّيـت را بـه نمـاز ظهـر
برگرداند؛ يعنى قصد كند آنچه خواندم و آنچه مىخوانم ،همه نماز ظهر باشـد؛
خواه اين حالت در وقت مخصوص نماز ظهر پيدا شود؛ خواه در وقت مشترک،
مستحب آن است كه اگر اين عمل در وقت مخصوص ظهر رخ
هر چند احتياط
ْ
دهد ،دبواره نماز ظهر پيش از عصر خوانده شود.
مسئله  .333نماز جمعه در زمان حضور امام معصوم

و منصوب خاص

او ،واجب تعيينى است؛ به اين صورت كه غير آن صحيح نيست؛ ولى در زمـان
واجب تخييرى است؛ يعنى كسى كه در نماز جمعه شـركت
غيبت معصوم
كرده ،الزم نيست نماز ِ
ظهر چهار ركعتى را هم بهجا آورد.
مسئله  .333نماز ظهر روز جمعه ،اگر به صورت چهـار ركعـت بـهجـا آورده
شود ،وقت آن ،همانند وقت ساير روزها وسيع است و اگر به صورت نماز جمعـه
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انجام شود ،وقت آن ،محدود است به اينكه ساي ٔه حادث شده ،به انداز ٔه ساي ٔه اول
زوال شود ،به صورتى كه بتوان در اين فرصت ،شرايط نماز را انجام داد و خطبهها
و دو ركعت آن را به طور متعادل بهجا آورد و اگر با گذشت ايـن انـدازه از زمـان،
ِ
ركعت ظهر روز جمعه خوانده شود.
نماز جمعه ادا نشد ،بايد نماز چهار
وقت نماز مغرب و عشاء

مسئله  .338با فرارسيدن مغرب؛ يعنى برطرف شدن اثر سرخى آفتاب ،بعد
از غروب آن (آفتاب) در كرانه غرب ،وقت نماز مغـرب و عشـاء بـا تقـدّ م نمـاز
مغرب بر عشاء فرا مىرسد .غايب شـدن آفتـاب در حجـاب كـوه و ماننـد آن،
غروب نيست؛ بلكه فرو رفتن آن در افق سطح زميـن و بـدون حاجـب ،غـروب
بوده ،سپس برطرف شدن اثر آن از باالى سر ،مغرب است.
مخـتص ،وقـت
مسئله  .333نماز مغرب و عشاء ـ طبق معـروف ـ وقـت
ّ
مشترک ،وقت فضيلت و وقت اِجزا دارند:
مختص نماز مغرب ،از اول مغرب تا انداز ٔه بـهجـا آوردن سـه ركعـت
وقت
ّ
نماز با شرايط آن است.
مختص عشاء به انداز ٔه خواندن چهار ركعت براى حاضر و دو ركعـت
وقت
ّ
براى مسافر به نيمه شب مانده است.
بين وقت اختصاصى مغرب و وقت اختصاصى عشاء ،وقت مشترک بيـن ايـن
دو نماز است ،اگر مسافرى كه نماز عشاى او دو ركعت است ،تمام نماز را سهو ًا در
مستحب بعـد
وقت مخصوص مغرب بهجا آورد ،صحيح است ،هرچند به احتياط
ْ
از نماز مغرب ،نماز عشاء را دبواره اقامه كند .اگـر كسـى نمـاز مغـرب را تـا وقـت
اختصاصى عشاء بهجا نياورده ،اول ،نماز عشاء و سپس نماز مغرب را بـهجـا آورد.
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وقت اختصاصى ،مانند وقت مشترک است؛ يعنـى هيـچ كـدام وقـت اختصاصـى
ندارد ،بلكه آنچه واجب است ،ترتيب ،يعنى تقديم مغرب بر عشـاء؛ ماننـد تقـديم
ظهر بر عصر است و براى مسافر كه نمازهـاى چهـار ركعتـى او دو ركعـت اسـت و
براى غير مسافر ،وقت اختصاصى ظهر و عصر و نيز مغرب و عشـاء فـرق مـىكنـد.
البته در تمام موارد ،منظور از اختصاص ،همان ترتيب اسـت نـه بيـش از آن؛ يعنـى
تمام وقت مشترک است و وقت اختصاصى اص ً
ال مطرح نيست.
مسئله  .381اگر پيش از نماز مغرب ،سهو ًا نماز عشاء را شروع كرده باشد و
در بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده است ،چنانچه وارد ركوع ركعت چهارم نشده
باشد ،بايد ن ّيت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام كند و پس از آن ،نمـاز
عشاء را بهجا آورد و اگر وارد ركوع ركعت چهارم شده باشد ،نماز عشاء را تمام
مىكند و بعد از آن ،نماز مغرب را مىخواند و در اين جهت ،فرقـى بيـن وقـت
مختص و مشترک نيست .بلى ،اگر اين جريان در وقت مختص به مغرب پيـش
مستحب پس از عدول ن ّيـت بـه مغـرب و گـزاردن نمـاز عشـاء،
آيد ،به احتياط
ْ
دبواره مغرب و عشاء را بهجا آورد.
مسئله  .383آخر وقت نماز عشاء براى غير مسافر چهـار ركعـت مانـده بـه
نصف شب و براى مسافر دو ركعت مانده به آن است و شب ،از اول غروب تـا
اول طلوع فجر (اذان صبح) است.
مسئله  .384اگر به عمد نماز مغرب و عشاء را تا نصف شب بهجا نياورده،
گناه كرده و نماز او قضاست و اگر بـر اثـر خـواب ،فراموشـى و ماننـد آن نمـاز
نگزارده ،بايد تا پيش از اذان صبح بهجا آورد و به احتياط مستحب ن ّيـت ادا يـا
قضا نكند ،هرچند نماز او اداست.
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وقت نماز صبح

مسئله  .381در پايان شب ،سفيدهاى در مشرق به صورت عمودى بـه بـاال
حركت مىكند كه فجر اول و فجر كاذب است ،چون به زودى برطرف مىشـود،
سپس در كرانه مشرق ،دو نوار كام ً
ال پهن و از هم ممتاز ،يكى در باال و ديگـرى
پايين قرار دارند كه هر لحظه سفيدى نوار پايين ،بيشتر و سياهى نوار بـاال كمتـر
مىشود كه فجر دوم و فجر صادق است ،چون در گـزارش فـرا رسـيدن صـبح،
صادق است .اول وقت نماز صبح ،آغاز فجر صادق است و آخر وقت آن ،اول
طلوع آفتاب .ليالى ُمقمره با شبهاى ديگر هم تفاوتى ندارند.
احكام وقت نماز

مسئله ِ .383
نماز قبل از وقت ،باطل است ،هرچند مقدارى از آن ،در وقت

واقع شده باشد ،بنابراين تا وقت نماز فرا نرسد ،نمىتـوان نمـاز را شـروع كـرد.
آگاهى از دخول وقت يا با يقين خود نمازگزار [است] يـا بـا اطمينـان او از هـر
راهى كه حاصل بشود؛ مانند [اطمينانى كه از] ساعت دقيق [به دست مىآيد]؛
مـنجم مـاهر و
يا به شهادت دو مرد عادل [است] ،هرچند به آن مطمئن نشود.
ّ
ِ
شـخص
آشنا به فقه مىتواند به طمأنين ٔه خود عمل كند ،چنانكه اعتماد به اذان
ِ
شناس مو ّثق ،جايز است.
وقت
مسئله  .383كسى كه بر اثر مانع شخصى؛ مانند نابينايى ،كار در تونلهـاى
ىزرزمين ،زندانى بودن ،يا مانع عمومى؛ نظير ابرى بودن فضا يا كسـوف آفتـاب،
نتواند اول وقت را تشخيص دهد ،مـىتوانـد بـه گمـان قـوى خـود كـه نزديـک
ِ
زمـان
مستحب در تأخير آن تا
طمأنينه است ،نماز را شروع كند ،هرچند احتياط
ْ
يقين يا اطمينان است.
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مسئله  .383اگر كسى بر اثر يقين ،طمأنينه ،گزارش دو مرد عادل يا گمان قوى
براى معذور ،شروع به نماز كرد و در بين نماز بفهمد كه هنوز وقت داخل نشـده ،يـا
بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز او پيش از وقت انجام شـده ،نمـاز او باطـل اسـت؛
ولى چنانچه در بين نماز يا پس از آن بفهمد كه در بين نماز (قبل از تمام شـدن آن،
هرچند هنگام سالم باشد) وقت داخل شده ،نماز او صحيح است.
مسئله  .383اگر كسى در لزوم رعايت وقت ،غفلت داشته باشد و نداند كه
بايد آن را احراز كند ،يا آن را فراموش كرده باشد و با قصد نماز و قربت وارد آن
شود و پس از نماز بفهمد كه تما ِم آن قبل از وقت واقع شد ،نماز او باطل و نيـز
اگر بفهمد مقدارى از نماز او پيش از وقت واقع شد و يا شک كند كـه در وقـت
واقع شد يا پيش از آن ،نماز او باطل است؛ ولى اگر بعد از نماز بفهمد كه تمام
نماز او در وقت واقع شد ،نماز او صحيح است.
مسئله  .388اگر كسى يقين يا اطمينان داشته باشد كه وقت نماز فرا رسيده
و مشغول نماز شود و در بين نماز شک كند كه وقت داخل شده يـا نـه ،نمـاز او
باطل است؛ ولى اگر در بين نماز يقين يا اطمينان حاصل شود كه وقـت داخـل
شده و شک كند آن مقدارى از نماز را كه خوانده است ،در وقت بوده يا پيش از
آن ،نماز او صحيح است؛ ولى اگر در بين نماز اطمينان حاصل شود كه پيش از
تمام شدن نماز ،وقت داخل مىشود ،نماز او باطل است.
مسئله  .383اگر وقت نماز به انـدازهاى تنـگ اسـت كـه بـا انجـام دادن
بعضى از ذكرها يا كارهاى مستحب ،بعضى از امور واجب پس از وقت واقـع
مىشود ،بايد آن امو ر مستحب را انجام ندهد و اگر تنگى وقت بـر اثـر تـأخي ِر
عمدى نبوده و با خواندن بعضى از ذكرهاى مسـتحب ،ماننـد ذكـر قنـوت يـا
اذان ،برخى از امور واجب در خارج از وقت واقع مىشوند ،در صورتى كه يک
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ركعت آن در وقت واقع شود ،مىتواند آن ذكر يا كار مستحب را انجام دهد و
نماز او صحيح است.
مسئله  .331تأخير عمدى نماز ،بهگونهاى كه فقط يک ركعت آن در وقـت
انجام گيرد ،حرام است و نمىتواند ن ّيت ادا بكند و چنانچه بر اثر ضرورتى مانند
سهو و اشتباه ،فقط يـک ركعـت آن در وقـت و بقيـ ٔه آن در خـارج وقـت واقـع
مىشود ،نماز او صحيح و اداست و بايد آن را به همين وضع اقامه كند.
مسئله  .333كسى كه مسافر نيست و تا مغرب بـه انـداز ٔه پـنج ركعـت نمـاز
وقت دارد ،بايد نماز ظهر و عصر ،هر دو را با همان ترتيب بهجا آورد و اگـر كمتـر
فرصت دارد ،بايد فقط نماز عصر را به قصد ادا اقامه كند و نماز ظهر را بعد ًا قضا
كند و اگر تا نصف شب ،به انداز ٔه پنج ركعت نماز وقت دارد ،بايد نماز مغـرب و
عشاء را با همان ترتيب بهجا آورد و اگر كمتر وقـت دارد ،بايـد فقـط عشـاء را بـه
قصد ادا اقامه كند و پس از آن ،نماز مغرب را تا اول صبح صادق ،بدون ن ّيت ادا
و قضا بهجا آورد و اگر تا آن وقت انجام ندهد ،نماز مغرب او قضاست.
مسئله  .334كسى كه مسافر است و تا مغرب به انداز ٔه خواندن سه ركعت نماز
وقت دارد ،بايد نماز ظهر و عصر را با همان ترتيب بـهجـا آورد و اگـر كمتـر از سـه
ركعت فرصت دارد ،بايد فقط نماز عصر را به قصد ادا اقامه كند و نماز ظهر را بعد ًا
قضا كند و چنانچه تا نصف شب به اندازه خواندن چهار ركعـت نمـاز وقـت دارد،
بايد نماز مغرب و عشاء را به همان ترتيب اقامه كنـد و اگـر كمتـر از آن وقـت دارد،
بايد فقط نماز عشاء را بهجا آورد و پس از آن ،نماز مغرب را بدون ن ّيـت ادا و قضـا
انجام دهد و چنانچه پس از گزاردن نماز عشاء معلوم شود كه به مقدار يک ركعـت
يا بيشتر ،وقت به نصف شب مانده است ،بايد فور ًا نماز مغرب را كه َاداست اقامـه
كند و اگر نماز مغرب را تا اول صبح بهجا نياورد ،نماز مغرب او قضاست.
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مسئله  .331مستحب است نماز در اول وقت آن ،به جـا آورده شـود و هـر
چه به اول وقت نزديکتر باشد ،اقام ٔه نماز در آن ،ثواب بيشتر دارد؛ يعنـى نمـاز
در وقت فضيلت آن ،بهترين مصداق نماز واجب است ،مگر آنكه مقـدار كمـى
صبر شود تا به جماعت يا چيز ديگرى كه استحباب شرعى دارد ،اقامه شود.
مسئله  .333كسى كه عذرى دارد و نمىتواند در اول وقت ،نمـاز را بـا همـه
شرايط صحت آن انجام دهد؛ مث ً
ال با وضو يا با لباس پـاک آن را اقامـه كنـد ،در
صورت اطمينان به ماندن عذر تا پايان وقت ،مىتواند با تي ّمم يا لبـاس ناپـاک در
اول وقت ،نماز را به پا دارد و در صورت اطمينان به از بين رفتن عـذر ،بايـد صـبر
كند تا با وضو و با طهارت لباس ،نماز را اقامه نمايد و اگر احتمال دهد كـه عـذر
او تا پايان وقت برطرف مىشـود ،بـه احتيـاط واجـب صـبر كنـد .در تمـام امـور
يادشده ،فرقى بين تي ّمم و عذر ديگـر نيسـت و چنانچـه بـا احتمـال مانـدن عـذر
تقرب نمايد و نماز را با همان عذر ـ مـث ً
ال بـا تي ّمـم ـ
توانست قصد نماز و ن ّيت ّ
بهجا آورد و عذر او تا پايان وقت باقى ماند ،نماز او صحيح است و اعاده ندارد.
مسئله  .333كسى كه مسائل اصلى نماز را مىداند و احكام شـک و سـهو و
مانند آن را نمىداند و مىتواند بدون آنها نماز را به طور صحيح اقامه كند ،نمـاز
او در اول وقت ،درست است و اگر اطمينان دارد بـدون آگـاهى از احكـام آنهـا
نمىتواند نماز را به طور صحيح انجام دهد ،بايد صـبر كنـد تـا پـس از يـادگيرى
آنها نماز را به پا دارد و چنانچه احتمال دهد امورى كه احكام آنها را نمـىدانـد
پيش نمىآيد ،مىتواند به عنوان «رجاء» نماز را اول وقت شروع كند و اگر مطلبـى
پيش آمد كه حكم آن را نمىداند ،مىتواند به يكى از دو ِ
طرف احتمال عمل كنـد
و پس از بهجا آوردن نماز ،حتم ًا حكم آن را فرا گيرد و اگر برابر آن حكم ،نمـاز را
نگزارده بود ،بايد آن را دبواره بهجا آورد.
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مسئله  .333هر گاه واجب فورى در بين باشد؛ مانند نجـات كسـى كـه در
معرض خطر است و پاک كردن مسجدى كه متن ّجس شد و اداى َد ْين طلبكارى
كه مهلت نمىدهد و در تمام اين موارد ،وقت نماز وسـيع اسـت ،بايـد آنهـا را
قبل از نماز انجام دهد و بعد نماز بگزارد و اگر نماز را بـر آنهـا مقـدّ م داشـت،
گناه كرده؛ ولى نماز او صحيح است .چنانچه وقت نماز تنگ باشد ،اول ،نمـاز
را به پا دارد ،سپس آن واجبها را انجام دهد.
نمازهايی كه بايد به ترتيب انجام شود

مسئله  .333نماز عصر بايد پس از نمـاز ظهـر و نمـاز عشـاء بعـد از نمـاز
مغرب اقامه شود و اگر با آگاهى و اختيار ،نماز عصر را پيش از نماز ظهر و نماز
عشاء را پيش از نماز مغرب بهجا آورد ،نماز عصر و عشاى او باطل است و بايد
آنها را دبواره پس از نماز ظهر و نماز مغرب بهجا آورد و اگر نماز عصر و عشاء
را بعد ًا نخواند ،فقط نماز ظهر و مغرب او صحيح است.
مسئله  .338اگر به ن ّيت نماز ظهر يا نماز مغرب وارد نمـاز شـده و در بيـن
نماز آگاه شود كه قب ً
ال نماز ظهر يا نماز مغرب را به جا آورده اسـت ،نمـىتوانـد
ن ّيت را به نماز عصر يا نماز عشاء برگرداند ،بلكه بايد نماز را بشكند و دبواره به
قصد نماز عصر يا نماز عشاء انجام دهد.
مسئله  .333اگر در بين نماز عصر اطمينان حاصل شـود كـه نمـاز ظهـر را
بهجا نياورده است و ن ّيت را از نماز عصر به نماز ظهر برگرداند و مقدارى از نماز
را به ن ّيت ظهر به جا آورد ،آنگاه به يادش بيايد كه نمـاز ظهـر را خوانـده بـود،
مىتواند ن ّيت را به نماز عصر برگرداند و آن را به پايـان برسـاند و چـون معنـاى
صحت عدول آن است كه تمـام اجـزاى گذشـته ،اعـم از ركـن و غيـر آن ،بـه
ّ
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حساب نماز دوم (عدول يافته) شـمرده مـىشـود ،ىزـاد ٔه ركـن يـا غيـر آن الزم
نمىآيد ،هرچند احتياط مستحب ،اعاده بعد از اتمام نماز است.
مسئله  .811اگر در بين نماز عصر شک كند نماز ظهر را خوانده يـا نـه ،در
صورتى كه در وقت مشترک باشد ،بايد ن ّيت را بـه ظهـر برگردانـد و پـس از آن،
مختص عصر باشد ،مىتوانـد نمـاز را بـه
نماز عصر را بهجا آورد و اگر در وقت
ّ
ن ّيت عصر تمام كند و قضاى ظهر ،الزم نيست.
مسئله  .813اگر در بين نماز عشاء شک كند كه نماز مغـرب را خوانـده يـا
نه ،در صورتى كه در وقت مشترک بوده و پيش از ركوع ركعت چهارم باشد ،بايد
ن ّيت را به مغرب برگرداند و نماز را تمام كند و پس از آن ،نماز عشـاء را بـهجـا
آورد و اگر پس از ركوع ركعت چهارم باشد ،نماز را تمام كند و بعد از آن ،نمـاز
مختص به نماز عشاء باشد ،گزاردن
مغرب را اقامه كند و اگر اين شک در وقت
ّ
نماز مغرب الزم نيست ،چنانكه برگرداندن ن ّيت به نماز مغرب هم الزم نيست،
هرچند پيش از ركوع ركعت چهارم باشد.
مسئله  .814برگرداندن ن ّيت از نماز عصر به ظهر و از نماز عشاء به مغرب در
نماز قضا؛ مانند نماز َاداست .در نمازهايى كه احتياط ًا اعاده مىشود ،اگر هـر دو،
ِ
برگرداندن ن ّيـت از الحـق بـه سـابق،
يعنى سابق و الحق ،احتياطى باشد ،حكم
همان است كه در نمازهاى َادا و معمولى انجام مىشود و اگر يقين دارد كـه نمـاز
سابق؛ يعنى ظهر يا مغرب را بهجا نياورده و نماز الحق را به احتياط شـروع كـرده
است و در بين نماز احتياطى بفهمد كه نماز سابق را اقامه نكرده ،نمىتوانـد ن ّيـت
را برگرداند؛ بلكه بايد نماز سابق را از ابتدا با ن ّيت خاص خود شروع كند.
مسئله  .811برگردان نيّ ت از نماز سابق به الحق؛ ماننـد نمـاز ظهـر بـه
عصر يا مغرب به عشاء ،خواه در نماز اَ دا و خواه در نماز قضا ،جايز نيست،

ﺴﺎﻞ ﻤﺎزـ
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ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻧّﻴ ﺖ از ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز َادا ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ؛ وﻟـﻰ از َادا ﺑـﻪ ﻗـﻀﺎ
ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ.
ً
ﻣﻄﻠﻘـﺎ ﺟـﺎﻳﺰ
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٨٠٤ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻧّﻴﺖ از ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز واﺟـﺐ
ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻧﻴﺖ از ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺐ ،ﺟـﺎﻳﺰ ﻧﻴـﺴﺖ،
ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ادراک ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٨٠٥ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻧّﻴﺖ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ دﻳﮕـﺮ ،در ﺻـﻮرﺗﻰ
ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮده و ّ
ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺎﻗﻰ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
ّ
ﻣﺤـﻞ
ﻧّﻴﺖ از ﻧﻤﺎز ادا ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻋﻬﺪه دارد ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ؛ وﻟﻰ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧـﺪن ﻧﻤـﺎز ﻇﻬـﺮ ﻳـﺎ
ﻋﺼﺮ ﻳﺎ ﻣﻐﺮب اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ وارد رﻛﻮع رﻛﻌﺖ ﺳﻮم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
در وﺳﻌﺖ وﻗﺖ ،ﻧّﻴﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎى ﺻﺒﺢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﺯ ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .٨٠٦ﻧﻤﺎز واﺟﺐ را ﻓ ﻀﻪ و ﻧﻤﺎز ﻣـﺴﺘﺤﺐ را ﻧﺎﻓﻠـﻪ ﮔﴡﻨـﺪ .ﻧﻤـﺎز
ﻧﺎﻓﻠﻪ ﳼﺎد اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻰ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻓ ﻀﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ و ﺑﺮﺧـﻰ دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ
اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ،در ﻫـﺮ
زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻜﺎنﻫﺎى ﺧﺎص ﻳﺎ اﻣﻮر و ﺷﺮاﻳﻂ ﴐﮋه ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ.
ٔ
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا ،ﺛﻮاب دارد؛ وﻟﻰ ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ،ﺑﻪﴐـﮋه ﻧﺎﻓﻠـٔﻪ
ﺷﺐ ،ﺛﻮاب ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد.
ﻧﺎﻓﻠﻪ
ﻧﺎﻓﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻫﺸﺖ رﻛﻌﺖٔ ،
ﻧﺎﻓﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ،ﻫﺸﺖ رﻛﻌﺖٔ ،
ﻣﺴﺌﻠﻪ ٔ .٨٠٧
ﻧﺎﻓﻠـﻪ
ﻧﺎﻓﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء دو رﻛﻌﺖ )ﻧﺸـﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﻮد(،
ٔ
ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﭼﻬﺎر رﻛﻌﺖٔ ،
ﻓﻠﻪ روز ﺟﻤﻌـﻪ ﺑﻴـﺴﺖ رﻛﻌـﺖ
ﻧﺎﻓﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ دو رﻛﻌﺖ ،ﻧﺎ ٔ
ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻳﺎزده رﻛﻌﺖٔ ،
ﻧﺎﻓﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ اﻓﺰوده ﻣﻰﺷﻮد.
اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻬﺎر رﻛﻌﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﺰده رﻛﻌﺖ ٔ
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مسئله  .818هشت ركعت از يازده ركعت نماز شب به ن ّيت نافل ٔه شب و دو
ركعت آن به ن ّيت نماز شفع و يک ركعت آن به ن ّيت نماز وتر اقامه مىشود.
احكام نماز مستحبی

مسئله  .813نمازهاى نافله را حتم ًا بايد دو ركعتى بهجا آورد ،مگر نمـاز وتـر

كه يک ركعت است .نمازهاى نافله را مىتوان نشسـته انجـام داد ،هرچنـد بـراى
ايستادن عذرى نباشد و الزم نيست دو ركعت نشسته را يک ركعت حساب كرد.
واجب قصر اسـت،
مسئله  .831نافل ٔه نماز ظهر و عصر ،در سفرى كه نماز
ْ
ساقط مىشود و نافل ٔه عشاء را مىتوان به اميد مطلوب بودن بهجا آورد.
وقت نافلههاي شبانهروز
مسئله  .833نافل ٔه نماز ظهر ،پيـش از نمـاز ظهـر انجـام مـىشـود و وقـت
فضيلت آن ،از اول ظهر تا موقعى است كه ساي ٔه پديد آمـده از ظهـر (نـه اصـل
سايه) به مقدار دو هفت ِم انداز ٔه شاخص شود؛ مث ً
ال اگر شاخصى هفت قدم (پا)
بود ،سايهاى كه از اول ظهر پديد آمده به دو قدم (پا) برسد ،وقـت فضـيلت آن
زائل مىشود؛ اما اصل وقت نافله ،تا آخرين فرصت وقت نماز ظهر ادامه دارد.
مسئله  .834نافل ٔه نماز عصر ،پيش از نماز عصـر انجـام مـىشـود و وقـت
فضيلت آن ،تا موقعى است كه ساي ٔه پديد آمده از اول ظهر به مقدار چهار هفت ِم
انداز ٔه شاخص شود و پس از آن ،وقت فضيلت زائل مىشـود؛ امـا اصـل وقـت
نافله ،تا آخرين فرصت نماز عصر باقى است.
مسئله  .831وقت فضيلت نافل ٔه نماز مغرب كه پس از آن انجام مىشـود ،تـا
زوال سرخى طرف مغرب ـ كه بر اثر غروب آفتاب پديد مىآيد ـ ادامـه دارد؛ امـا
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اصل وقت آن ،تا آخرين فرصت نماز مغرب است ،هرچند سـزاوار اسـت پـس از
زوال سرخى طرف مغرب ،قصد ادا يا قضا نشود.
مسئله  .833وقت نافله عشاء كه بعد از آن بهجـا آورده مـىشـود ،تـا نيمـ ٔه
شب ادامه دارد و در شبهاى خاص كه نافلههـاى مخصـوص دارد ،مـىتـوان
نافله عشاء را پس از انجام دادن آنها بهجا آورد.
مسئله  .833وقت نافل ٔه صبح كه پيش از آن انجام مـىشـود ،از اول صـبح
صادق است تا پديد آمدن سرخى در طرف مشرق و مىتوان آن را به همراه نافل ٔه
شب ،بدون فاصله بهجا آورد.
مسئله  .833وقت نافل ٔه شب ،از اول نصف شب تا اول صبح صادق است
و افضل ،آن است كه در سحر و نزديک بـه اذان صـبح انجـام شـود ،چنـانكـه
تفريق آن در مدت نيمه شب ،فضيلت دارد.
مسئله  .833مسافر و كسى كه انجام نافله شب براى او بعد از نصف شـب
دشوار است ،مىتواند آن را قبل از نصف شب به جا آورد .سالمند و نوسال ،در
اين حكم ،يكساناند.
مسئله  .838انجام دادن نافله در وقت فريضه ،مـادامى كـه موجـب فـوت
وقت آن نشود ،جايز است .نيز خواندن نماز مستحب ،براى كسى كه نماز قضـا
يا نماز واجب ديگرى به عهده دارد ،جايز است.
مسئله  .833انجامدادن نماز ُغفيله بين نمـاز مغـرب و عشـاء ثـواب دارد و
سزاوار است از زوال سرخى طرف مغرب تأخير نشود و كيفيت آن ،اين است كه
﴿وى َذاىالن ِ
ُّونىإِ ْذى
در ركعت اول پس از حمد ،بهجاى سوره اين آيات خوانده شودَ :
مِى َفنما ىفِم ىال ُّظ نل ِ
غاضب ًاى َف َظ َىأ ْنى َل ى َن ْق ِدرىع َل ِ
َذهبىم ِ
ْمَى
مماِ َىأ ْنى ىإِلم َىِىإِ َّ ىى َأن َ
ْ
َّ
َ َ ْ
َ َ ن
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ِ
كىإِ ِّن ى نكن ن ِ
كى
َمذلِ َ ى
اسمَ َََ ْبناى َلم نِ َىوىن َََّْىنما نُى ِمم َ ىا ْلغَم ِّ َىوىك ى
نس ْبحاَىن َ ى
َْىم َ ىال َّظالم َىى*ى َف ْ
ننن ِ
َْ ىا ْل نم ْؤ ِىمن َ ﴾ (انبياء  83و  )88و در ركعت دوم ،پس از حمد ،بهجاى سوره
اين آيه خوانده شود﴿ :و ِ
ىعنْدَ نُ َىمفاتِ نحىا ْل َغ ْ ِ
بى ىَىَ ْىع َل نمهاىإِ َّ ىى نه َو َىوى ََ ْع َل ن ىماىفِ ىا ْل َب ِّمِّى
َ
ٍ
ِ
ض َىوى َىر ْط ٍ
ماِىا ْْلَ ْر ِ
ب َىوى
ىح َّب ٍةىف ى نظ نل ِى
هاىوى َ
َوىا ْل َب ْح ِِّ َىوىماىت َْس نق نطىم ْ َىو َر َقةىإِ َّ ىى ََ ْع َل نم َ
سىإِ َّ ىىف ىكِ ٍ
ىَابِ ٍ
َاب نىمب ٍ ﴾( .انعام )33
مسئله  .841قبل ٔه اسالم ،مكانى است كه كعبه در آن واقع اسـت ـ ِحجـر
اسماعيل جزء قبله نيست ـ و امتداد اين مكـان از دو طـرف عمـق و ارتفـاع تـا
آنچه فرض دارد ،قبله است .هر عملى در اسالم كـه مراعـات قبلـه در آن الزم
است؛ مانند نماز ،سر بريدن حيوان و ...بايد با توجه به اين مكان خاص انجـام
شود ،چون اين مكان مخصوص قبله است .هنگام بازسازى كعبه بر اثـر زلزلـه،
سيل يا حوادث ديگر ،قبله محفوظ است ،هر چند كعب ٔه يوران شـده ،در دسـت
عمران جديد باشد.
مسئله  .843نماز واجب و مستحب بايد ربوه قبله باشد .بهجا آوردن نمـاز
مستحب در حال حر ِ
كت پياده يا سواره ،به هر طرف باشد ،صحيح است ،ىزـرا
قبل ٔه نماز مسـتحب در ايـن حـال ،بـر اسـاس ﴿ َف َأْىَنَمماىتنمم َو ُّلواى َفم ََ َّ َىو ْْم نِىا ﴾
(بقره  )333وسيع است.
مسئله  .844كسى كه ايستاده يا نشسته نماز مـىخوانـد ،بايـد طـورى قـرار
ِ
اندک سرانگشت يا زانو
گيرد كه قسمت جلوى بدن او رو به قبله باشد .انحراف
ِ
ِ
انحـراف
صدق رو به قبله بودن نيست ،هرچند احتياط در پرهيـز از
از قبله ،مانع

اندک انگشت و زانو و مانند آن است.

مسائل نماز

«» 097

مسئله  .841كسى كه وظيف ٔه او نشسته خواندن نماز است و نتواند ساق پـا را
رو به قبله كند ،بايد جلوى بدن او ،يعنى صورت ،سينه و شكم ،رو به قبله باشد.
مسئله  .843كسى كه نمىتواند نشسـته نمـاز بگـزارد ،احتياطـ ًا بـه پهلـوى
و اگر نه ،به پشت قرار گيرد .در صورتى كه بـه

راست و اگر نشد به پهلوى چ

پهلو قرار گرفت ،بايد جلوى بدن او رو به قبله باشد و اگر به پشت قرار گرفـت،
بايد كف پاى او رو به قبله باشد.

تشه ِد فراموش شده ،بايد
مسئله  .843نماز احتياط ،سجد ٔه فراموش شده و ّ

رو به قبله باشد و در سجده سهو ،احتي ْ
اط آن است كه رو به قبله باشد.
مسئله  .843نماز مستحب را در حال اختيار مىتوان در حالت راه رفتن يـا
سوار شدن بر اتومبيل ،كشتى ،قطار و هواپيما خواند و قبل ٔه خـاص نـدارد؛ ولـى
نماز واجب را فقط در حال ضرورت و عـدم امكـان انجـام آن تـا پايـان وقـت،
مىتوان در حالت سوارى انجام داد و رعايت قبل ٔه معروف ،الزم نيست.
مسئله  .843براى انجام دادن نماز يا كـارى كـه بايـد قبلـه در آن مراعـات
شود ،بايد به جهت قبله علم داشته باشد ،نيز مىتواند به شهادت دو عـادل كـه
منجم
حس ـ نه حدس ـ شهادت مىدهند ،عمل كند؛ همچنين به قول ّ
از روى ّ
و يراضى ِ
دان ماهر و مو ّثق كه از گفت ٔه او اطمينان حاصل مىشود ،مىتوان عمـل
كرد .محرابى كه معصوم

در آن ،بدون ميل به طرف راست يـا چـ  ،نمـاز

گزارده و هيچ تغييرى در آن پديد نيامده ،نيز قبر معصوم

كه به همان وضـع

اول مانده باشد ،همچنين قبلهنماهاى دقيق در صورت اطالع كامـل از كيفيـت
استفاده از آنها مىتوانند معيار قبلهشناسى باشند و در غير صورتهاى يادشده،
مىشود به محراب مساجد مسلمانان و قبور اموات آنان ،در حالت عدم علم بـه
تسامح آنها در رعايت قبله ،اكتفا نمود.
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مسئله  .848گزارش صاحبخانه ،مـدير هتـل و ماننـد آن ،ح ّجـت شـرعى
نيست ،مگر آنكه ماي ٔه اطمينان باشد و اگر به قول آنها گمان حاصل شد ـ نـه
طمأنينه ـ و بتوان به گمان قوىتر رسيد ،بايد به آن گمان قوىتر نائل آمد و برابر
آن عمل نمود.
مسئله  .843در صورت عدم امكان شناخت قبله ،نماز بـه يـک طـرف كـه
احتمال قبله بودن آن وجود دارد ،كـافى اسـت ،هرچنـد احتيـاط مسـتحب ،در
صورت وسعت وقت ،تكرار نماز به چهار طرف است و اگر نسبت به بعضـى از
اطراف اص ً
ال احتمال قبله بودن مطرح نيسـت ،نمـاز بـه آن طـرف ،بـر خـالف
احتياط است.
مسئله  .811اگر يقين يا اطمينان دارد كه قبله يكى از دو طرف مع ّين است،
بايد به هر دو طرف نماز بگزارد و اگر فقط به يـک طـرف گمـان دارد ،نمـاز بـه
همان طرف كافى است و احتياط مستحب ،در تكرار نماز است.
مسئله  .813كسى كه در فرض عدم شناخت قبله مىخواهـد در نمازهـاى
ترتيبى ،مانند نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء ،به احتياط عمل كند ،نماز
اول را به چهار طرف يا بـه اطرافـى كـه قبلـه بـودن آن محتمـل اسـت ،انجـام
مىدهد؛ آنگاه نماز دوم را به همان اطراف مىخواند ،هرچند انجام دادن هر دو
نماز به يک طرف و تكرار آنها با هم ،به اطراف ديگر كافى است.
مسئله  .814كسى كه توان شناخت قبله را نـدارد و مـىخواهـد حيـوانى را
ذبح كند كه تأخير آن تا وقت شناخت قبله ،ضرر يا حرج دارد ،بايد برابر گمـان
خود عمل كند و اگر به هيچ طـرف گمـان نـدارد ،بـه هـر طـرف انجـام دهـد،
صحيح است و اگر بعد ًا معلوم شد كه سر بريدن رو به قبلـه نبـوده ،گوشـت آن
حيوان در مورد يادشده ،حالل است.
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مسئله  .811مرد بايد در حال نماز ـ هرچند كسى او را نبيند يـا در تـايركى
كامل باشد ـ عورتهاى جلو و پشت را بپوشاند و بهتر است كه از ناف تـا زانـو
را بپوشاند .البته نماز اقتضا دارد كه انسان با جام ٔه كامل به حضور معبود برود.
مسئله  .813زن بايد در حـال نمـاز ،تمـام بـدن خـود؛ حتـى سـر و مـو را
بپوشاند ،ولى پوشاندن صورت بـه مقـدارى كـه در وضـو شسـته مـىشـود ،نيـز
پوشاندن دستها تا مچ و پاها تا مچ (ظاهر و باطن قدم) الزم نيسـت ،هرچنـد
مستحب پوشاندن باطن پاست .براى اطمينان به پوشيده شـدن مواضـع
احتياط
ْ
الزم ،بايد مقدارى از اطراف آنهـا را بپوشـاند .پوشـانيدن موهـاى مصـنوعى و
ىزورها ،الزم نيست ،مگر براى حفظ از نامحرم.
ِ
واجـب اداسـت كـه بايـد
مسئله  .813نماز قضا و مسـتحب ،ماننـد نمـاز
پوشاندن مربوط به زن و مـرد رعايـت شـود و نمـاز احتيـاط و قضـاى سـجده و
قضاى تشهد ،حكم نماز واجب را دارند؛ امـا در سـجد ٔه سـهو پوشـاندن شـرط
نيست ،هرچند احتياط در پوشاندن است .سجد ٔه تالوت قرآن و سـجده شـكر،
مشروط به آن نيستند.
مسئله  .813آنچه مشروط به پوشاندن است ،اعم از نماز و لواحق آن ،اگـر
عمد ًا يا با تقصير در يادگير ِى حكم شرعى ،بدون پوشاندن انجـام شـود ،باطـل
است و بايد اعاده شود.
مسئله  .813هر گاه بر اثر وزش باد يا غفلت نمازگزار ،عورت او ظاهر شـد
ِ
واجـب در نمـاز را ،بـا آن حالـت انجـام نـداد و فـور ًا آن را
و هيچ ذكر و عمل
پوشاند ،نماز باطل نمىشـود و اگر بعد از نماز يا چيزى كه مانند نماز ،مشـروط
به پوشاندن است ،معلوم شود كه عورت پيدا بوده ،اعاده الزم نيست.
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مسئله  .818عورت نمازگزار بايد در تمام حالتهاى نماز پوشـيده باشـد و
اگر لباسى دبرردارد كه فقط در برخى حالتها آن را مىپوشـاند ،نـه در حالـت
ديگر ،چنانچه در حالت ديگر با وسيل ٔه جداگانـه پوشـيده شـود ،نمـاز صـحيح
است ،هر چند به احتياط مستحب ،با جامه كامل ،نماز را اقامه كند.
مسئله  .813آنچه در نماز واجب است ،پوشاندن عـورت اسـت؛ خـواه بـا
پارچه و خواه با كاغذ ،برگ درخت و ساتر ديگر ،هرچند به احتياط مستحب در
صورت نبودن لباس ،از پوشش گياهى استفاده شود.
مسئله  .831اگر براى مرد هيـچ سـاترى در دسـترس نيسـت ،مـىتوانـد در
حالت ناچارى عورتها را با ِگـل و ماننـد آن بپوشـاند و نمـاز را اقامـه كنـد و
به احتياط مستحب ،نماز را با ايماء و اشـاره بـه جـاى ركـوع و سـجود ،اعـاده
نمايد.
مسئله  .833كسى كه پوشاک نماز را ندارد و از دسترسى به آن تا آخر وقت
نااميد است ،مىتواند نماز را در اول وقت ،برابر وظيفه كسى كه ساتر ندارد اقامه
كند .چنانچه تا پايان وقت به ساتر دسترسى پيدا كرد ،نماز را اعاده نمايد و اگـر
احتمال دهد تا پايان وقت به ساتر دسترسى پيـدا مـىكنـد ،مـانعى نيسـت كـه
«رجائ ًا» نماز را اقامه كند؛ ولى اگر به ساتر دسترسى يافت ،بايـد نمـاز را اعـاده
نمايد.
مسئله  .834كسى كه هيچ وسيله پوشاندن عورت مانند لباس ،برگ ،كاغذ
و مانند آن را ندارد و نامحرمى نيست تا به او نگاه كند ،مـىتوانـد ايسـتاده و بـا
اشاره به ركوع و سجود ،نماز را اقامه كند و احتياط مستحب ،اعاد ٔه آن با ركـوع
و سجود عادى است و اگر نامحرمى او را مىبيند ،بايد نماز را نشسته اقامه كند
و ركوع و سجود را با اشاره انجام دهد و براى سجود ،سر را قدرى پايينتر آورد.
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شروط لباس نمازگزار
مسئله  .831شروط لباس نمازگزار :يكـم :پـاک بـودن؛ دوم :مبـاح بـودن؛
سوم :از اجزاى مردار نبودن؛ چهارم :از اجزاى حيوان حرامگوشت نبودن؛ پـنجم
و ششم :اگر نمازگزار مرد است ،از ابريشم خالص و طالباف نبودن.
شرط يكم :پاک بودن

مسئله  .833اگر كسى عمد ًا با بدن يا لباس نجس نماز را اقامه كند ،نمـاز
ِ
گرفتن حكم شرعى باشد و نداند كـه
او باطل است ،هرچند بر اثر تقصير در ياد
نماز با لباس يا بدن نجس ،باطل است.
مسئله  .833اگر كسى بر اثر تقصير در فراگيرى حكم شرعى ،نداند كه مث ً
ال
عرق مشرک و ملحد نجس است و با جام ٔه آلوده به آن عرق ،نماز بـهجـا آورد،
نماز او باطل است.
مسئله  .833اگر كسى مىداند چه چيزى نجس اسـت و مـىدانـد نمـاز در
جام ٔه نجس باطل است ،ولى نمىداند لبـاس او نجـس اسـت و بـا آن نمـاز را
اقامه كند و بعد از آن بفهمد كه جامـه او نجـس بـوده اسـت ،نمـاز او صـحيح
است ،هرچند احتياط مستحب ،اعاده آن است.
مســئله  .833اگــر كس ـى م ـىدان ـد نمــاز در جامــه نجــس باطــل اســت و
مىدانست كه لباس او نجس است و با اهمال و بىاعتنايى ،نجـس بـودن آن را
فراموش كند و نماز را در آن ،اقامه كند و پس از نماز يادش بيايـد كـه جامـ ٔه او
نجس بوده است ،اعاده نماز در وقت و قضاى آن در خارج وقت ،الزم است.
مسئله  .838كسى كه در وسعت وقت مشغول نماز اسـت و در بيـن نمـاز،
لباس يا بدن او نجس شود ،يا بفهمد كه جامه يا بدن او قب ً
ال نجس بوده است،
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يا شک در سابق بودن نجاست داشته باشد و هيچ ذكر و عملى از نماز را بـا آن
وضع انجام نداده است ،بايد فور ًا جامه را پاک يا عوض كند و بدن را نيز تطهير
نمايد؛ بدون آنكه حالت نمازگزارى او آسيب ببيند و اگر چـنين كـارى صـورت
نماز را از بين مىبرد ،بايد به دستور گفتهشده عمل نمايد ،هرچند نماز او باطـل
مىشود تا با جامه و بدن پاک ،نماز را اعاده كند.
مسئله  .833كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز اسـت و در بيـن نمـاز،
لباس يا بدن او نجس شود ،يا بفهمد كه پيش از آن نجس بوده است ،يا شک
در سابق بودن داشته باشد و هيچ ذكر يا عملى از نمـاز را بـا آن وضـع انجـام
ِ
امكان تطهير لباس يا بدن يا عوض نمودن لبـاس ،بـه
نداده است ،در صورت

ِ
امكان تطهيـر
طورى كه نماز او آسيب نبيند ،بايد چنين كند و در صورت عدم
ِ
يا تعيو ِ
ادراک يـک ركعـت از نمـاز در وقـت،
ض بدون به هم خوردن نمـاز و

مىتواند با همان لباس ي ا وضع بدن نماز را ادامه دهد ،چنانكه با نجس بودن
لباس و ضرر نداشتن برهنه شدن مىتواند بدون لباس ،به دستور برهنگان ،نماز
را ادامه دهد.
متـنجس
مسئله  .831كسى كه شک دارد بدن يا لباس يا محـل سـجده او
ّ
است و به مقدار الزم جستجو كرد و چيزى نيافت و با همان وضع نماز خواند و
متنجس بوده ،نماز او صحيح اسـت
پس از نماز معلوم شد يكى از امور يادشده
ّ
متنجس
و اگر بدون جستجو ،نماز را اقامه كرد و بعد از آن فهميد كه هنگام نماز
ّ
بوده ،به احتياط واجب ،در وقت ،اعاده و پس از وقت ،قضا كند.
مسئله  .833كسى كه مىدانست بدن يا لباس يا ّ
متـنجس
محل سـجد ٔه او
ّ
است و اكنون شک دارد كه آن را پاک كرده است يا نه و بـا همـان وضـع نمـاز
متنجس بوده ،نماز او باطل است.
بگزارد و پس از نماز بفهمد كه
ّ
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مسئله  .834كسى كه مىدانست بدن يا لباس يا ّ
محل سجده و چيزى كـه
متنجس بوده و به طور متعارف ،آنهـا را
صحت نماز است،
ّ
پاک بودن آن شرط ّ
شست و يقين يا اطمينان كامل حاصل نمود كـه پـاک شـدهانـد و بعـد از نمـاز
فهميد پاک نشدهاند ،نماز او صـحيح اسـت و اگـر فـرد آگـاه و مو ّثـق آنهـا را
شست و پاک شدن را اعالم نمود و پس از نمـاز معلـوم شـد كـه پـاک نشـده،
نمازش درست است.
مسئله  .831اگر خونى در بدن يا لباس يا ّ
محل سجد ٔه خـود ببينـد و يقيـن
كند كه از خونهاى نجس نيست ،مث ً
ال خون پشه است و با همان وضع ،نماز را
اقامه كند و پس از نماز بفهمد از خونهايى است كه نمىتوان با آن نماز را بهجا
آورد ،نماز او صحيح است.
مسئله  .833هر گاه خونى را در لباس يا بدن يا ّ
محل سجده ببيند و بدانـد
اين خون نجس است ،ولى نماز با آن درست است ،مث ً
ال خون زخـمُ ،د َمـل يـا
كمتر از درهم است و با آن نماز را بهجا آورد و پس از نماز بفهمد خونى بوده كه
نماز با آن باطل است ،نماز او صحيح است.
متنجس بودن چيزى را فراموش كرد و بدن يا لبـاس يـا
مسئله  .833هرگاه
ّ
ّ
محل سجده او ،با رطبوت به آن رسيد و در حال فراموشى ،نماز را بهجـا آورد و
پس از آن يادش آمد ،نماز او صحيح است؛ ولى اگـر بـدن او بـا رطبوـت ،بـه
چيزى كه نجس بودن آن را فراموش كرد برسـد و بـدون آنكـه محـل برخـورد را
بشيود و بدون آنكه محل برخورد با نجس ،با غسل كـردن در آب جـارى مـث ً
ال
پاک شود و با همان وضع غسل كند يا وضو بگيرد و با همان حال ،نمـاز اقامـه
كند ،غسل و وضو و نمازش باطل است.

« » 111

توضيحالمسـائل

متـنجس شـود و بـه
مسئله  .833كسى كه يک لباس دارد و بدن و لباسش
ّ
انداز ٔه آب كشيدن يكى از آنها آب دارد ،مىتواند بدن را پـاک كنـد و لبـاس را
بيرون آورد و به دستور برهنگان نماز بهجا آورد و اگر برهنـه شـدن ،مايـ ٔه عسـر و
حرج است ،با همان لباس نماز را اقامه نمايد و اگر نجاست لباس بيشـتر بـود،
مث ً
متنجس شد ،مىتواند با شستن لباس ،به نماز
ال لباس با ادرار و بدن با خون
ّ
در آن ،اكتفا كند.
متنجس ،لباس ديگـرى نـدارد و بـر اثـر
مسئله  .833كسى كه غير از لباس
ّ
تنگى وقت ،شستن آن ممكن نباشد و اطمينان دارد كه به لباس پـاک دسترسـى
ندارد ،همچنين نتواند برهنه شود و به دستور برهنگان نماز را انجام دهد ،بايد در
متنجس ،نماز را اقامه نمايد و نيازى به اعاده در وقـت يـا قضـا در
همان لباس
ّ
خارج آن نيست.
متنجس است و
مسئله  .838كسى كه دو لباس دارد و مىداند يكى از آنها
ّ
نداند كدام يک از آنها پاک است و شستن ممكن نباشد ،در وسعت وقت بايد
در هر كدام يک نماز بگزارد و در تنگى وقت ،به دسـتور برهنگـان نمـاز را اقامـه
نمايد ،هرچند مىتواند به نماز در يكى از آنها در وقت ،اكتفا كند و به احتيـاط
مستحب ،آن را در لباس دوم يا لباس ديگرى كه پاک است ،قضا كند.
شرط دوم :مباح بودن

مسئله  .833لباس نمازگزار بنا بر احتياط واجب بايد مباح باشد و فرقى بين ساتر
عورت و غير ساتر و بين اجزاى يرز و درشت ـ مانند نخ ،دكمه و چيز ديگر ـ نيست.
مسئله  .831كسى كه مىداند پوشيدن لباس غصبى حرام است ـ هرچنـد
نداند كه نماز را فاسد مىكند ـ و عمد ًا با جام ٔه غصبى نماز بگزارد ،به گونـهاى
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ِ
صـورت
تصرف در آن باشد ،نماز او باطل اسـت و در
كه جزئى از نماز ،مستلزم ّ
جاهل بودن به غصب يا فراموشى آن ،نماز صحيح است ،هرچند فراموشكننده
ِ
غاصب فراموشكننده است.
خود غاصب باشد .البته احتياط مستحب ،اعاد ٔه
مسئله  .833اگر صاحب لباس غصبى ،نماز در آن لباس را رضايت دهـد،
نماز در آن ،حالل و صحيح است.
مسئله  .834كسى كه غصبى بودن لباس را نمىدانست يا فراموش كرده بود
و در بين نماز آگاه شد يا به يادش آمد ،اگر چيز حاللى كه سـاتر عـورت باشـد
دارد ،بايد جامه غصبى را درآورد و پيش از بيرون آوردن ،هيچ عملـى از اعمـال
واجب نماز را انجام ندهد و با ساتر حالل ،نماز را ادامه دهد و اگر ساتر حـالل
ندارد ،يا بيرون آوردن جامه غصبى سبب به هم خوردن وضع نماز مىشود و بـه
مقدار يک ركعت وقت باقى مىماند ،بايد نماز را رها كند و جامه را عوض كند
و با لباس حالل ،نماز را اعاده كند ،هرچنـد بيـش از يـک ركعـت را در وقـت،
ادراک نكند و در صورتى كه اين مقدار وقت هم بـاقى نمانـده باشـد ،در حـال
نماز ،لباس را بيرون آورده و به دستور برهنگان ،نماز را تمام مىكند.
مسئله  .831هرگاه پوشيدن لباس غصبى در حال نماز حرام نباشـد ،ماننـد
مهم مالى متوقف بر پوشيدن آن باشـد ،چـون
آنكه حفظ جان يا سالمت يا امر ّ
تصـرف حـرام نيسـت ،نمـاز در ايـن حـال،
هيچ جزئى از اجزاى نماز مسـتلزم
ّ
صحيح است.
مسئله  .833لباس غصبى كه نماز در آن باطل است ،اعم از آن اسـت كـه
ِ
حق مستأجر يـا مـرتهن آن باشـد ،پـس
خود لباس ،مال ديگرى باشد يا متع ّلق ّ
نماز در لباسى كه در اجاره مستأجر يا رهن مرتهن است ،بـدون رضـايت آنهـا
باطل است.
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مسئله  .833غصبى بودن لباس ،گاهى به سرقت آن است و گاهى با باطل
بودن معامله؛ مانند آنكه خريدار يا مستأجر ،لباسى را با عين پول حرام بخرد يـا
اجاره كند يا در حين معامله كه آن را به ذ ّمه مىخرد ،يا قرض مـىگيـرد ،قصـد
پس ندادن آن يا نپرداختن بهاى آن را داشته باشد يا قصد داشته باشد كه بهـاى
آن را از مال حرام بدهد يا اص ً
ال جز مال حرام ،مال ديگرى ندارد تا قصـد مـال
حالل كند؛ در همه اين موارد تا بهاى آن را از مال حالل نپردازد ،تصـرف در آن
حرام است؛ همچنين حرام بودن مال ،گاهى به سرقت ،رشـوه ،برـا و ماننـد آن
حق خمس يا زكات و ادا نكردن نذر مـالى كـه عيـن
است و زمانى به نپرداختن ّ
آن صدقه قرار داده شده ،نه آنكه تصدّ ق به آن نذر شده باشد.
مسئله  .833مال غصبى كه محمول در حال نماز است ،نه سـاتر عـورت و
نه لباس ديگر نمازگزار است؛ مانند چيز غصبى كـه در جيـب يـا كيـف همـراه
تصرف در آن به تحريـک ،جابـهجـا
اوست و هيچ جزئى از اجزاى نماز ،موجب ّ
نمودن و مانند آن نباشد ،نماز او صحيح؛ وگرنه باطل است.
مسئله  .833نماز در لباسى كه اجرت دوختن يا شسـتن و اطـو كشـيدن آن
داده نشده ،يا با پول حرام داده شده ،در صورتى كه عينى از مال ديگران ـ مانند
نخ ،دكمه ،آستر و ...ـ كه خياط آنها را به عهده مىگيرد در آن نباشد ،اشـكال
ندارد؛ نيز در لباسى كه با آب غصبى شسته شده و پس از خشـک شـدن ،نمـاز
خوانده شود ،اشكال ندارد.
شرط سوم :از اجزای مردار نبودن

مسئله  .838لباس نمازگزار نبايد از اجزاى حيوان مردار شـدهاى باشـد كـه
اگر رگ آن بريده شود ،خون از آن مىجهد؛ خواه آن حيوان حاللگوشت باشد،
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مانند گوسفند يا حرامگوشـت ،ماننـد گربـه .بـه احتيـاط مسـتحب ،از اجـزاى
مردارى كه داراى خون جهنده نيست ،در نماز اجتناب شود.
مسئله  .833چيزى از اجزاى مردار كه در زمان حيات حيـوان ،روح داشـته
است؛ مانند گوشت ،پوست و ...به احتياط واجب ،نبايد همراه نمازگزار باشد،
هر چند لباس او شمرده نشود.
مسئله  .831مقصود از مردار ،چيزى است كه ذبح شرعى نشده باشد؛ خواه
خودش مرده باشد يا او را كشته باشند يا به وجه غير شرعى ذبح شده باشد.
مسئله  .833اگر لباس نمازگزار يا همراه او ،چيزى از مـردار حـاللگوشـت
باشد كه روح ندارد ،مانند مو ،پشم ،كرک ،پر ،استخوان ،شاخ ،دندان و ...نماز
او صحيح است.
شرط چهارم :از اجزای حيوان حرامگوشت نبودن

مسئله  .834لباس نمازگزار بايد از اجزاى حيوان حرامگوشت نباشد؛ خـواه
داراى خون جهنده باشد يا نه و خواه آن جزء داراى روح باشد ،مانند گوشـت و
پوست يا نباشـد ،ماننـد پشـم ،مـو ،كـرک ،اسـتخوان و ...و خـواه در صـورت
تذكيهپذيرى ذبح شده باشد يا نه و خواه بـه صـورت لبـاس نمـازگزار باشـد يـا
همراه او؛ خواه ىزاد باشد يا اندک مانند يک مو.
مسئله  .831اگر آب دهان ،آب بينى ،عـرق ،اشـک و رطبوـت ديگـرى از
حيوان حرامگوشت ،مانند گربه ،بر بدن يا لباس نمـازگزار باشـد ،در حالـت تَـر
بودن ،نمىتوان با آن نماز را اقامه كرد و در حالت خشک شدن و برطرف شـدن
عين آن ،نماز صحيح است.
مسئله  .833گرچه انسان حرام گوشت است؛ ولى اگر مو ،عرق ،آب دهـان
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و اشک كسى كه پاک است ،بر بـدن يـا لبـاس نمـازگزار باشـد ،اشـكال نـدارد.
صحت آن نيستند.
همچنين موم و عسل در بدن يا لباس نمازگزار باشد ،مانع ّ
مسئله  .833اگر كسى نداند لباس مع ّينى از حيوان اسـت يـا غيـر حيـوان،
اقامه نماز با آن مانعى ندارد؛ نيز اگـر بدانـد از حيـوان اسـت و ندانـد از حـرام
گوشت است يا حاللگوشت ،اشكالى ندارد؛ چـه در كشـور اسـالمى درسـت
شده باشد يا در كشور غير اسالمى.
مسئله  .833اگر كسى نداند فالن جزء لباس؛ مانند تكمه صدفى ،از حيوان
است يا نه و نداند از حيوان حرامگوشت است يا نه ،اقامـه نمـاز بـا آن مـانعى
ندارد؛ ولى با احراز آنكه مث ً
ال صدف از حيوان حرامگوشت است ،نمـىتـوان در
آن نماز را اقامه كرد.
مسئله  .833از اجزاى حيوان حـرامگوشـت ،خـز خـالص كـه بـا مـوى حيـوان
حرامگوشت ديگر مخلوط نشده باشد ،نيز پوست سنجاب استثنا شدهاند؛ يعنـى نمـاز
در آنها صحيح است ،هرچند احتياط مستحب ،در ترک پوست سنجاب است.
مسئله  .838اگر كسى نداند كه لباس او از حيوان حـرامگوشـت اسـت يـا
مىدانسته و اكنون فراموش كرده و در آن نمـاز خوانـده اسـت ،نمـاز او صـحيح
است ،هرچند احتياط مستحب ،اعاده نماز در صورت فراموشى است.
شرط پنجم :طالبافت نبودن

مسئله  .833پوشيدن لباس طالبافت براى مرد حرام و نماز او در آن باطـل
است؛ ولى براى خانم در نماز و غير نماز اشكال ندارد .البته حكـم اسـراف يـا
لباس شهرت ،جداست.
مسئله  .881لباسى كه مخلوط به طالست ،در صورت صدق لباس طـال،
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حكم لباس خالص طال را دارد و فرقى بين ساتر عورت و غير آن نيست.
مسئله  .883ىزنت كردن به طال در بدن يا لباس ،به گونـهاى كـه پوشـيدن
طال صدق كند؛ مانند آيوختن زنجير طال به سينه و به دست كردن انگشتر طـال
و بستن ساعت مچى طال به دست ،بـراى مـرد حـرام و نمـاز وى در آن باطـل
است؛ ولى ىزنت كردن به طال براى خانم جايز و نمازش در آن صحيح است.
مسئله  .884اگر مردى نداند يـا فرامـوش كنـد كـه لبـاس يـا انگشـتر او از
طالست ،گناه نكرده و نماز او در آن باطل نيست ،هرچند احتيـاط مسـتحب در
حال فراموشى ،اعاده نماز است.
مسئله  .881پوشيدن لباس يا فلزى كه طال بودن آن مشكوک است ،جـايز
است و نماز در آن ،باطل نيست.
مسئله  .883در حرام بودن پوشيدن لباس طال ،فرقى بين لباس رو و لبـاس
ىزر و بين آستر و ابره نيست.
مسئله  .883حمل طال ،اعم از مسـكوک و غيـر آن ،در نمـاز و غيـر نمـاز،
جايز است ،چنانكه نماز با آن ،صحيح است.
شرط ششم :ابريشم خالص نبودن

مسئله  .883پوشيدن لباس ابريشم خالص براى مرد در غير نماز حـرام و در
نمـاز ـ گذشته از حـرام بودنش ـ موجب بطالن آن است و به احتيـاط واجـب،
چيزهايى كه با آنها به تنهايى نتوان نماز را اقامه كرد؛ مانند عرقچين و كمربند و
جوراب ،بايد از حرير محض نباشد.
مسئله  .883پوشيدن لباس ابريشم خالص براى خانم جـايز و نمـاز بـا آن،
صحيح است.
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مسئله  .888لباسى كه معلوم نيست از ابريشـم خـالص باشـد؛ يـا از چيـز
ديگرى باشد كه پوشيدن آن جايز است ،پوشيدنش در غير نماز حرام نيست و در
حال نماز ،بىاشكال است.
مسئله  .883پوشيدن لباس غصـبى بـراى زن و مـرد و ابريشـمى خـالص و
طالبافت براى خصوص مرد ،در حال ناچارى ،منعى نـدارد و شـخص ناچـار،
اگر تا پايان وقت ،لباس ديگر فراهم نمىكند ،مىتوانـد در لبـاسهـاى يادشـده
نماز را اقامه كند.
مسئله  .831اگر زن و مرد نمازگزار ،غير از لباس غصبى ،لباس تهيه شده از
مردار و حيوان حرامگوشت و لباس نجس ،لباس ديگرى نداشته باشند ،بايد بـه
دستور برهنگان ،نماز را اقامه كنند و مرد نمازگزار ،اگر غير از لباس طالبافـت و
ابريشم خالص ،لباس ديگرى نداشته باشد و به پوشيدن آنها ناچار نباشد ،بايد
آنها را از بدن بيرون آورد و به دستور برهنگان ،نماز را اقامه نمايد.
مسئله  .833فراهم كردن ساتر عورت ،براى نماز واجب است ،هرچنـد بـه
صورت خريدن يا اجارهكردن يا عايره خواستن يا قبـول كـردن بخشـش باشـد.
البته بهاى خريدارى يا اجارهكردن ،نبايد براى نمازگزار عرف ًا توانفرسا و غير قابـل
تحمل باشد و در حالت عايرـه خواسـتن يـا بخشـش را قبـول كـردن ،ذلـت و
خوارى احساس نشود؛ وگرنه در همه حالتهاى يادشده ،بـه دسـتور برهنگـان،
نماز را بهپا مىدارد.
مسئله  .834بنا بر احتياط واجب ،بايد از پوشـيدن لباسـى كـه مايـ ٔه شـهرت و
خودنما ِ
يى وهنآور است ،خوددارى نمود .در اين جهت ،فرقى بيـن پارچـه ،رنـگ،
دوخت و ...نيست .البته نماز خواندن بـا آن اشـكال نـدارد .اگـر لبـاس مع ّينـى از
شهرت خارج شد ،به گونهاى كه موجب هتک نيست ،پوشيدن آن مانعى ندارد.
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مسئله  .831بنابر احتياط واجب ،مرد لباس زنانه را جامه رسمى خود قـرار
ندهد و زن نيز لباس مردانه را جامه رسمى خود قرار ندهد ،هرچند مىتوان نماز
را در آن اقامه كرد .هرگاه لباس مع ّينى از اختصاص به يک صنف خارج شده و
به صورت مشترک در آمد ،پوشيدن آن براى هر دو صنف ،جايز است.
مسئله  .833كسى كه بايد در بستر بر پشت يا پهلو قـرار بگيـرد و در همـان
حال نماز را بهپا بدارد ،اگـر جامـه او داراى شـروط صـحت نمـاز باشـد ،الزم
نيست لحاف ،پتو و مانند آن ،شرايط لباس نمازگزار را داشته باشند و اگر برهنـه
است ،به احتياط واجب براى مرد ابريشم خالص و براى زن و مرد چيـز نجـس،
مردار ،اجزاى حيوان حرامگوشت را پوشش قرار ندهد.
موارد عدم لزوم طهارت در لباس يا بدن نمازگزار

متنجس مـىتـوان نمـاز را اقامـه
مسئله  .833در سه صورت با لباس يا بدن
ّ
كرد :اول آنكه به واسطه زخم يا جراحت يا ُد َمل كه در بدن اوست ،بدن يا لباس،

خونآلود شوند؛ دوم آنكه در بدن يا لباس او به مقـدار كمتـر از درهـم؛ تقريبـ ًا بـه
اندازه بند سرانگشت سبابه (شهادت) خون انسان يا حيوان حاللگوشـت باشـد؛
متنجس نماز را اقامـه كنـد .در دو صـورت
سوم آنكه ناچار باشد در بدن يا لباس ّ
متنجس مىتوان نماز را به پا داشت :يكم آنكه لباسهـاى كوچـک،
فقط با لباس ّ
متنجس باشـد؛ دوم :لبـاس زنـى كـه پرسـتار كـودک
مانند جوراب ،عرقچين اوّ ،
متنجس شده باشد .احكام اين صورتها بيان خواهد شـد .حمـل شـىء
است،
ّ
متنجس در نماز ،ارتباطى به بدن يا لباس نمازگزار ندارد.
ّ
ِ
خون زخم يا جراحت يـا ُدمـل و
مسئله  .833اگر در بدن يا لباس نمازگزار
نيز اگر چرکآلوده به خون بيرون آيد و شسـتن يـا عـوض نمـودن لبـاس دشـوار
باشد ،نماز با آن بدن يا لباس اشكال ندارد.
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مسئله  .833اگر خون بريدگى عضو يا زخم كه به زودى برطرف مىشـود و
شستن آن دشوار نيست و بيش از اندازه درهم بوده و در بدن يا لباس باشد ،نماز
با آن عمد ًا باطل است.
مسئله  .838عفو از خون زخم و جراحت مخصوص جاى زخم و جراحت
ِ
رطبوـت
است ،بنابراين اگر جايى از بدن يا لباس كه با زخـم فاصـله دارد ،بـه
آلود ٔه زخم نجس شود ،نماز عمدى با آن ،باطل است؛ ولى اگر مقدارى از بـدن
يا لباس كه نزديک ّ
محل زخماند ،به رطبوت آن آلوده شوند ،نماز با آن اشـكال
ندارد.
مســئله  .833اگــر از زخمــى كــه در درون دهــن ،بينــى ،گــوش و ماننــد
اينهاست ،خون زايدى كه متعارف نيست ،بيرون آيـد و بيـش از انـدازه درهـم
باشد و به بدن يا لباس برسد ،بنا بر احتياط واجب نبايد با آن نماز را اقامه كرد؛
ولى نماز خواندن با خون بواسير ،هرچند دانههاى زخم در درون باشـد ،اشـكال
ندارد .الزم است توجه شود كه خون دماغ بر اثر حرارت و مانند آن ،خون زخـم
محسوب نمىشود.
مسئله  .311كسى كه بدنش زخم است اگر در بدن يا لباس خـود ،خـونى
بيش از درهم ببيند و احتمال قابل اعتنا دهد كه از همان زخم است ،اقامه نماز
با آن ،اشكال ندارد.
مسئله  .313زخمهاى متعدد در بدن ،گاهى به هم نزديکاند كـه بـه همـ ٔه
آنها يک زخـم گفتـه مـىشـود ،در ايـن صـورت ،تـا همگـى درمـان نشـدند،
نمازگزاردن با خون آنها در بدن يا لباس بىاشكال است و زمانى از هـم دورنـد
كه هركدام زخم جدا شمرده مىشود؛ در اين فرض خون هركدام بعد از درمـان،
اگر بيش از درهم باشد ،مانع صحت نماز است.
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مسئله  .314اگر ّذره اى خون حيض ،نفـاس ،استحاضـه ،همچـنين خـون
حيوان نجس و انسان ملحد يا مشرک و حيوانى كه به ذبح شرعى كشته نشده و
به حكم مردار است ،در لباس يا بدن كسى باشد ،نماز با آن ،باطل است.
مسئله  .311خونهايى كه مورد عفوند ،اگر پراكنـده باشـند و جمـع آنهـا
كمتر از درهم باشد ،مانع صحت نماز نيستند و اگر بـه انـدازه درهـم يـا بيشـتر
بودند ،مانع صحت نمازند .خونى كه به لباس نازک يرخت و به طرف ديگر آن
ظاهر شد ،يک خون به حساب مىآيد و اگر ظاهر شدن آن به طرف ديگر بر اثـر
غليظ بودن خون است ،نه نازک بودن پارچـه ،دو خـون محسـوب مـىشـوند و
جمع آنها اگر كمتر از درهم نباشد ،مانع صحت نماز است.
مسئله  .313اگر خون روى ابره لباس بريزد و به آستر آن برسد يا به آستر آن
يرخته شود و به ابره آن برسـد ،دو خـون محسـوب مـىشـوند و بايـد روى هـم
حساب شوند كه اگر مجموع آنها كمتر از درهم بود ،نماز با آن صحيح اسـت؛
وگرنه باطل است.
مسئله  .313اگر خون بدن يا لباس ،كمتـر از درهـم بـود و رطـبوتى بـه آن
رسيد و در آن محو شد ،نماز با آن ،صحيح است و اگر رطبوت رسيده با خـون
به اندازه درهم يا بيشتر شوند ،به طورى كه اطراف خون آلوده شده باشـد ،نمـاز
با آن ،باطل است.
مسئله  .313اگر خونى كـه در بـدن يـا لبـاس اسـت ،كمتـر از درهـم باشـد و
نجاست ديگرى مانند قطرهاى ادرار روى آن بريزد و به بدن يا لباس برسـد ،نمـاز در
آن باطل است ،هرچند به همان قسمت برسد و به جاى ديگر بدن يا لباس نرسد.
مسئله  .313اگر لباسهاى كوچک؛ مانند عرقچين و جوراب و دستكش كه
نتوان با آنها عورت را پوشانيد ،نجس شوند ،در صورتى كـه از مـردار و حيـوان
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حرامگوشت درست نشده باشند ،نماز با آنها باطل نيست؛ نيز اگر با انگشتر يـا
ِ
سمعک نجسشده نماز اقامه كند ،اشكال ندارد.
عينک يا
متنجس كه با آن عورت پوشانده مـىشـود ،اگـر از
مسئله  .318حمل چيز
ّ
مردار يا حيوان حرامگوشت نباشد و فقط همراه نمازگزار باشد ـ نـه لبـاس او ـ
نماز را باطل نمىكند ،چنانكه حمل دستمال ،كليد ،چاقو و قل ِم نجسشـده در
نماز ،مانعى ندارد.
مسئله  .313خانمى كه پرستار كودک است و بيش از يک لباس ندارد و اگر
هم بيش از آن داشته باشد ،ناچار است همه را بپوشد و لباس او به ادرار كودک
نجس مىشود ،شبانهروز يک بار آن را بشيود ،كـافى اسـت ،هرچنـد نمازهـاى
ِ
لباس نجسشده اقامه مىكند .مناسب اسـت كـه لبـاس را نزديـک
بعدى را با
غروب بشيود تا با آن ،نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را انجام دهد.
امور ثوابدار در لباس نمازگزار

مسئله  .331مستحب است در لبـاس نمـازگزار چنـد چيـز رعايـت شـود:
پوشيدن عمامـه بـا حنـک ،عبـا بـه يوـژه بـراى امـام جماعـت ،جامـه سـفيد،
پاكيزهترين لباس ،استعمال چيزى كه بوى خوش دارد و انگشـترى عقيـق .البتـه
رعايت امور يادشده ،به اميد ثواب است.
امور كم كنندة ثواب در لباس نمازگزار

مسئله  .333چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است :پوشيدن عمامـه بـدون
حنک ،لباس سياه به استثناى عمامه و عبا ،جامـه چـركين ،لبـاس تنـگ ،لبـاس
ميگسار ،لباس كسى كه از نجاست اجتناب نمىكند ،لباسى كه صاحب آن متّهم
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به غصب است ،جامهاى كه صورتى در آن نقش شده است ،انگشترى كه بر روى
آن صورتى رسم شده است .البته تـرک امـور يادشـده ،بـه اميـد ثـواب ،مناسـب
است.
شروط مكان نمازگزار
مكان نمازگزار چند شرط دارد:
شرط اول

مسئله  .334بنا بر احتياط واجب ،مكان نمازگزار بايد مباح باشد .كسى كه
در ملک غصبى نماز اقامه كند ،به گونهاى كـه نمـاز تصـرف در ملـک غصـبى
محسوب شود ،بنا بر احتياط واجب ،نمـاز او باطـل اسـت؛ ولـى نمـاز در ىزـر
سقف غصبى ،در صورتى كه تصرف در آن صدق نكند ،اشكال ندارد .فرش يـا
تخت مباح روى مكان غصبى ،مانع بطالن نماز نمىشود.
مسئله  .331نماز در مكانى كه عين يا منفعت يـا انتفـاع آن ،مـال ديگـرى
است ،بنا بر احتياط واجب ،باطل است .مكانى كه ملک ديگرى است ،نماز در
آن ،بدون رضايت مالک صحيح نيست؛ همچنين مكانى كـه در اجـاره ديگـرى
است يا به عايره در اختيار اوست ،نماز خواندن در آن ،بدون رضـايت مسـتأجر
يا مستعير (عايرهگيرنده) صحيح نيست .در اين جهت ،فرقـى بيـن زنـده بـودن
صاحب حق يا مرده بودن آن نيست ،بنابراين نماز خواندن در ِ
مال بهجا مانده از

م ّيت ،پيش از اداى َد ْين و جدا كردن ثل ِ وص ّيتشد ٔه او صحيح نيست.

مسئله  .333كسـى كـه در مكـانى كـه بـراى عمـوم آزاد اسـت و همگـان
مىتوانند در آن مكان بمانند و بهرههاى عبادى و مانند آن ببرند؛ نظيـر مسـجد،

« » 106

توضيحالمسـائل

صحن و رواق امامزادهها ،پارکهاى مح ّلى جا گرفته است ،اگر ديگـرى بـدون
اِعراض وى جاى او را غصب كند و در آن نماز بگزارد ،بنا بـر احتيـاط واجـب،
نماز او باطل است.
مسئله  .333باطل بودن نماز در مكان غصبى ،به حالت علم بـه غصـب و
عمد و بدون اضطرار ،اختصاص دارد ،بنابراين كسى كه جاهل به غصبى بـودن
مكان يا غافل از آن بوده يا فراموش كرده يا هيچ چارهاى نداشت ،نماز او باطل
نيست ،مگر آنكه خود غاصب از غصب خيوش غفلت يا آن را فرامـوش كـرده
باشد و در صدد رفع غصب نباشد كه نماز او باطل است.
تصـرف در آن را
مسئله  .333كسى كه غصـبى بـودن مكـان ،نيـز حرمـت
ّ
مىداند ،ولى نمىداند نماز در آن باطل است و در يـادگيرى آن ،كوتـاهى كـرده
باشد ،نماز او در آن مكان احتياط ًا باطل است.
مسئله  .333كسـى كـه ناچـار اسـت روى وسـيله نقليـه ،اعـم از حيـوان،
اتومبيل ،چرخ و مانند آن ،نماز را اقامه كند ،نيز نماز مستح ّبى را در حـال سـوار
بودن بهجا آورد ،بايد آن وسيله غصبى نباشد؛ وگرنه نماز او باطل است.
مسئله  .338مكانى كه ملک چند شريک اسـت و سـهم هيـچكـدام جـدا
نشده ،هيچ شريكى نمىتواند بدون رضايت ساير شركا ،در آن نماز اقامه كند.
مسئله  .333اگر با عين پول غصبى يا پولى كه خمس يا زكات آن را نـداده،
ِملكى بخرد ،تصرف او در آن ِم ْ
لک حرام و نماز وى در آن باطـل اسـت ،نيـز اگـر
ملكى را به ذ ّمه بخرد و قصد او در حين خريدن آن باشد كه پول آن را ندهد يـا از
مال غصبى بدهد يا از عين مالى كه خمس يـا زكـات آن داده نشـده بپـردازد ،در
همه اين موارد ،تصرف وى در آن ِم ْ
لک حرام ،و نماز او در آن صحيح نيست.

مسائل نماز

«» 107

مسئله  .341معيار صحت و بطالن نماز در ملک ديگرى ،رضـايت و عـدم
رضايت قلبى اوست ،اگر رضايت قلبى دارد كه در ملـک او نمـاز اقامـه شـود،
نماز صحيح است ،هرچند به ان اذن نداده باشد و اگر رضايت قلبـى نـدارد،
نماز در آن صحيح نيست ،هرچند به ان اذن داده باشد.
حق خدا يا خلق به آن تع ّلق دارد ،بـدون
مسئله  .343تصرف در ملكى كه ّ
اداى آن حق ،حرام و نماز در آن باطل است؛ خواه مالک آن ِملک زنده باشـد و
يا ُمرده ،بنابراين كسى كه خمس يا زكات مال خود را نداده و درگذشته ،پيش از
اداى حقوق يادشده نمىتوان در مال او نماز خواند ،مگر آنكه كسـى اداى آن را
به عهده بگيرد يا بدون مسامحه در صدد َاداى آن باشـد .سـاير حقـوق و ديـون
تصـرف و
مردمى نيز به همين صورت است .البته در صورت رضايت طلبكاران،
ّ
اقامه نماز در آن ،اشكال ندارد.
مسئله  .344اگر بعضى از وارثان م ّيت ،غايب يا كودک يا محجـور (ماننـد
ديوانه) باشد ،تصرف در ِ
مال به جا مانده از م ّيت ،بدون اذن ول ّى شرعى حرام و
نماز در آن باطل است .تصرفهاى جزئى ،مانند تجهيز م ّيت ،اشكال ندارد.
مسئله  .341اقام ٔه نماز در مسافرخانه ،هتل ،حمام و مانند ايـنهـا كـه بـراى
مشتريان آماده است و برابر محاوره ،اذن يا رضايت مالكان آنها بهدست مىآيـد،
صحيح است و در موارد ديگر ،بهجا آوردن نماز در ملک ديگرى ،بـدون علـم يـا
اطمينان به رضاى او ،صحيح نيست .اگر مالـک عيـن ،منفعـت يـا انتفـاع ،اذن
ماندن در آن ملک را داده ،مىتوان رضايت او نسبت به اقامه نماز را فهميد.
مسئله  .343اقامه نماز در زمينهاى بسيار وسيع مـزرع يـا مرتـع كـه فعـ ً
ال
زراعتى در آن نيست و هيچ ضـررى از ايـن راه بـه ِملـک يـا مالـک نمـىرسـد،
صحيح است ،هرچند مالک آنهـا راضـى نباشـد؛ ولـى بـهجـا آوردن نمـاز در
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زمينهايى كه مزرع يا مرتع خصوصى است و ديوار و مانند آن ندارد ،بدون علم
به رضايت مالک آنها ،صحيح و با منع آنها باطل است.
شرط دوم

مسئله  .343مكان نماز بايد موجـب حركـت محسـوس نمـازگزار نباشـد،
بنابراين اقامه نماز در هواپيماى سريع كه حركت آن محسوس نيست ،با رعايـت
متحرک يا لرزان ،مانند خـرمن گنـدم و
قبله ،صحيح است .اقامه نماز در مكان
ّ
ت ّل شن كه اضطراب آن محسوس است ،نيز در اتومبيل ،كشتى ،ترن و ماننـد آن
كه مانع آرامش بدن نمازگزارند ،باطل است.
متحرک يا لرزان ،مانند ّ
تـل
مسئله  .343اقام ٔه نماز در حال ناچارى در مكان
ّ
شن ،با رعايت آرامش در اجزاى نماز به قدر امكان و حفظ قبله ،صحيح است.
مسئله  .343نماز در مكانى كه بر اثر ازدحام جمع ّيـت يـا وزش بـاد تنـد و
مانند آن ،اطمينانى به حفظ آرامش بدن نيسـت ،اگـر بـه اميـد آرام بـودن بـدن
شروع شود و تا پايان مانعى پديد نيايد ،صحيح است.
مسئله  .348نماز در مكانى كه ماندن در آن حرام است؛ مانند ىزـر سـقف
در حال يرزش ،مسير در حال آمدن سيل ،روى فرشى كه نام خدا يا آي ٔه قرآن بـر
آن نوشته شده ،باطل نيست ،هرچند معصيت است.
شرط سوم

مسئله  .343مكان نمازگزار بايد از لحاظ ارتفاع ،طول و عـرض بـه قـدرى
باشد كه بتوان تمام افعال نماز را در آن انجام داد ،اگر مساحت مكان نمـازگزار
در يكى از جهات يادشده ،به اندازهاى كم باشد كه قيام يا ركـوع يـا سـجود يـا
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نشستن در آن ممكن نباشد ،نماز باطـل اسـت و در صـورت ناچـارى ،در حـدّ
امكان بايد قيام ،ركوع و سجود انجام شود.
شرط چهارم

مسئله  .311اقام ٔه نماز در مكان خاص كه مستلزم معصـيت باشـد ،حـرام
است؛ ولى نماز باطل نيست؛ مث ً
ال اگر اقامه نمـاز جلـوتر از قبـر پيـامبر
امام معصوم

و

به فاصله كم ،موجب هتـک حرمـت آن ذوات قدسـى شـود،

حرام است؛ ولى نماز باطل نيست و اقامه نماز در مكان محاذى و همسـطح بـا
قبر معصوم

حرام نيست.

مسئله  .313اگر بين نمازگزار و قبر معصوم

ديوار و ماننـد آن حـاجبى

باشد كه مانع صدق هتک حرمت است ،اقام ٔه نماز حرام نيست؛ ولى ضريح يـا
پردهاى كه روى قبر شريف قرار دارد ،حاجب نخواهند بود.
شرط پنجم

مسئله  .314مكان نمازگزار نبايد به نجاستى آلوده باشد كه موجب سرايت
به لباس يا بدن وى مىشود ،به گونهاى كه با آن نجاست نمىتوان نماز را اقامه
كرد ،پس اگر مكان نمازگزار نجس شده بود ،ولى خشـک اسـت و بـه بـدن يـا
لباس سرايت نمى كند؛ يا اگر سرايت كند ،سبب بطالن نماز نمـىشـود ،ماننـد
نجاست آن به خون كمتر از درهم ـ غير از خونهايى كه ّذرهاى از آنهـا نمـاز را
باطل مىكند ـ ،يا آلوده شـدن دسـتكش يـا جـوراب ،اقامـه نمـاز در آن مكـان
اشكال ندارد و به احتياط مستحب مكان نمازگزار پاک باشد.
مسئله  .311محل سجد ٔه نماز بايد پاک باشـد و نجـس شـدن آن ،سـبب
بطالن نماز است ،هرچند نجاست آن به پيشانى نمازگزار نرسد.
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شرط ششم

مسئله  .313مكروه است كه زن در نماز جلوتر از مرد نمازگزار يـا محـاذى او
باشد .كراهت يادشده در غير مكّه است .هر گاه زن و مرد بـا هـم نمـاز را شـروع
كردند و زن جلو يا محاذى مرد نمازگزار باشد مستحب است هر دو نمـاز خـود را
اعاده كنند و اگر يكى بعد از ديگرى به گونهاى وارد نمـاز شـده كـه زن مقـدّ م يـا
محاذى باشد ،كسى كه نماز او ديرتر شروع شده ،احتياط ًا نماز را اعاده نمايد.
مسئله  .313كراهت تقدّ م يا محاذات مكان زن نمازگزار نسبت بـه مكـان مـرد
نمازگزار ،اختصاصى به نامحرم ندارد .در صورت وجود حاجب ،مانند ديوار يا پـرده
يا فاصله ،نه كراهت دارد و نه احتياط مستحب در اعـاده نمـاز اسـت .ايـن حكـم
براى نافله مانند فريضه است؛ ولى در حال غفلت يا فراموشى جارى نيست.
مسئله  .313الزم است مكان پيشانى نمـازگزار در حـال سـجود بـا مكـان
ايستادن او بيش از چهار انگشت بسته اختالف سطح نداشته باشـد؛ امـا بـراى
ساير اعضاى سجده نسبت به يكديگر يا نسبت به مكان پيشانى ،مادامى كـه از
صورت سجده بيرون نباشد ،حدّ خاصى معتبر نيست.
مسئله  .313بودن زن و مرد نامحرم در مكانى كه هيچكس نمـىتوانـد وارد
شود ،در صورت احتمال گناه حرام است و احتيـاط مسـتحب اسـت كـه در آن
مكان نماز اقامه نشود.
مسئله  .318مكانى كه مه ّياى كارهاى حرام ـ ماننـد قمـار ،شـرب خمـر،
آهنگهاى لهو و لعب ،معـامالت بروى محـض و ...ــ اسـت و بـودن در آن،
ابتال يا امضاى آنها را در بردارد ،حـرام اسـت؛ ولـى نمـاز در آن مكـان باطـل
نيست ،هرچند احتياط مستحب ،ترک نماز در آن است.
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مسئله  .313اقامه نماز واجب در درون كعبه و بر بام آن ،مكروه اسـت و در
حال ناچارى منعى ندارد.
مسئله  .331اقامه نماز مستحب در درون كعبـه و بـر بـام آن منعـى نـدارد.
اقامه نماز واجب يا مستحب بر بام كعبه بايد به گونهاى باشد كه در تمام حالت
نماز ،مقدارى از فضاى بام كعبه ربوهروى نمازگزار باشد.
مكان های مستحب بودن نماز

مسئله  .333اقامه نماز در مسـجد فضـيلت دارد .درجـات فضـايل آن بـه
تفاوت مسجدهاست .بهترين مسجد روى زمين ،مسجد دور كعبه يعنى مسـجد
حرام است ،پس از آن ،مسجد پيامبر

در مدينه و بعد از آن ،مسجد كوفه و

مسجد اقص اى ـ كه هر دو در يک حدّ ند ـ و پس از آنها مسجد جامع هر شهر و
بعد از آن ،مسجد محل و سپس مسجد بازار .حرم انبيا و اوصياى معصـوم
فضيلت و استحباب دارد و نسبت بـه برخـى مسـاجد ،ماننـد مسـجد محـل و
مسجد بازار ،افضل است.
مسئله  .334زن در صـورتى كـه از هـر نظـر مصـون از نگـاه بـه نـامحرم و
محفوظ از نگاه نامحرم به او باشد ،مىتواند براى ادراک فضيلت مسـجد ،نمـاز
خود را در آنجا اقامه كند .البته براى فراگيرى احكام در صورت انحصار راه بايد
به مسجد برود.
مسئله  .331ىزاد رفتن به مسجد و اقام ٔه نماز در مسجدى كه نمـازگزار نـدارد،
مستحب است و نماز همسايه مسجد در غير مسجد بدون عذر ،مكروه است.
مسئله  .333مستحب است با كسى كه اعتنايى به حضور در مسجد ندارد،
پيوند مو ّدت برقرار نشود و با او همغذا نشوند و مشورت نكنند و ازدواج ننمايند.
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مكانهای كراهت نماز

مسئله  .333اقام ٔه نماز در چند جا مكروه اسـت (ثـواب آن كمتـر اسـت)؛
حمام ،زمين نمكزار ،جاده ،خيابان و كوچـه در صـورت عـدم مزاحمـت؛
مانند ّ
وگرنه حرام است ،هرچند باطل نيست ،آشپزخانه و هر جا كه كور ٔه آتش باشـد،
قبرستان ،روى قبر ،ربوهروى قبر ،بين دو قبر ،اتاقى كه در آن ُجنُب باشد ،جـايى
كه در آن عكس باشد ،هرچند ربوهرو نباشد ،ربوهروى انسان ،ربوهروى درى كه
باز است ،ربوهروى آتش ،ربوهروى چاه و چالهاى كه ّ
محل ادرار باشد ،ربوهروى
مجسم ٔه چيزى كه روح دارد ،مگر آنكه با پرده پوشيده باشد و. ...
عكس و
ّ
مسئله  .333مستحب است نمازگزار ،حـريم نمـاز خـود را از رفـت و آمـد
ديگران حفظ كند ،هرچند با عصا ،تسبيح و مانند آن.
احكام مسجد

مسئله  .333نجس كردن مسجد ـ زمين ،ديـوار درون و سـقف آن ـ حـرام
ِ
كردن سمت بيرون ديوار و بيرون سقف؛ يعنى بام آن ،اگر
است؛ همچنين نجس
جزء مسجد باشد ،حرام است؛ وگرنه احتياط ،تـرک آن اسـت .برطـرف كـردن
نجاست مسجد ،بر كسى كه به آن آگاهى يافت ،واجب است.
مسئله  .338كسى كه از نجس شدن مسجد آگاه است و بر اثر سفر يـا مـانع
ديگرى نمىتواند آن را پاک كند ،اگر ماندن نجاسـت ،سـبب اهانـت بـه مسـجد
باشد ،احتياط واجب است به كسانى كه مىتوانند آن را پاک كنند ،اطالع دهد.
مسئله  .333اگر جايى از مسجد نجـس شـود و تطهيـر آن ،بـدون كنـدن يـا
تراشيدن اليههاى بيرونى ممكن نيست ،بايد كنده يا تراشيده شود .هزينه پر كـردن
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و تعمير مجدّ د ،به عهده كسى است كه مسجد را نجس كرده است .اگر سنگ يا
آهن و اجزاى مسجد نجس شد ،پس از تطهير بايد به مسجد برگردد.
مسئله  .331اگر مسجدى با عامل طبيعى ،مانند سيل ،زلزله و رانش زمين،
يا عامل انسانى ،نظير توسع ٔه معبر و تعريض ِ
بستر حركت عمـومى ،بـه گونـهاى
يوران شده كه بازسازى آن آسان نباشد ،نجس كردن ابزار ساختمان يوـرانشـد ٔه
آن حرام نيست و احتياط واجب ،پرهيز از نجـس كـردن مكـان آن اسـت ،مگـر
آنكه بازسازى آن ممكن نباشد.
مسئله  .333حرم مطهر پيامبر و امام معصوم

ملحق به مسجد اسـت و

نجس كردن عمدى آن ،حرام و تطهير آن ،واجب است .در ايـن جهـت ،فرقـى
بين حرم معمور مانند عتبات عاليات و حرم مخروب مانند بقيع نيست.
مسئله  .334تطهير فرش نجسشد ٔه مسجد الزم است و هزين ٔه آن به عهـده
نجسكننده آن است ،مگر آنكه بودجه براى تطهير تعيين شده باشد.
مسئله  .331بردن عين نجس به مسجد ـ مانند خون يا ادرار كـه در ظـرف
آزمايشگاه يا پارچهاى يرخته شده و مايه هتک حرمت باشد ـ حرام اسـت؛ نيـز
متنجس و همراه داشتن آن ،اگر اهانت به خانه خدا باشد ،جايز نيست.
بردن
ّ
مسئله  .333انجام دادن مراسم دينى و نصب پارچههاى مشكى و رنگى در
متنوع ،اگر مانع اقام ٔه نماز نباشد ،جايز است.
مسجد به مناسبت مراسم ّ
مسئله  .333طالكارى مسجد ،مكروه است؛ نيز تصيور صورتهـاى داراى
روح ،مانند انسان و حيوان ،كراهت دارد.
مسئله  .333اگر مسجد خراب شود ،به صورت ملک در نمىآيد كـه بتـوان
آن را مورد معامله قرار داد ،مگر در زمينى كه « َعنْو ًة» فتح شده و ملك ّيـت آن بـه
تبع اثر عمرانى اوست؛ مانند برخى از مناطق ايران.
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مسئله  .333اموال مسجد را ،خواه اجزاى ساختمان آن باشد ـ ماننـد در و
پنجره ـ يا نباشد ـ مانند فرش ـ نمـىتـوان در غيـر آن مسـجد صـرف كـرد .در
صورت خراب شدن مسجد مىتوان آنها را فروخت و صرف تعميـر آن مسـجد
نمود و اگر تعمير آن مسجد ممكن نباشد ،صرف مسجد ديگر شود.
مسئله  .338احداث مسجد و تعمير مسجدى كه نزديک بـه يورانـى باشـد
مستحب است و اگر مسجدى بر اثر مرور زمان يا حـوادث طبيعـى بـه گونـهاى
يوران شود كه تعمير آن ممكن نباشد ،مـىتـوان آن را خـراب و نوسـازى كـرد،
چنانكه در صورت نياز نمازگزاران ،مىتوان مسجد كوچک را خراب كـرده و بـه
صورت مسجد بزرگ نوسازى نمود و به ثواب خاص مسجدسازى نايل آمد.
مســئله  .333تمي ـز كــردن مســجد و بــرآوردن نيازمنــدىهــاى آن ـ ماننــد
روشنايى ،گرمايى و خنكى ـ مستحب است .كسى كـه مـىخواهـد بـه مسـجد
برود ،مستحب است جامه نو و تميـز در بركنـد و خـود را خوشـبو نمايـد و ىزـر
كفش را بررسى كرده تـا آلـوده نباشـد و هنگـام ورود ،پـاى راسـت را و هنگـام
خروج ،پاى چ

را مقدّ م بدارد؛ نيز مستحب است زودتر از ديگران بـه مسـجد

رفت و ديرتر از همه بيرون آمد.
مسئله  .331تح ّيت و احترام مسجد ،مستحب است و حرمت نهـادن بـه آن بـا
اقام ٔه نماز ،اعم از واجب و مستحب ،حاصل مىشود ،اگر وقت نماز واجب يـا نافلـه
آن نيست ،مستحب است دو ركعت نماز به قصد احترام به مسجد انجام شود.
كراهت برخى از كارها در مسجد

مسئله  .333برخى از كارها در مسجد مكروه است؛ مانند خوابيدن در غيـر
حال ناچارى ،كارهاى دنيايى كه مزاحم نمـاز ديگـران نباشـد ،شعرسـرايى غيـر
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ناصحانه ،يرختن آب دهان ،بينى و خلط سينه كه مسـتلزم اهانـت بـه مسـجد
نباشد ،طلب كردن گمشدهاى ،صدا را بلند نمودن.
مسئله  .334ارائه طرح و برنامههاى علمى و عملـى ،جهـت اصـالح امـور
امت اسالمى ،حفظ استقالل اقتصادى و ماننـد آن ،در مسـجد بـدون رجحـان
نخواهد بود؛ چنانكه تعليم امور نظامى براى جهاد و دفـاع دينـى در غيـر وقـت
نماز ،هيچ كراهتى ندارد.
مسئله  .331راه دادن بچه به مسجد كه نه مزاحم عبادت ديگران است و نه
موجب آلودگى مسجد ،منعى ندارد و اگر سبب رغبت وى بـه نمـاز و يـادگيرى
احكام آن شود ،مستحب است.

مسئله  .333مستحب است نمازگزار پيش از نمازهـاى شـبانهروزى (ادا يـا
قضا) اذان و اقامه بگيود و پيش از نماز عيد فطر و عيد قربان ،سه مرتبه بگيود:
«الصالة» و پيش از نمازهاى واجب ديگر ،مانند نماز م ّيت ،نماز آيات ،به اميـد
ثواب سه بار بگيود« :الصالة».
مسئله  .333مستحب است هنگام تولد نوزاد ،پيش از افتادن بنـد نـاف يـا
پس از آن ،در گوش راست او اذان و در گوش چ

او اقامه گفته شود.

مسئله  .333اذان ،هجده جمله است« :اهلل اكبر» چهار مرتبه« ،أشهد أن ال إله ّاال
اهلل»« ،أشهد ّ
أن محمد ًا رسول اهلل»« ،ح ّي على الصالة»« ،ح ّي على الفـالح»« ،حـ ّي

على خير العمل»« ،اهلل اكبر»« ،ال إله ّاال اهلل» ،هر كدام دو مرتبه ،و اقامه ،هفده جملـه
است :دو مرتبه «اهلل اكبر» ،از اول اذان و يـک مرتبـه «ال إلـه ّاال اهلل» از آخـر آن ،كـم
مىشود و دو مرتبه «قد قامت الصالة» بعد از «ح ّي على خير العمل» افزوده مىشود.
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مسئله « .333اشهد ّ
أن علي ًا ول ّي اهلل» جزء اذان و اقامـه نيسـت و مناسـب

تبرک و تي ّمن ،بعد از «أشهد ّ
أن محمد ًا رسول اهلل» گفته شود.
است به عنوان ّ
ترجمه اذان و اقامه

مسئله « .338اهلل اكبر» يعنى خداى سبحان بزرگتر از آن است كه وصـف

شود« .أشهد أن ال إله ّاال اهلل» ،يعنى شهادت مىدهم كـه غيـر خـداى يكتـا و

يگانه خداى ديگـرى نيسـت« .أشـهد ّ
أن محمـد ًا رسـول اهلل»؛ يعنـى شـهادت
مىدهم كه حضرت محمدبنعبداهلل

پيامبر و فرستاده خداست« .أشهد ّ
أن

علي ًا اميرالمؤمنين و ول ّي اهلل»؛ يعنى شهادت مىدهم كه حضرت على

اميـر

مؤمنان و ول ّى خدا بر همه خلق است« .ح ّي على الصالة»؛ يعنى بشـتاب بـراى

اقامه نماز« ،ح ّي على الفالح»؛ يعنى بشتاب براى رستگارى« ،حـ ّي علـى خيـر
العمل»؛ يعنى بشتاب براى بهترين كار كه نماز است« ،قد قامت الصالة»؛ يعنى
به تحقيق نماز برپا شد« ،ال إله ّاال اهلل»؛ يعنى خدايى؛ جز خداى يكتا و يگانـه،
سزاوار پرستش نيست.
مسئله  .333جملههاى اذان ،نيز اقامه بايـد متصـل بـه هـم باشـند و اگـر
فاصله بين آنها بيش از حدّ متعارف بود ،بايد دبواره از اول شروع شود.
مســئله  .331اداى جملــههــاى اذان و اقامــه و ني ـز نمــاز ،اگ ـر بــا آهنــگ
مخصوص مجالس لهو و معصيت باشد ،حرام و باطل است.
موارد سقوط اذان
مسئله  .333اذان در چند مورد ساقط است و آن ،جايى است كـه بيـن دو
نماز ـ همراه با ترتيب ـ جمع شود؛ مانند  .3نماز عصر در صورت جمع با نمـاز
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جمعه يا نماز ظهر؛  .4نماز عشاء در صورت جمع با نماز مغرب .در اين موارد،
اذان نماز اول براى هر دو نماز كافى است ،مگر آنكه به اندازه كافى بين دو نماز
فاصله شود .نافل ٔه عصر كه پيش از نماز عصر اقامه مىشود ،چون هشت ركعت
است ،مىتواند فاصله ايجاد كند؛ اما نافله مغرب كه چهار ركعت است و بعـد
از نماز مغرب اقامه مىشود ،شايد نتواند فاصله الزم را ايجاد كند ،از اينرو اگر
براى نماز عشاء اذان گفته مىشود ،رجائ ًا (اميد ثواب) باشد.
مسئله  .334سـقوط اذان بـراى نمـاز دوم در صـورت جمـع بـا نمـاز اول،
مختص جايى نيست كه جمع دو نماز در آن راجح است؛ مانند  .3نمـاز عصـر
ّ
الحجه بـا نمـاز ظهـر
جمعه با نماز جمعه يا ظهر آن؛  .4نماز عصر روز نهم ذى ّ
آن؛  .1نماز عشاء شب عيد قربان (شب دهم) با نماز مغرب ،براى كسى كه در
مشعر است؛  .3نماز عصر زن مستحاضه با نماز ظهر او ،نيز نماز عشاى وى بـا
نماز مغرب او؛  .3نماز كسى كه نمىتواند خود را از ناقض طهارت مانند ادرار،
مدفوع و باد حفظ كند ،از اين رو بيـن دو نمـاز جمـع مـىكنـد ،بلكـه در همـه
مواردى است كه بين دو نماز همراه (ترتيب) جمـع مـىشـود .البتـه احتيـاط در
مورد اول تا سوم ،ترک اذان براى نماز دوم است.
مسئله  .331سـقوط اذان در صـورت جمـع دو نمـاز ـ بـا رعايـت ترتيـب ـ
اختصاصى به نماز ادا ندارد و در نماز قضا نيز جارى است ،حتى اگر بخواهـد نمـاز
قضاى يک شبانهروز را با هم اقامه كند ،اذان براى قضاى نماز اول ،كافى است.
موارد سقوط اذان و اقامه
مسئله  .333اذان و اقامه در چند مورد ساقط مىشوند :يكم :كسى كه وارد
نماز جماعتى شده و مىخواهد با آن جماعت نماز بگزارد ،در صورتى كه بـراى
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آن نماز جماعت ،اذان و اقامه گفته شده باشد ،اذان و اقامه از او ساقط اسـت،
هر چند او هنگام اذان و اقامه حاضر نبوده و بعضى از ركعتها را ادراک نكـرده
باشد ،اگر اين نماز جماعت در مسجد برگزار شد ،نبايد براى نمـاز خـود اذان و
اقامه بگيود.
دوم :كسى كه براى اقامه نماز مستقل وارد مسـجدى شـد كـه در آن ،نمـاز
جماعت صحيح با اذان و اقامه برگزار شد و او در آن نماز شركت نكرده يا بعـد
از تمام شدن نماز جماعت وارد شد ،به شرط آنكه تمام صفها پراكنـده نشـده
باشند؛ حتى يک صف هـم بـاقى باشـد اذان و اقامـه از او سـاقط اسـت؛ چـه
بخواهد به تنهايى نماز بگزارد يا به جماعت و در صـورت جماعـت ،چـه امـام
باشد و چه مأموم.
مسئله  .333هر گاه شک كند كه نماز جماعت قبلى صـحيح بـود يـا نـه،
اذان و اقامه از او ساقط است؛ ولى اگر شک كند كه براى نماز جماعـت سـابق
اذان و اقامه گفته شد يا نه ،يا شک كند كه مكان نماز او و مكان نماز جماعـت
قبلى يک مكان محسوباند يا دو مكان ـ مانند سطح مسجد و بام آن ـ اذان و
اقامه از وى ساقط نيست.
سوم :كسى كه اذان و اقامه ديگرى را شنيد ،مىتواند به آن اكتفا كند و براى
نماز خود اذان و اقامه نگيود ،به شرط آنكه تمام فصول اذان و اقامه را بـه طـور
كامل شنيده باشد و در صـورت نـاقص شـنيدن يـا نشـنيدن بعضـى از فصـول،
مىتواند آنچه را درست نشنيد ،خودش بگيود و به همان اكتفا نمايد ،بـه شـرط
حفظ ترتيب ،اگر فقط اذان را شنيد ،مىتواند اقامـه را خـود بگيوـد؛ ولـى اگـر
اقامه را شنيد ،بخواهد اذان را خود بگيوـد ،چـون ترتيـب محفـوظ نمـىشـود،
نمىتواند به شنيدن اقامه اكتفا كند.
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مسئله  .333مستحب است كسى كه اذان ديگـرى را مىشنود ،خـواه اذان
اعالم و خواه اذان نماز (اذان اِعظام) ـ جمـاعت يا فـرادا ـ آن را بـدون فاصـله
بازگو كند و بازگو كردن اقامهاى كه مىشنود ،به اميد ثواب ،خوب است.
مسئله  .333چون با شنيدن اذان و اقامه ديگرى مىتوان بـراى نمـاز بـه آن
اكتفا كرد ،حكايت آنها ثواب خـاص خـود را دارد و بـراى اكتفـا بـه آن اثـرى
ندارد ،چون اثر ـ يعنى صحت اكتفا ـ با شنيدن حاصل شده است.
مخـتص بـه
مسئله  .338شنيدن اذانى كه حرام است ،مانند اذان با آواز لهوى
ّ
مجلس گناه ،نيز شنيدنى كه حرام است ،هرچند اذان صحيح و حالل است ،مانند
شنيدن مرد صداى اذان زن نامحرم را به قصد لذت ،براى نماز كافى نيست.
مسئله  .333شنيدن اذان و اقامـه مـرد بـراى مـرد و زن كفايـت مـىكنـد و
شنيدن اذان و اقامه زن براى زن و براى مردى كه محرم اوست ،كفايت مىكند و
براى مرد نامحرم ،احتياط ،عدم اكتفاست.
مسئله  .381شنيدن اذان نماز كسى براى نمـاز ديگـرى ،كـافى اسـت؛ نـه
شنيدن اذان در گوش نوزاد؛ يا موارد ديگرى كه اصل مشروع بـودن آنهـا ثابـت
شده باشد؛ چه رسد به موارد غير ثابت.
مسئله  .383اذان و اقامه نماز جماعت مردان را بايد مـرد بگيوـد و اذان و
اقام ٔه نماز جماعت زنان ،نيز زنان و مردان محرم را زن مىتواند بگيوـد ،هرچنـد
احتياط در صورت اخير ،ترک است.
مسئله  .384ترتيب هجده جمله اذان و هفـده جملـه اقامـه بايـد محفـوظ
باشد و اگر بر خالف آن گفته شد ،بايد برابر نظـم يادشـده دبوـاره گفتـه شـود،
مث ً
ال اگر «ح ّي على خير العمل» پيش از «ح ّي على الفالح» گفتـه شـد ،دبوـاره
بايد «ح ّي على خير العمل» گفته شود.
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مسئله  .381اتصال جملههاى اذان با هم ،نيز اتصال جملههـاى اقامـه بـا
هم بايد محفوظ باشد ،به صورتى كه عرف ًا آنها را گسسته از هم ندانند.
مسئله  .383بين اذان و اقامه ،هم ترتيب الزم اسـت ،هـم اتصـال؛ يعنـى
اذان مقدّ م بر اقامه گفته مىشود و بين اذان و اقامه فاصله نباشد ،به مقدارى كه
عرف ًا آن دو را جدا و بيگانه از هم ببينند؛ در اين صورت ،مستحب است دبوـاره
گفته شوند.
مسئله  .383بين اذان و اقامه و نماز ،فاصلهاى كه عرفـ ًا آن دو را بيگانـ ٔه از
نماز ببيند نباشد؛ در صورت فاصله ىزاد بيـن آنهـا و بيـن نمـاز ،دبوـاره گفتـه
مىشوند.
مسئله  .383اذان و اقامه نماز بايد بعـد از دخـول وقـت باشـد؛ اگـر همـه
جملههاى اذان و اقامه عمد ًا يا سهو ًا قبل از دخول وقت گفته شد ،يا بعضـى از
آنها قبل از وقت و برخى از آنها بعد از دخول وقت ادا شده باشد ،دبواره بايد
گفته شوند.
مسئله  .383اگر پيش از گفتن اقامه شک كند كه اذان گفته يا نه ،مستحب
است اذان را بگيود و اگر پيش از شروع در جملهاى از جملههاى اذان يا اقامـه
شک كند كه جمله قبل را گفته يا نه ،بايد جملـه قبـل را بگيوـد؛ ولـى پـس از
شروع در جمله بعدى ،اگر شک كند كه جمله قبل را گفته يـا نـه ،الزم نيسـت
جمله قبل را بازگو كند.
مسئله  .388مستحب است گيوند ٔه اذان رو به قبلـه بايسـتد و بـا طهـارت
باشد و با صداى بلند و كشيده اذان بگيود و بين جملههاى اذان كمـى فاصـله
دهد و بين آنها غير از ذكر و دعا سخن ديگرى نگيود.
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مسئله  .383مستحب است گيوند ٔه اقامه رو به قبله و آرام باشد و اقامـه را
از اذان آهستهتر بگيود و فاصله جملههاى آن را از فاصله جملههاى اذان كمتـر
كند؛ ليكن جملهها را به هم نچسباند.
مسئله  .331مستحب است بين اذان و اقامه در غير نماز مغرب ،دو ركعت
نماز بگزارد؛ يا يک گام بردارد؛ يا بنشيند؛ يا سجده نمايد؛ يا ذكرى بگيوـد؛ يـا
دعا كند و در نماز مغرب ،به يكى از اين امور اكتفا مىشود.
مسئله  .333اذان و اقامه بايد بـه عربـى صـحيح ،نـه بـه غيـر آن ـ ماننـد
فارسى ،تركى و ...ـ و نه به عربى غير صحيح گفته شود.
مسئله  .334مستحب است كسى كه براى اذان تعييـن مـىشـود ،عـادل و
وقتشناس و داراى صداى مناسب و رسا بوده و جاى پخش اذان بلند باشد.

مسئله  .331يازده چيز در نماز واجب است :يكم ن ّيت؛ دوم ايستادن؛ سوم
تكبيرةاالحرام؛ يعنى گفتن «اهلل اكبر» در اول نماز؛ چهارم ركوع؛ پـنجم سـجود؛
ششم قرائت؛ هفتم ذكر ركوع و سجود؛ هشتم تشهد؛ ُنهم سالم؛ دهـم ترتيـب؛
يازدهم مواالت؛ يعنى پى در پى آوردن اجزاى نماز.
مسئله  .333امورى كه در نماز واجباند ،دو قسـمانـد .قسـم يكـم ،ركـن
است و قسم دوم ،غير ركن .واجب ركنى ،آن است كه كم شدن يا ىزـاد شـدن
آن خواه عمدى باشد يا سهوى ،سبب باطل شدن نماز است .واجب غير ركنى،
آن است كه ىزاد شدن يا كم شدن عمدى آن ،سبب باطل شـدن نمـاز اسـت؛
ولى ىزاد شدن يا كم شدن سهوى آن ،موجب بطالن نماز نمىشود.
مسئله  .333ركن نماز پنج چيز است:
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يكم :ن ّيت .ىزاد شدن ن ّيت ،بنابر آنكه صرف داعى باشد ،ممكـن نيسـت و
بنابر آنكه اِخطار خطور دادن تفصيلى در قلب باشد ،ضرر ندارد؛ فقط كم شـدن
آن ـ كه به ترک آن است ـ امكانپذير اسـت .دوم :تكبيرةاالحـرام؛ سـوم :قيـام
(ايستادن) در حال تكبيرةاالحرام و پيش از ركوع (قيام متصل به ركوع)؛ چهارم:
ركوع؛ پنجم :دو سجده از يک ركعت.
احكام نيّت
مسئله  .333نمازگزار بايد نماز را به قصد اجراى دستور خدا انجـام دهـد.
الزم نيست آن را به تفصيل از قلب بگذراند ،چنانكه الزم نيست بر ـان آورد.
درجات قرب عبادت ،به درجات معرفت پروردگار و مح ّبت وى و در محضـر او
بودن و مظهر وى شدن است.
مسئله  .333نمازگزار بايد نمازى را كه مىخواهد اقامه نمايد ،مع ّيـن كنـد.
اگر آن نماز ،مع ّين است؛ مانند نماز مغرب كسى كه نماز مغرب قضا بـه عهـده
ندارد ،در اين صورت قصد نماز مغرب كـافى اسـت و تعييـن ادا يـا قضـا الزم
نيست؛ همچنين كسى كه مث ً
ال نماز مغرب قضا به عهده دارد ،ولى فقط درصدد
انجام دادن نماز اداست ،تعيين ادا يا قضا الزم نيسـت و اگـر آن نمـاز مشـترک
بين واجب و مستحب ،نيز بين ادا و قضاست و هر دو طرف اشـتراک مـىتوانـد
مقصود نمازگزار باشد ،در اين صورت ،بايد نمازى را كه مىخواهد اقامه نمايد،
مع ّين كند ،هرچند به اجمال باشد و بدون تعيين ،نماز باطل است.
مسئله  .338نمازگزار بايد قصد نماز مع ّين را تا پايان ادامه دهد ،به گونهاى
كه اگر در هر حالتى از نماز از وى سؤال شود ،بتواند بگيود فالن نماز را انجـام
مىدهم.
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مسئله  .333ن ّيت نماز ـ به معنـاى انجـام دادن آن بـه دسـتور خداــ بايـد
خالص باشد .قصد غير خدا ـ خواه در تمام نماز ،خواه در جزئى از اجـزاى آن،
اعم از آنكه فقط براى غير خدا باشد يا بخشى از آن براى غير او باشـد و خـواه
به وسيله كارى يا وصفى ،مانند در مسـجد خوانـدن يـا اول وقـت ادا نمـودن و
خواه به صورت يرا ،يعنى به ديگران نشان دهد كه براى خدا نماز مىخوانـد يـا
به صورت ُسمعه ،يعنى به گوش ديگران برساند ،در حالى كـه چـنين نيسـت ـ
نماز را باطل مىكند.
احكام تكبيرة االحرام

مسئله  .3111واجب است در آغاز هر نمـاز «اهلل اكبـر» گفتـه شـود و ايـن

جمله ـ بنا بر اينكه ن ّيت شرط باشد ـ ّاولين جزء نمـاز و دوميـن ركـن از اركـان
نماز است و بايد به عربى صحيح و پشت سر هم گفته شود .ترجمه آن به ـان
ديگر ،يا تل ّفظ آن به عربى غير صحيح ،باطل است.
مسئله  .3113در صورت اداى دو كلمه «اهلل اكبر» به عربى صحيح ،اتصال
آن به دعاى قبل يا ذكر و دعاى بعد جايز است ،هرچند احتياط در ترک اتصـال
آن به سابق و الحق است.
مسئله  .3114در صورت اتصال «اهلل اكبر» به سابق ،بايد همزه «اهلل» تل ّفظ
ش(ضمه) «ر» اكبـر
شود و در صورت اتصال آن به الحق ،بايد حركت ،يعنى پي
ّ
تل ّفظ شود.
مسئله  .3111در حال گفتن «اهلل اكبر» بايد ايستاده باشد و ترک عمدى يـا
سهوى قيام ،سبب بطالن آن است؛ نيز در حال گفتن آن ،بدن بايد آرام باشد و
ترک عمدى آن ،سبب بطالن است و در صورت ترک سهوى ،باطل نمىشود.
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مسئله  .3113تكبيرةاالحرام ،حمد و سـوره ،ذكـر و دعـاى واجـب (ماننـد
صلوات تشهد) بايد به گونهاى گفته شود كه قابل شنيدن باشد ،هرچنـد بـر اثـر
وجود مانعى از درون ـ مانند «كرى» ـ يا از بيرون ـ مانند طوفان يا همهم ٔه ىزاد ـ
شنيده نشود.
مسئله  .3113نمازگزارى كه بر اثر بيمارى خاص يا الل بودن ،تـوان تلفـظ
«اهلل اكبر» را ندارد ،بايد با ان اشاره ـ كه مورد گفتوگوى مخصوص مبتاليان
به ايـن وضـع اسـت ـ آن را ادا نمايـد ،در حـالى كـه صـورت آن را در قلـب
مىگذراند.
مسئله  .3113مناسب است پيش از تكبيرةاالحـرام و پـس از آن ،دعاهـاى
مخصوص كه در كتابهاى دعا نقل شده ،به اميد ثواب ،خوانده شود.
مسئله  .3113مستحب است در حال گفتن تكبيرةاالحرام ،دستهـا را بـا
انگشتها ِى به هم چسبيده ،تا مقابل گوشها باال برد.
مسئله  .3118هر گاه شک كند كه تكبيرةاالحرام را گفت يـا نـه ،چنانچـه
ّ
شـک خـود
مشغول خواندن چيزى مانند حمد باشد ،بنا را بر گفتن بگذارد و به
اعتنا نكند و اگر به خواندن چيزى مشغول نشده ،بايد تكبيرةاالحرام را بگيود.
مسئله  .3113هر گـاه پـس از گفـتن تكبيرةاالحـرام شـک كنـد كـه آن را
صحت بگذارد و به ّ
شک خود اعتنا نكند.
صحيح ادا كرده يا نه ،بنا را بر ّ
احكام قيام (ايستادن)
مسئله  .3131ايستادن در حال گفتن تكبيرةاالحرام و پيش از ركـوع (قيـام
متصل به ركـوع) واجـب ركنـى اسـت و در حـال خوانـدن حمـد و سـوره ،يـا
تسبيحات ركعت سوم و چهارم ،واجـب غيرركنـى اسـت؛ نيـز ايسـتادن بعـد از
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ركوع ،هرچند واجب است؛ ولى ركن نيست .اگـر نمـازگزار قيـامهـاى واجـب
غيرركنى را بر اثر فراموشى ترک كند ،نماز او باطل نيست .قيـام در حـال كـار و
ذكر مستحب ـ مانند قنوت ـ مستحب است؛ يعنى مىتوان با ترک قنوت ،آن را
ترک نمود؛ نه آنكه نشسته قنوت به جا آورد.
مسئله  .3133ايستادن براى تكبيرةاالحرام بايد به گونهاى باشـد كـه يقينـ ًا
تمام حروف آن در حال قيام گفته شده باشد ،براى حصول چـنين يقينـى ،بايـد
لحظهاى پيش از شروع در گفتن و لحظهاى پس از پايان آن ،ايستاده باشد.
مسئله  .3134چون قيام متصل به ركوع ،واجب ركنى است ،اگر نمـازگزار
پس از حمد و سوره يا تسبيحات ابرع ،ركوع را فراموش كرد و نشست و سـپس
به يادش آمده كه ركوع را انجام نداده ،نمىتواند به حال خميده بـه حـدّ ركـوع
برگردد ،بلكه بايد بايستد و به ركوع برود ،تا نماز او بر اثر حفظ قيـا ِم متصـل بـه
ركوع باطل نشود.
ْ
مسئله  .3131واجب است نمازگزار در حال قيام ،به جايى تكيه نكنـد و از
صورت ايستادن بر اثر خميدگى خارج نشود و تمام بـدن او آرام باشـد ،مگـر در
حالت ناچارى .با حفظ قيام متصل به ركـوع ،حركـت پـا در حـال خـم شـدن
جهت ركوع ،اشكال ندارد.
مسئله  .3133حركت ،خميدگى ،تكيه دادن در حـال قيـام غيرركنـى ،اگـر
ســهوى باشــد ،اشــكال نــدارد و درحــال قي ـام ركن ـى ـ ماننــد قي ـام در زمــان
تكبيرة االحرام و قيا ِم متصل به ركوع ـ چيزى كه با قيـام منافـات دارد ـ ماننـد
خميدگى ـ وجود سهوى آن ،موجب بطالن است و چيـزى كـه بـا عنـوان قيـام
منافات ندارد ـ مانند حركت و تكيه دادن ـ وجـود سـهوى آن ،موجـب بطـالن
نمىشود.
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مسئله  .3133هرگاه نمازگزار از ايستادن عاجز شود ،بايد بنشـيند و اگـر از
نشستن هم عاجز شود ،بايد به پهلو قرار گيرد و تا بدنش آرام نشـده ،هيـچ ذكـر
واجب نماز را ادا نكند و احتياط ًا ذكر مستحب را نيز به قصد ورود نگيود.
مسئله  .3133كسى كه قادر بر ايستادن است؛ ولى قادر بر آرام بودن و تكيه
ندادن نيست ،نمىتواند نشسته نماز بگزارد ،بلكه بايـد بايسـتد و بـا تكيـه دادن
نماز را اقامه كند و كسى كه به هيچ وجه نمىتواند بايستد ،هرچند همانند افـراد
سالمند خميده باشد ،بايد بنشيند و اگر نتواند درست بنشـيند ،بايـد بـه پهلـوى
راست و اگر نشد ،به پهلوى چ

و اگر نشد ،به پشت قرار بگيرد ،به گونهاى كه

كف پاهاى او رو به قبله باشد.
مسئله  .3133كسى كه مىتواند در حال نشستن و تكيه دادن ،نماز را اقامه
كند ،نمىتواند به پهلو قرار بگيرد و در آن حال ،نماز بگزارد.
مسئله  .3138هرگاه در حال نماز ،عجز از ايستادن يا نشستن عارض شـود
و يا عجز قبلى برطرف شود ،بقيه عمل و ذكر را بايد با حالت فعلى خود انجـام
دهد؛ يعنى اگر عجز از ايستادن برطرف شد ،فور ًا بايد بايستد و ساير عمـلهـا و
ذكرها را در حال ايستادن انجـام دهـد .همچـنين اسـت اگـر عجـز از نشسـتن
برطرف شده باشد و در تمام اين احوال ،پس از آرام شدن بدن ،بقيه عمل و ذكر
را بهجا آورد.
مسئله  .3133تبديل ايستادن به نشستن و نشستن به پهلو قـرار گـرفتن ،يـا
براى عجز فعلى است كه هم اكنون نمىتواند به وظيفه اصلى خود عمـل كنـد؛
يا براى ترس از خطر يا ضرر آينده است و در هر دو حـال ،مـىتوانـد بـه حكـ ِم
عاجز عمل نمايد.
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مسئله  .3141كسى كه مىداند يـا اطمينـان دارد در پايـان وقـت ،عجـز او
برطرف مىشود ،بايد نماز را به تأخير بيندازد ،تا در آخر وقت بـا شـرايط كامـل،
آن را اقامه كند و اگر مىداند يا اطمينان دارد تا پايان وقت ،عجز او باقى است،
مىتواند نماز را در ّاول وقت و برابر وظيفه عاجز انجام دهد .در هر دو صـورت،
اگر عجز او در اول وقت برطرف شد و او نماز را در اول وقت ،برابر وظيفه عاجز
خواند ،در صورت اول ،حتم ًا و در صـورت دوم ،بـه احتيـ ِ
اط الزم بايـد نمـاز را
دبواره اقامه كند.
امور مستحب در حال ايستادن نماز

مسئله  .3143مستحب است نمازگزار در حال ايسـتادن امـورى را رعايـت
كند؛ مانند شانهها را پايين بيندازد و دستها را رها كند و ِ
كف دستهـا را روى
رانها بگذارد و تمام انگشت دستها را به هم بچسباند و ستون فقرات و گردن
را راست نگه دارد و پاها را رو به قبله و محاذى هم ،بدون پس و پيش قرار دهد
و سنگينى بدن را به طور مساوى ،روى دو پا قرار دهد و با خشوع و خضـوع بـه
صورت برده در ساحت موال باشد و نگاه او به جاى سجود باشد ،نمازگزار مرد،
بين دو پا به انداز ٔه سه انگشت تا يک وجب فاصله بيندازد و نمازگزار زن ،پاهـا
را به هم نزديک كند.
احكام قرائت
مسئله  .3144واجب است در نمازهـاى شـبانه روز ،در ركعـت اول و دوم،
سوره حمد خوانده شود و احتيـاط واجـب ،خوانـدن يـک سـور ٔه كامـل در هـر
ركعت ،بعد از حمد است.
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مسئله  .3141در حال خطر يا ضرر يا َع َجله در كارى ،مىتواند سوره را نخواند.
مسئله  .3143ترتيب بين حمد و سوره ،واجـب اسـت و اگـر عمـد ًا سـوره
پيش از حمد خوانده شد ،نماز باطل است و اگر سـهو ًا خوانـده شـد و در بيـن
سوره يا پس از آن ،به يادش بيايد ،بايد بعد از خواندن حمد ،به احتياط واجب،
سوره را دبواره بخواند.
مسئله  .3143اگر نمازگزار حمد يا سوره را فراموش كند و پـس از رسـيدن
به ركوع بفهمد ،نمازش صحيح است و براى هر كدام از حمد و سور ٔه فرامـوش
شده ،دو سجده سهو انجام دهد.
مسئله  .3143اگر پيش از آنكه براى ركوع خم شود ،يا پـس از خـم شـدن
پيش از آنكه به حدّ ركوع برسد ،يادش بيايد كه حمد و سـوره را نخوانـده ،بايـد
برگردد و هر دو را بخواند و اگر معلوم شود كـه فقـط سـوره را نخوانـده ،بنـا بـر
احتياط واجب ،فقط سوره را بخواند و اگر بفهمد كه فقط حمد را نخوانده ،بايد
حمد را بخواند و به احتياط واجب ،سوره را دبواره بخواند.
مسئله  .3143در نماز واجب ،خواندن آيه سجده ،نيز يكى از سورههايى كه
سجده واجب دارد تا آن آيه مع ّين جايز نيسـت و اگـر عمـد ًا بخوانـد و سـجده
تالوت را به جا آورد ،بنا بر احتياط واجب ،نماز باطـل مـىشـود و اگـر سـجده
تالوت را بر اثر گناه به جا نياورد ،نماز او باطل نمىشود و اگر عمد ًا آيه سـجده
را گوش دهد ،حكم خواندن عمدى آن را دارد.
مسئله  .3148اگر در نماز واجب سهو ًا آي ٔه سجده را بخواند ،يا گوش دهد،
نماز او باطل نمىشود .اگر تا پايان نماز ،فاصـله انـدكى اسـت ،پـس از نمـاز،
سجده تالوت را انجام دهد و اگر فاصـله ىزـاد اسـت ،احتياطـ ًا بـراى سـجده
واجب ،اشاره نمايد و بعد از نماز سجده كند.
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مسئله  .3143سوره در نماز مستحب الزم نيست ،حتى اگر نماز مسـتحب
بر اثر نذر واجب شود ،مگر آنكه آن نماز مستحب ،با سوره نذر شود .نمـازهـاى
مستحب كه سورههاى خاص در آنها شرط شده باشد ،مانند نماز شـب دفـن،
بدون آن سوره به دستور عمل نمىشود.
ِ
ظهـر روز جمعـه ،خـواه دو ركعـت (نمـاز
مسئله  .3111نمازگزار در نمـاز
جمعه) بگزارد يا چهار ركعت ،مستحب است در ركعت اول بعد از حمد ،سوره
جمعه و در ركعت دوم پس از حمد ،سوره منافقون بخواند .اگر يكـى از ايـن دو
سوره را انتخاب ،و شروع به خواندن آنها نمود ،بنابر احتياط واجب ،نمىتوانـد
آنها را رها كند و سور ٔه ديگر بخواند.
مسئله  .3113نمازگزار مىتواند سورهاى را كه شروع كرده ،پيش از آنكه بـه
نصف آن برسد ،آن را رها كند و سور ٔه ديگر شروع نمايد ،مگر سـوره ﴿ نق ْ
ىه َموى
مْ ن
اُهللىأ َحدى﴾ يا ﴿ نق ْْ َ
َ
ون﴾ كه اگر اينهـا را اول شـروع كـرده باشـد،
ىَاىأُّىَ َهاىا ْلُافِ نِّ َ
نمىتواند آنها را رها كند و سوره ديگر شروع نمايد ،چنانكه نمىتوانـد از يكـى
از اين دو به ديگرى رجوع نمايد .البته در روز جمعه مىتواند از اين دو سوره ،در
صورتى كه عمد ًا شروع نكرده باشد ،به دو سوره جمعه و منـافقون رجـوع كنـد،
َ
ىاُهللىأ َحد﴾ و ﴿ نق ْ
مْى
ىه َو
چون در صورت شروع عمدى ،رها نمودن دو سوره ﴿ نق ْْ ن
َ
ون﴾ به احتياط واجب ،جايز نيست.
َاىأُّىَ َهاىا ْلُافِ نِّ َ
مسئله  .3114هر گاه بر اثر عذرى مانند فراموشى ،تنگى وقت يـا ضـرورت
پيشبينى نشده ،نتواند سورهاى را كه شروع كرده ادامه دهد ،مىتوانـد آن را رهـا
كند و سور ٔه ديگر بخواند ،هرچند از نصف سورهاى كه شروع كرده گذشته باشد؛
ىاُهللىأ َحد﴾ يا ﴿ نق ْْ َ
َ
ون﴾ ،يـا سـوره جمعـه و
ىَاىأُّىَ َهاىا ْلُمافِ نِّ َى
ىه َو
يا آن سوره ﴿ ،نق ْْ ن
منافقون باشد.
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مسئله  .3111در نماز مستحب ،هر سورهاى را كه شروع كرده ،مىتوانـد آن
را رها نمايد ،هرچند به نصف آن رسيده باشد و سوره ديگر را شروع كند.
مسئله  .3113بر نمازگزار مرد واجـب اسـت حمـد و سـوره نمـاز صـبح و
مغرب و عشاء را بلند بخواند و بر هر نمازگزار (مرد يا زن) واجب است حمـد و
سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخواند ،مگر نماز ظهـر روز جمعـه ـ خـواه دو
ركعت جمعه باشد يا چهار ركعت معمول ـ كه بلند خوانـدن آن راجـح اسـت،
هر چند رجحان بلند خواندن چهار ركعت ظهر ،مانند استحباب بلنـد خوانـدن
دو ركعت جمعه ،نيست.
مسئله  .3113بر نمازگزار مرد واجب است عمد ًا هيچ كلمه يا حرف حمد و
سور ٔه ركعت اول و دوم نمازهاى صـبح و مغـرب و عشـاء را آهسـته نخوانـد ،بـه
صورتى كه حرف آخر هيچ كلمهاى عمد ًا آهسته ادا نشود؛ همچنين واجب اسـت
كه عمد ًا هيچ كلمه يا حرف حمد و سور ٔه نمازهاى ظهر و عصر بلند ادا نشود.
مسئله  .3113نمازگزار زن در نمازهاى صـبح و مغـرب و عشـاء مـىتوانـد
حمد و سوره را بلند يا آهسته بخواند و در صـورت بلنـد خوانـدن ،بنابراحتيـاط
واجب ،نامحرم صداى او را نشنود .خانمهای كهنسال مطلق ًا مخ ّيرند.
مسئله  .3113نمازى كه حمد و سوره آن بايد بلند خوانده شـود ،اگـر روى
علم و عمد آهسته خوانده شود ،آن نماز باطل است ،چنانكه نمـازى كـه بايـد
آهسته خوانده شود ،اگر با علم و عمد بلند خوانده شود ،آن نماز باطـل اسـت؛
ولى اگر در جايى كه بايد بلند خوانده شـود ،بـر اثـر فراموشـى يـا كوتـاهى (نـه
تقصير) در يادگرفتن حكم شرعى آن ،آهسته خوانده شد ،نماز صحيح اسـت و
اگر در بين خواندن حمد و سوره يادش بيايد ،يا به حكم شرعى آگاه شود ،الزم
نيست مقدارى را كه خوانده ،دبواره بخواند.
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مسئله  .3118صداى نمازگزار در نمازهايى كه بايـد بلنـد خوانـده شـوند،
نبايد به صورت فرياد باشد ،چنانكه در نمازهايى كه بايد آهسته خوانده شـوند،
نبايد آنقدر كوتاه باشد كه خود نمازگزار بدون مانع آن را نشنود؛ وگرنه در هر دو
صورت ،نماز باطل است.
مسئله  .3113نمازگزار بايد تمام كلمات واجـب ،اعـم از قرائـت و ذكـر را،
صحيح ادا نمايد .كسى كه قادر بـر تل ّفـظ صـحيح نيسـت ،بـه هـر صـورتى كـه
مىتواند اكتفا نمايد و احتياط مستحب ،آن است كه نمـاز را بـه جماعـت اقامـه
كند ،هرچند تسبيحات ابرع و ذكرهاى واجب ديگر را برابر با عجز خود ادا نمايد.
مسئله  .3131نمازگزارى كه مـىتوانـد كلمـات و ذكـر و دعـاى واجـب را
صحيح ادا كند و آفتى در ان ندارد ،بايد همه آنها را فراگيـرد تـا صـحيح ادا
نمايد و در تنگى وقت ،احتياط واجب ،آن است كه نماز را بـه جماعـت اقامـه
نمايد .در صورت عدم امكـان جماعـت ،نمـازش بـا همـان وصـفى كـه دارد،
صحيح است ،هرچند بر اثر ياد نگرفتن كيف ّيت اداى كلمات گناه كرده است.
ِ
واجب نمـاز مـزد
مسئله  .3133بنا بر احتياط واجب براى ياد دادن احكام
نگيرند و مسئول اموال بيت المال بايد نيـاز يـاد دهنـد ٔه احكـام واجـب نمـاز را
ِ
مستحب نماز ،جايز است.
برطرف نمايد .ديرافت مزد براى ياد دادن احكام
مسئله  .3134تمام كلمات ،حروف و حركـتهـاى قرائـت ،ذكـر و دعـاى
واجب نماز بايد بدون غلط ادا شود .ترک يا جابهجـايى عمـدى آنهـا موجـب
بطالن نماز است.
مسئله  .3131كسى كه كلمه يا حرف يا حركت خاص را صحيح بدانـد و
برابر آن ،نمازهاى گذشته را اقامه كـرده باشـد و بعـد از آن بفهمـد كـه درسـت
نبوده ،الزم نيست دبواره آن را در وقت ادا يا در خارج وقت ،قضا نمايد.

» « ٢٤٢

ﻮ ﺢ ا ﺴـﺎﻞ

ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٠٤٤ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ داراى ﺣﺮوف ﻣﺘﺸﺎﺑﻪاﻧﺪ و ﻣﺨﺎرج آنﻫـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت
اﺳﺖ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺻﺎد و دال و زاء وﻇﺎ« ـ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻰ از آنﻫـﺎ ﺻـﺤﻴﺢ و
ﺑﻌﻀﻰ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺤﻴﺢ آن ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ادا ﺷﻮد؛ ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻛﺖ اول ﻳﺎ وﺳﻂ
ﻛﻠﻤﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ادا ﻛﺮد؛ اﻣﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻠﻤﻪ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره آن را وﻗـﻒ ـ
ِ
وﻗـﻒ ﺑـﻪ
ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺎﻛﻦ ـ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻓﺮاﮔﻴﺮى ﺻـﺤﻴﺢ آن ،ﻻزم ﻧﻴـﺴﺖ و در ﺻـﻮرت
ﺣﺮﻛﺖ ـ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺟﻮاز آن ـ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻛﺖ آن را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ِ .١٠٤٥
ِ
وﺻـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﻜﻮن ،ﺟـﺎﻳﺰ اﺳـﺖ ،ﻫﺮﭼﻨـﺪ
وﻗﻒ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ و
اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ ،ﺗﺮک آن اﺳﺖِ .
وﻗﻒ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ،آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺣﺮﻛـﺖ ﺣـﺮف
آﺧﺮ ﻛﻠﻤﻪ را ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ و ﻛﻠﻤﻪ دﻳﮕـﺮ ،ﻟﺤﻈـﻪاى ﺳـﺎﻛﺖ ﺷـﻮد و
ِ
وﺻﻞ ﺑﻪ ﺳﻜﻮن ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺣـﺮف آﺧـﺮ ﻛﻠﻤـﻪ را ﻇـﺎﻫﺮ ﻧﻜﻨـﺪ و ﺑـﺪون
ﻣﻜﺚ ،ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪى را ﺑﮕﴡﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٠٤٦اداى ﺣﺮوف از ﻣﺨﺎرج ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻪ در ﻋـﺮف ﻋـﺮب ﺻـﺤﻴﺢ
اﺳﺖ ،ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺠﴡﺪى ﻧﺒﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻓﺮﻗـﻰ
ﻣﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺷﺪ )ﺗﺸﺪﻳﺪ( و ّ
ﺑﻴﻦ َ ّ
ِ
ﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪ
واﺟﺐ اﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ،ﺟﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺣﺮف ّ
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٠٤٧ﱢ
ﺿﻤﻪ( اﺳـﺖ و ﻳـﺎﻳﻰ
ﺣﺮف ّ
ﻣﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از واوى ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺶ ) ّ
ِ
ﺣﺮﻛﺖ ﳼﺮ )ﻛﺴﺮه( اﺳﺖ و َ ِاﻟﻔﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از آن ،ﺣﺮﻛﺖ َ َزﺑﺮ )ﻓﺘﺤﻪ(
ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آن،
اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن )در ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﻪ( ،ﻫﻤﺰه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ »َﺟـﺎء« و »ُﺳـﻮء« و
اﻟﻀﺎﻟﻴﻦ﴾.
»ِﺟﻰء« ﻳﺎ ﭘﺲ از آنﻫﺎ ﺳﻜﻮن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﴿ ّ
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٠٤٨ﻧﻤﺎزﮔﺰار در رﻛﻌﺖ ﺳﻮم ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و رﻛﻌﺖ ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم

َ
ﺳـﺒﺤﺎن اﳏ َو
ﻧﻤﺎز ﻇـﻬـﺮ و ﻋـﺼـﺮ و ﻋﺸﺎء ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤـﺪ ﺑﺨﻮاﻧـﺪ ﻳـﺎ ﻳـﮏ ﻣﺮﺗﺒـﻪ » ُ
ِ
أﻛﺒﺮ« ﺑﮕﴡﺪ .اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ ،ﺳـﻪ ﺑـﺎرﮔﻔﺘﻦ آن
َ ُ
اﻟﻪ ِ ّإﻻ اﳐ َو اﳐ َ
اﻟﺤﻤﺪ ﳏ َو ﻻ َ
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است .نمازگزار مىتواند در ركعت سـوم مـث ً
ال حمـد را بخوانـد و در ركعـت چهـارم
تسبيحات ابرع را يا به عكس .در اين جهت ،فرقى بين نماز جماعت و فرادا نيست.
مسئله  .3133هر نمازگزار (اعم از زن و مرد) واجب است قرائـت ركعـت
سوم و چهارم نماز را آهسته انجام دهند و اگر خواستند سور ٔه حمد بخواننـد بـه
احتياط واجب بسم اهلل ...را آهسته بگيوند.
مسئله  .3131كسى كه نمىتواند تسـبيحات را صـحيح ادا كنـد ،بايـد در
ركعت سوم و چهارم سوره حمد را بخواند.
مسئله  .3133هرگاه در ركعت اول يا دوم نماز سهو ًا تسـبيحات بخوانـد و
پيش از ركوع آگاه شود ،بايد حمد و سوره را بخواند و اگر در حال ركوع يا پـس
از آن آگاه شود ،نماز او صحيح است و در هر دو حال ،بنا بر احتياط مستحب،
جهت ىزاد نمودن تسبيحات ،سجده سهو به جا آورد.
مسئله  .3134اگر در دو ركعت آخر نماز به عنوان اينكه دو ركعت اول نماز
است ،حمد بخواند ،نماز او صحيح است؛ چه پيش از ركوع آگاه شود؛ چـه در
حال ركوع و چه پس از آن ،چنانكه در دو ركعت اول نماز ،بـه خيـال آنكـه دو
ركعت آخر نماز است و حمد در آنها كافى است ،سوره حمد بخواند ،نمـاز او
صحيح است؛ چه پيش از ركوع آگاه شود؛ يا پس از رفتن بـه ركـوع .البتـه اگـر
قبل از ركوع آگاه شد ،بنا بر احتياط واجب ،سوره را بايد بخواند.
مسئله  .3131هرگاه در دو ركعت آخر نمـاز؛ قصـد خوانـدن حمـد داشـت و
تسبيحات بر ان او آمد يا قصد گفتن تسبيحات داشت و حمد بر ان او آمـد ،در
صورتى كه آنچه بر ان او آمد اص ً
ال مورد قصد نماز او نبود ،بايد آن را رهـا كنـد و
دبواره حمد يا تسبيحات را به قصد نماز بخوانـد و در صـورتى كـه عـادت او ايـن
بوده ،هر كدام از اين دو بر ان آمد ،همان بهعنوان قرائت نماز باشد ،كافى است.
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مسئله  .3133كسى كه عادت دارد در ركعت سوم و چهارم نماز تسبيحات
بخواند ،اگر بدون قصد قرائت نماز ،مشغول حمد شـد ،بايـد آن را رهـا كنـد و
دبواره حمد يا تسبيحات بخواند؛ ولى اگر از عـادت خـود غفلـت نمـوده و بـه
قصد امتثال دستور نماز ،حمد را خواند ،كافى است و نماز او صحيح است.
مسئله  .3133پس از تسبيحات ركعـت سـوم و چهـارم ،مسـتحب اسـت

استغفار كند؛ مث ً
ال بگيود « َأس َت ِغف ُراَهلل َربِّي» و يا بگيود « َال َّل ُه َّم ا ْغ ِفر لي» و اگر در
حال استغفار شک كند كه حمد يا تسبيحات را گفته يا نه ،به شک خـود اعتنـا
نكند؛ ا ّما اگر استغفار را به عنوان ذكر مطلق كه در هر حال مطلوب است ـ نـه
به عنوان دستور خاص در دو ركعت آخر نماز ـ گفته است ،بايد بـه شـک خـود
اعتنا كند و حمد يا تسبيحات را بگيود؛ نيز اگر در حال رفتن به ركوع و پيش از
رسيدن به حدّ ركوع شک نمود ،بايد برگردد و حمد يا تسبيحات را بگيود.
مسئله  .3133هرگاه شک كند كه آيه يا ذكرى از اذكار نماز را گفته يا نه ،يا
آن را صحيح ادا كرده يا نه ،تا وارد جزء بعدى نماز نشده باشـد ،بايـد آن را بـه
صورت صحيح بگيود و اگر وارد جزء بعدى شـد ،الزم نيسـت بـه شـک خـود
اعتنا كند ،هرچند آن جزء بعدى ركن نباشد.
امور مستحب در قرائت نماز

مسئله  .3133مستحب است پيـش از شـروع در قرائـت ركعـت اول نمـاز

الشي ِ
بگيودَ « :أ ُعو ُذ ِباِهلل ِم َن َّ
الر ِجي ِم» .حمد و سـوره را شـمرده بخوانـد و در
طان َّ
آخر هر آيه وقف نمايد .درصورتى كه مأموم است؛ يا خود به تنهايى نماز اقامــه

ن» .در ركعت اول هر نماز
مىكند ،بعد از حمـد بگيوـد« :ال َحمدُ ِهلل َر ِّب ال اعا َلمي َ
َ
سوره ﴿إِن َ
ىاُهللىأ َحد﴾ بخواند .پس از ﴿ نق ْْى
َّاىأ ْن َز ْلنانىُ﴾ و در ركعت دوم آن ﴿ نق ْْى نه َو
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َ
ىاُهللىأ َحد﴾ بگيودَ « :ك اذ ِل َك اُهلل َربِّي» (يک تا سه بار) .معانى آيات و اذكار را
نه َو

به ذهن آورده و خواهان نعمت الهى و بركنارى از نقمت او باشدِ « .ب ِ
سـم اِهلل»...
را در نمازهايى كه آهسته خوانده مىشود ،بلند بخواند.
امور مكروه در قرائت نماز

َ
ىاُهللىأ َحد﴾ در نمازهاى يک شـبانه
ىه َو
مسئله  .3138يكم :ترک سوره ﴿ نق ْْ ن
َ
ىاُهللىأ َحد﴾ به يک نفس .سـوم :يـک سـوره را در دو
ىه َو
روز .دوم :خواندن ﴿ نق ْْ ن
َ
ىاُهللىأ َحد﴾.
ىه َو
ركعت خواندن ،مگر سوره ﴿ نق ْْ ن
احكام رکوع
مسئله  .3133در هر ركعت نماز ،واجـب اسـت پـس از قرائـت بـه قصـد
ركوع ،به اندازهاى خم شـود كـه تمـام انگشـتهـاى او ،حتّـى انگشـت ابهـام
(شست) به زانو برسد ،به صورتى كه بتواند چيزى بر زانو بگذارد.
مسئله  .3131گذاشتن دسـت بـر زانـو در ركـوع واجـب نيسـت ،هرچنـد
احتياط آن است كه دستها در حال ركوع بر زانو باشد.
مسئله  .3133ركوع بايد به صورت متعارف باشد ،بنـابراين خـم شـدن بـه
طرف راست يا چ

و مانند آن كافى نيست ،هرچند دستها به زانو برسد.

مسئله  .3134خم شدن بايد به قصد ركوع نماز باشد؛ نـه بـراى گذاشـتن
چيزى بر زمين يا برداشتن چيزى از آن .اگر به قصد ركوع نماز خم نشد ،دبوـاره
بايد بايستد و قيام متصل به ركوع را حفظ نمايد؛ آنگاه به قصد ركوع خم شـود
و آنچه بدون قصد ركوع انجام داد ،نماز را باطل نمىكند ،ىزرا ركـوع نبـوده تـا
ىزاد ٔه ركن شود.
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مسئله  .3131كسى كه دست يا زانوى او يا هردوى آنها بلندتر يا كوتـاهتـر
از معمول يا تفاوت ديگرى با اعضاى افراد متعارف دارد ،بايد انـداز ٔه معمـول و
متعارف را معيار خود قرار دهد.
مسئله  .3133مقدار خم شدن براى ركوع در نماز نشسته ،همان انداز ٔه خم
شدن براى ركوع در نماز ايستاده است ،هرچند صورت او نزديک جـاى سـجده
نشود.
مسئله  .3133واجب است در ركوع ،ذكر گفته شود و احتياط واجب است

بحان ربي الع ِظي ِم و ِبح ِ
مد ِه» يـا سـه مرتبـه« :سـبحان اهلل» گفتـه
َ َ
يک مرتبهُ « :س َ َ ِّ َ َ
شود .در تنگى وقت يا خطر و ضرر ،يک مرتبه كافى است .افضل آن است كـه

بحان ربي الع ِظي ِم و ِبح ِ
مد ِه» نيز ،سه يا پنج يا هفت بار تكرار شود ،چنانكـه
َ َ
« ُس َ َ ِّ َ َ
در سبحان اهلل ،تكرار بيش از سه مرتبه ،مستحب است .جمع بين تسبيح بـزرگ
و كوچک ،جايز است.
مسئله  .3133ذكر ركوع بايد بدون فاصله و به عربى صحيح باشد و ترجم ٔه

فارسى آن ،كافى نيست.
مسئله  .3133واجب است ذكر واجب ركوع ،درحال آرامش بـدن باشـد و
احتياط واجب است ذكر مسـتحب ركـوع كـه بـه قصـد خصوصـيت ركـوع ادا
مىشود ،در حال آرامش بدن باشد.
مسئله  .3138حركت اندک كه مانع صدق آرامـش بـدن نيسـت ،اشـكال
ندارد؛ ولى ذكر در حال حركت شديد كه مانع صدق آرامش بدن اسـت ،كـافى
نيست و بايد در حال آرام شدن بدن ،دبواره گفته شود.
مسئله  .3133ذكر ركوع بايد پس از رسيدن به حدّ ركوع باشـد و ذكـر پيـش از
رسيدن به حدّ ركوع كافى نيست و اگر عمد ًا به همان اكتفا شود ،نماز باطل است.
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مسئله  .3131اگر پيش از تمام شدن ذكر واجب ركوع ،عمد ًا سـر از ركـوع
بردارد ،نماز او باطل است و اگر سهو ًا يا روى ضرورت سر بردارد ،چنانچه پيـش
از خروج از حدّ ركوع يادش بيايد ،يا ضرورت برطرف شـود ،بايـد ذكـر ركـوع را
تمام نمايد و اگر پس از خروج از حدّ ركوع يادش بيايد يا ضرورت برطرف شـود
نماز او صحيح است.
مسئله  .3133كسى كه نتواند ذكر واجب در ركوع را در حال ركـوع بگيوـد،
مىتواند قبل از خروج از حدّ ركوع آن را تمام نمايد و اگر آن هـم ممكـن نباشـد،
مىتواند مقدارى از آن را پيش از رسيدن به ركوع و مقدارى از آن را در حال ركـوع
و مقدارى از آن را در حال خروج از ركوع ،يا در حال برخاستن از ركوع بگيود.
مسئله  .3134كسى كه بر اثر بيمارى يا سبب ديگر نمىتواند در حال ركوع
آرام باشد ،بايد ذكر واجب را در حال ركوع بگيود ،هرچند بدن او آرام نيست و
نمىتواند براى حفظ آرامش بدن ،ذكر ركوع را در غير حال ركوع بگيود.
مسئله  .3131كسى كه بدون تكيه نمىتواند ركوع نمايد ،بايد با تكيه دادن
ركوع كند و اگر با تكيه دادن هم نتواند كامل نمايـد ،بايـد بـه هـر مقـدارى كـه
مقدور اوست ،خم شود و اگر اصـل خـم شـدن مقـدور او نباشـد ،هرچنـد بـه
صورت نشسته باشد ،بايد در حال ايستاده ،با سر به قصد ركوع اشاره كند و بـه
نيت برخاستن از ركوع سر بردارد و اگر اين مقدار نيز مقدور نباشـد ،بايـد ركـوع
رفتن و برخاستن از ركوع را با بستن و بازكردن چشم انجـام دهـد و اگـر از ايـن
مقدار هم عاجز باشد ،بايد در قلب نيت ركوع كند و ذكر آن را بگيود.
مسئله  .3133كسى كه نمىتواند ايستاده يا نشسته ركوع كند و براى ركـوع
فقط درحالىكه نشسته است كمى خم شود ،بايد ايسـتاده نمـاز را اقامـه كنـد و
براى ركوع با سر اشاره نمايد.
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مسئله  .3133كسى كه بر اثر سانحه يـا بيمـارى يـا كهنسـالى بـه صـورت
خميدگى درآمد ،بهگونهاى كه به هيچ وجه كمر او توان برآمدن براى ايسـتادن و
پايين آوردن براى ركوع را ندارد ،مىتواند رفـتن بـه ركـوع و برآمـدن از آن را بـه
قصد ركوع انجام دهد.
مسئله  .3133اگر نمازگزار پس از رسيدن به حدّ ركـوع و آرام شـدن بـدن،
سر بردارد و دبواره به قصد ركوع به حدّ ركوع برسد ،نماز او باطل اسـت و اگـر
بعد از رسيدن به حدّ ركوع و آرامش بدن ،دبواره به قصد ركوع بيشتر خم شـود،
به صورتى كه از حدّ ركوع خارج باشد و بار ديگر به حدّ ركوع برگـردد ،احتيـاط
واجب آن است كه نماز را دبواره اقامه نمايد.
مسئله  .3133ايستادن ،بعد از تمام شدن وظيفه ركوع واجـب اسـت تـا از
حال قيا ِم پس از ركوع به سجده برود ،اگر با علم و عمد پيـش از ايسـتادن ،بـه
سجده برود ،نماز او باطل است و اگر بر اثـر فراموشـى وظيفـ ٔه ايسـتادن پـس از
ركوع و آرامش بدن را ترک كند ،نماز او باطل نيست.
مسئله  .3138كسى كه ركوع را فراموش كرده و پيش از سـجده نمـودن بـه
يادش بيايد ،بايد بايستد؛ آنگاه به ركوع برود و اگر درحال خميـدگى بـه ركـوع
برگردد ،چون قيا ِم متصل به ركوع را انجام نداده ،نماز او باطل است.
مسئله  .3133اگر ركوع را فراموش كند و به سجده برود و پيـش از سـجد ٔه
دوم به يادش بيايد كه ركوع را انجام نداده ،بايد برگردد و بايستد و ركوع را بهجا
آورد و براى سجد ٔه زايد ،دو سجد ٔه سهو بهجا آورد و اگر در سـجد ٔه دوم يـادش
بيايد كه ركوع را انجام نداده ،نماز او باطل است.
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مستحبات ركوع

مسئله  .3181اين امور براى ركوع مسـتحب اسـت .3 :نمـازگزار پيـش از
ركوع درحال ايستادن «اهلل اكبر» بگيود؛  .4دستها را در حال تكبير بلند كنـد؛
 .1كف دستها را با انگشتان باز ،روى زانو بگذارد؛  .3زانوها را به پشت دهد؛
 .3پشت خود را صاف كند؛  .3بين دو پا را نگاه كند؛  .3ذكر ركوع را بـه فـرد
بگيود؛ نه به زوج مث ً
ال سه يا پنج يا هفت بار باشد؛  .8بر پيـامبر و آل او
صلوات بفرستد؛ ولى نه به عنوان جزء ذكر ركوع؛  .3دستهـا را بعـد از ركـوع

ِ
ِ
ن َح ِمدَ ه».
بلند كند؛  .31بعد از ايستادن بگيودَ « :سم َع اُهلل ل َم ْ

مسئله  .3183مستحب است زن در حال ركـوع ،دسـتهـا را بـاالى زانـو
بگذارد و زانوها را به پشت ندهد.
مسئله  .3184ركوع نماز واجب و مستحب ،در احكام مشترکانـد و ىزـاد ٔه
ركوع (عمد ًا يا سهو ًا) در نافلـه ،احتياطـ ًا موجـب بطـالن اسـت ،هرچنـد اقـوا
صحت نماز است.
ّ
احكام سجود
مسئله  .3181نمازگزار بايد در هر ركعت بعد از ركوع ،دو سجده بهجا آورد
و سجده ،آن است كه به قصد تعظيم پروردگار ،پيشانى ،كف دو دست ،دو زانو
و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد.
مسئله  .3183دو سجده ،روى هم ،از هـر ركعـت ركـن اسـت و بـا تـرک
عمدى يا سهوى هر دو ،نيز افزودن عمدى يا سهوى دو سجده در يـک ركعـت،
نماز باطل مىشود.
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مسئله  .3183با ترک عمدى يک سجده ،نماز باطل مىشود؛ ولى با تـرک
سهوى يک سجده يا دو سجده از دو ركعت ،نماز باطل نمىشود.
مسئله  .3183مدار ركن بودن سجده ،نهادن پيشـانى بـر زميـن اسـت ،بـه
گونهاى كه با ترک عمدى آن در يک سجود ،يا تـرک سـهوى آن در دو سـجود،
نماز باطل مىشود ،هرچند اعضاى ششگان ٔه ديگـر در هـر دو سـجده بـر زميـن
نهاده شده باشند ،چنانكه اگر پيشانى بر زمين نهاده شده باشـد ،ولـى اعضـاى
ديگر سهو ًا بر زمين نهاده نشده باشند ،نماز باطل نمىشود.
مسئله  .3183واجب است در سجده ،ذكرى گفته شود و احتياط واجـب،

بحان ربي ا ْ َ ْع َلى و ِبح ِ
مد ِه» يا سه مرتبه «سبحان اهلل» است
َ َ
گفتن يک مرتبه « ُس َ َ ِّ َ
و بيش از آن ،مستحب است ،چنانكه مستحب است سه يا پنج يـا هفـت بـار

بحان ربي ا ْ َ ْع َلى و ِبح ِ
مد ِه» گفته شود.
َ َ
« ُس َ َ ِّ َ

مسئله  .3188در حالت خطر يا ضرر يا تنگى وقت ،گفتن يک بار «سبحان
اهلل» كافى است.
مسئله  .3183واجب است بدن درحالت سجده آرام باشد ،به گونهاى كه ذكر
واجب آن ،با آرامش بدن انجام شود و بنا بر احتيـاط واجـب بـراى ذكـر مسـتحب
سجود كه به قصد خصوصيت سجده گفته مىشود ،بايد بدن آرام باشد.
مسئله  .3131ذكر سجده بايد پس از گذاشتن پيشانى به زمين و آرام شدن
بدن انجام شود؛ اگر عمد ًا پيش از گذاشتن پيشانى به زمين ذكر بگيود ،يا قبـل
از تمام شدن ذكر ،سر از زمين بردارد و بقي ٔه ذكر را در حالت برداشتن پيشـانى از
زمين بگيود ،نماز باطل است؛ ولى سهو ًا نماز باطل نمـىشـود و اگـر در حـال
سجود ،يادش بيايد كه مقدارى از ذكر ،پيش از رسـيدن پيشـانى بـه زميـن بـوده
است ،بايد دبواره بگيود.
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مسئله  .3133در موقع ذكر سجده نمىتواند يكى از اعضاى هفتگانه را از
زمين بردارد و اگر چنين كرده ،دبواره بايـد پـس از گذاشـتن آن بـر زميـن ،ذكـر
سجده را تكرار كند و اگر عمد ًا به همـان اكتفـا نمـوده ،نمـاز باطـل مـىشـود.
برداشتن و گذاشتن غير پيشانى در غير حال ذكر ،منعى ندارد.
مسئله  .3134هرگاه پيشانى را سـهو ًا از زميـن برداشـت ،نمـىتوانـد آن را
دبواره به زمين بگذارد ،ىزرا ىزاد ٔه سجده محسوب مىشود.
مسئله  .3131بعد از سجد ٔه ّاول بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دبوـاره بـه
سجده رود.
مسئله  .3133جاى پيشانى نمازگزار و زانوها و جاى انگشتان پاى او نبايـد
بيش از چهار انگشت بسته بلندتر يا پستتر باشد و همسطح بودن ساير اعضاى
سجود با هم و نيز نسبت به جاى پيشانى و نيز مالحظه تفـاوت چهـار انگشـت
بسته ،الزم نيست.
مسئله  .3133در زمينى كـه شـيب آن محسـوس نيسـت ،احتيـاط ،حفـظ
مساوات جاى سجده و جاى زانوها و انگشتان پاست كه بيش از چهار انگشت
بسته بلندتر يا پايينتر نباشد ،هرچند تفاوت اندک ،اشكال ندارد.
مسئله  .3133اگر نمازگزار پيشانى خود را سهو ًا به جايى نهاده كه از جـاى
زانوها و انگشـتان پـاى او بيـش از چهـار انگشـت بلنـدتر يـا كوتـاهتـر اسـت و
نمىتواند جاى زانوها و انگشتان پا را با جاى سجده مناسب كنـد ،بـه گونـهاى
سطح به قدرى است كـه
كه بيش از چهار انگشت تفاوت نباشد ،اگر تفاوت در
ْ
عرف ًا سجده صادق نيست ،مىتواند سر را از جـايى كـه نهـاده اسـت بـه جـاى
همسطح بكشد؛ يا از آنجا بردارد و به جايى كه تفاوت بيـش از چهـار انگشـت
سطح بـه قـدرى اسـت كـه عرفـ ًا سـجده
بسته نيست ،بگذارد و اگر تفاوت در
ْ
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صادق است و نمىتواند جاى زانوها و انگشتان پا را بـا جـاى سـجده مناسـب
كند ،مىتواند سر را به جاى مناسب در سطح بكشاند و اگر كشاندن سر ممكن
نشد ،بايد سر را بردارد و به جاى مناسب بگذارد و بعد از پايان نماز ،دبوـاره آن
را اقامه كند.
مسئله  .3133بايد بين پيشانى و آنچه بر آن سجده مىكنـد ،مـانعى بـراى
رسيدن پيشانى به ّ
محل سجده نباشد .اگر مانعى در پيشانى ـ ماننـد موــ يـا در
جاى سجده بود ،مث ً
ال مهرى كه بر آن سجده مىشود چركين باشد ،بـه صـورتى
كه جرم روى آن قرار گرفته باشد ،نه آنكـه فقـط رنـگ آن عـوض شـده باشـد،
سجده باطل است.
مسئله  .3138واجب است در سجده ،تمام كف دو دست ،روى زمين قرار
گيرد .در حالت خطر يا ضرر ،نهادن پشت دسـتهـا كـافى اسـت .در صـورت
عدم امكان پشت دست ،نهادن مچ و در صورت عدم امكان آن ،گذاردن آرنـج
كفاي ـت م ـىكن ـد و در صــورت عــدم تمكــن از آن ،احتي ـاط واجــب ،گــذاردن
بازوست.
مسئله  .3133واجب است در سجده ،دو انگشت بـزرگ پاهـا روى زميـن
قرار گيرد و در اين جهت ،فرقى بين سر انگشتها و بين ظـاهر يـا بـاطن آنهـا
نيست ،هرچند احتياط مستحب ،گذاردن خصوص سر انگشتهاست .گذاردن
انگشتهاى ديگر به جاى انگشتهاى بزرگ ،كفايت نمىكند.
مسئله  . 3311كسى كه مقدارى از شست پا را ندارد ،يا نمىتواند آن را بـر
زمين بگذارد ،بايد بقي ٔه آن را و اگر بقيه نداشت؛ يا نهادن آن ممكن نبـود ،سـاير
انگشتان را بر زمين بگذارد و اگر هيچ انگشتى نـدارد ،يـا نهـادن آنهـا ممكـن
نيست ،بايد هر مقدارى از پا را كه ممكن است ،بر زمين بگذارد.
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مسئله  .3313احتياط مستحب است كه سجده ،به صورت عـادى انجـام
شود و بهجا آوردن آن به صورت غير عادى ،مانند آنكه در حال سـجده سـينه و
شكم يا پاها را به زمين برساند ،صـحيح اسـت ،در حـالتى كـه تمـام اعضـاى
هفتگان ٔه سجده بر زمين باشد.
مسئله  .3314محل سجده ،يعنى جايى كه پيشانى بر آن نهـاده مـىشـود،
بايد پاک باشد ،اگر چيزى كه سجده بر آن صحيح است؛ مث ً
ال ُمهر ،روى فـرش
نجس باشد يا يک طرف آن نجس باشد و طرف پاک آن ،محل سـجده باشـد،
اشكال ندارد.
مسئله  .3311هرگاه پيشانى را بر اثر ُد َمل يا غير آن نتوان بر زمين نهـاد ،در
صورتى كه تمام پيشانى چنين باشد ،بر يكى از دو جبين سجده نمايد و اگـر بـر
يكى از دو طرف پيشانى ممكن نبود ،بر چانه سجده نمايد و اگر آن هـم ممكـن
نبود ،بايد به مقدار مقدور خم شود و با اشار ٔه سر ،سجده نمايد.
مسئله  .3313كسى كه نمىتواند پيشانى را بر زمين بگذارد ،بايد هر انـدازه كـه
مىتواند پيشانى را بر جاى بلند ـ كه سجده بر آن صحيح اسـت ـ قراردهـد؛ ولـى
تمام اعضاى ششگان ٔه ديگر بايد روى زمين قرار گيرند و اگر غير از انگشتهـاى پـا
را نمىتواند بر زمين بگذارد ،همان انگشتها را بايد بر زمين قرار دهد.
مسئله  .3313كسى كه نمىتواند براى سجده خـم شـود و پيشـانى را روى
زمين بگذارد ،بايد پس از نشستن ،سر را به اندازهاى كه مىتواند ،به ن ّيت سجده
پايين بياورد و به قصد سر برداشتن از سجده ،باال بياورد و اگر حركت دادن سر،
مقدور او نبود ،با باز و بسته نمودن چشمها به قصد سجده كردن اكتفا كند و در
هر دو صورت ،احتياط الزم است چيزى را كه پيشانى بـر او گـذارده مـىشـود؛
مانند ُمهر ،بردارد و به پيشانى خود بگذارد و اگر سجده با اشار ٔه سر يا چشـمهـا
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ممكن نبود ،در قلب ن ّيت كند و احتياط الزم اسـت كـه بـا دسـت و ماننـد آن،
براى سجده و سر برداشتن از آن اشاره شود.
مسئله  .3313كسى كه نمىتواند بنشيند ،بايد ايستاده و با اشار ٔه سـر ن ّيـت
سجده نمايد و اگر ممكن نبود ،با اشار ٔه چشمها و اگر ممكن نبود ،به ن ّيت قلبى
اكتفا نمايد و احتياط الزم ،اشاره كردن با دست و مانند آن است.
مسئله  .3313اگر به قصد سجده ،پيشـانى را بر زمين نهاده و بدون اختيار،
پيشانى از زمين بلند شد و بدون اختيار دبواره به زمين گذارده شد ،همگى يـک
سجده محسوب مىشود و با انجام دادن سـجد ٔه دوم بـه وظيفـ ٔه سـجود عمـل
مىشود و اگر اين وضع براى سجد ٔه دوم پيش آمد ،وظيفه سجود به طور كامـل
انجام شده است و اگر بدون اختيار از زمين بلند شـد ،ليكـن حفـظ آن ممكـن
بود ،درصورتى كه در سجد ٔه ّاول باشد ،بايد سجد ٔه دوم را انجام دهـد و اگـر در
سجد ٔه دوم باشد ،نبايد به سجده برود .ترک ذكر سـجده ،در صـورتى كـه بلنـد
شدن سر از زمين ،بدون اختيار باشد ،اشكال ندارد.
مسئله  .3318پيشانى در سجود بايد بر زمين يا چيزى گـذارده شـود كـه از
زمين مىريود و خوراكى و پوشاكى نيست ـ چنانكه خواهد آمد ـ مگر در حـال
صحت تقيه ،كه در اين حال مىتواند بر فرش و مانند آن ،سجده كند و احتياط
ّ
واجب است كه با تمكّن از سجده روى سنگ يـا حصـير و ...بـه صـورتى كـه
مخالف تقيه نباشد ،بر فرش و مانند آن سجده نشود.
ّ
محـل
مسئله  .3313سجده بايد در حـال آرام بـودن بـدن ،نيـز آرام بـودن
پيشانى در سجود باشد؛ وگرنه سجده باطل است .نمـازگزاردن و سـجده كـردن
ِ
نهـادن پيشـانى ،مقـدارى پـايين
روى تشک فنرى يا َپر و ماننـد آن ،كـه پـس از
مىرود و آرام مىشود ،اشكال ندارد.
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مسئله  .3331هرگاه ناچار شود كه در زمين ِگـل نمـاز بگـزارد و نشسـتن و
تشهد و سجود مستلزم آلوده شدن بدن و لباس مىشود ،مىتواند ايستاده نماز را
ّ
اقامه نمايد و براى سجده با سر اشاره كند.
مسئله  .3333احتياط واجب آن است كه پس از سجد ٔه دوم در ركعت ّاول
و سوم كه تشهد ندارد ،مقدارى بنشيند(جلسه استراحت).
تنها موارد صحيح بودن سجده بر آنها

مسئله  .3334سجده بايد بر زمين ،خاک ،سنگ يا چيزهـايى باشـد كـه از
زمين ريويده مىشود و خوراكى يا پوشاكى نيست؛ ماننـد گيـاه ،بـرگ درخـت،
چوب و . ...سجده بر چيزهاى معدنى؛ مانند طـال ،نقـره ،عقيـق ،فيـروزه و...
جايز نيست ،سجده بر اقسام سنگهاى معدنى ،صحيح است.
مسئله  .3331احتياط واجب است كه بر برگ َمو در حالتى كه تازه است و
ِ
مورد خوراكى برخى است ،سجده نشود؛ ولى سـجده بـر آن در حالـت خشـک
شدن كه خورده نمىشود ،اشكال ندارد.
مسئله  .3333سجده برگياهانى كه خوراک حيوان است ،نه انسان ،صحيح
است.
مسئله  .3333سجده بر ُگلهـايى كـه فقـط بـه عنـوان دارو پـس از جوشـاندن،
نوشيده مىشود ،صحيح است ،هرچند احتياط مستحب ،ترک سجده بر آنهاست.
مسئله  .3333سجده بر ميو ٔه نارس ،گرچه فع ً
ال خورده نمىشـود ،صـحيح
نيست و سجده بر گياهى كه فقط در برخى از شهرها خورده مىشـود ،در همـان
شهرها صحيح نيست و در شهرهايى كـه خـوردن آن معمـول نيسـت ،احتيـاط
واجب ،ترک سجود بر آن است.
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مسئله  .3333سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ ،صحيح اسـت ،هرچنـد
پخته شوند ،چنانكه سجده بر آجر و كوز ٔه ِگلى كه پخته شدهاند ،جايز است.
مسئله  .3338سجده بر كاغذى كه آن را از چيزى كه سجده بر آن صحيح
است ـ مانند چوب و برگ درخت ـ ساخته باشند ،صحيح است و اگر آن را از
چيزى كه سجده بر آن صحيح نيست ـ ماننـد پوشـاكى و خـوراكى ــ سـاخته
باشند ،صحيح نيست و اگر غالب كاغذها از غيرخوراكى و غير پوشاكى سـاخته
مىشود و كاغذى مورد شک واقع شود ،مىتوان بر آن سجده نمود.
مسئله  .3333سجده بر تربت حضرت سيد الشهداء

افضل از سـجده

بر ساير چيزهـايى اسـت كـه سـجده بـر آنهـا صـحيح اسـت .پـس از آن ،در
فضيلت ،خاک و سپس سنگ و پس از سنگ ،گياه است.
مسئله  .3341اگر در تمام وقت نماز چيزى كه سجده بر آن صحيح است،
ندارد يا دارد ،ولى بر اثر مانع طبيعى؛ ماننـد سـرما و گرمـا يـا مـانع اجتمـاعى؛
مانند تقيه نمىتواند بر آن سجده كند ،بر لباس پنبـهاى يـا كتـانى خـود سـجده
نمايد (هرچند خصوصيتى براى آن نيست) و اگر آن مقدور نبود ،بر پشت دست
خود سجده نمايد و اگر آن نيز ممكن نبود ،بر كاالهاى معدنى؛ مانند عقيـق يـا
فيروزه سجده كند.
مسئله  .3343محل سجده بايد آرام باشد ،هرچند پس از گذاردن پيشـانى
بر آن ،مقدارى ناآرام باشد؛ ولى بعد از چند لحظه آرام مـىشـود؛ ماننـد خـاک
سستى كه با گذاردن پيشانى روى آن ناآرام شده؛ ولى بعد ًا آرام مـىشـود .البتـه
ال در حال آرامش ّ
ذكر سجده بايد كام ً
محل سجده باشد.
مسئله  .3344اگر در سجد ٔه ّاو ل ،چيزى كه بر آن سجده نمـود ـ مـثالً
مهر ـ به پيشانى وى چسبي د و بدون آنكه آن چيز(مهر) را بـردارد ،دبوـاره بـه
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سجده َر َو د ،مانعى ندارد ،هرچند بهتر است كه آن چي ز (مهر) را بردارد و بـه
سجده برود.
مسئله  .3341هرگاه در بين نماز چيزى كه سجده بر آن صـحيح اسـت ،از
بين برود و بر اثر تنگى وقت يا مانع ديگر ،نتواند نماز را رها كند و دبوـاره اقامـه
نمايد ،بايد بر لباس پنبـهاى يـا كتـانى (هرچنـد خصوصـيتى بـراى آن نيسـت)
سجده كند و اگر آن نيز مقدور نبود ،بر پشت دست سجده نمايد و در غيـر ايـن
صورت ،بر كاالهاى معدنى ـ مانند عقيق يا فيروزه ـ سجده كند.
مسئله  .3343هرگاه در حال سجده آگاه شود كه پيشانى را بر چيزى نهاده
است كه سجده بر آن باطل است ،بايد پيشانى را بدون برداشتن از زمين به روى
چيزى بكشد كه سجده بر آن صحيح است و اگر بـر اثـر تنگـى وقـت يـا مـانع
ديگر ،نتواند نماز را رها كند و دبواره اقامه نمايد ،بايد برابر حكـم مسـئل ٔه قبلـى
عمل نمايد.
مسئله  .3343هرگاه پس از سجده آگاه شود كه پيشانى را بر چيـزى نهـاده
است كه سجده بر آن باطل است ،اشكال ندارد ،هرچنـد بعـد از دو سـجده از
يک ركعت ،آگاه گردد.
مسئله  .3343سجده براى غير خدا حـرام اسـت .سـجد ٔه فرشـتگان بـراى
حضرت آدم
يعقوب

نبود ،ىزرا وى به مثاب ٔه قبلـه بـود ،چنـانكـه سـجد ٔه حضـرت
و فرزندان او براى حضرت يوسف

خدا بود .آنچه برخى از زائران قبور امامان معصوم

نبود ،بلكه بـه منظـور شـكر
به صورت سجده انجـام

مىدهند ،اگر به منظور شكر نعمت توفيق به ىزارت آنان باشد ،اشـكال نـدارد و
توهم برخى،
اگر مقصود خضوع در برابر آنها باشد ،حرام است و براى پرهيز از ّ
سزاوار است كه چنين كارى انجام نشود.
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امور مستحب در سجده

مسئله  .3343براى سجده چند چيز مستحب است .3 :نمازگزار پـس از سـر
برداشتن از ركوع ،در ِ
نماز ايستاده يا نشسته ،بـراى رفـتن بـه سـجده تكبيـر بگيوـد.
 .4مرد ،هنگام رفتن به سجدهّ ،اول دستها را و زنّ ،اول زانوها را بر زمين بگـذارد.
 .1بينى را در حال سجده بر چيزى كه سجده بر آن صـحيح اسـت بگـذارد .3 .در
حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد و سـر انگشـتان
رو به قبله باشد .3 .در سجده دعا كند و رفـع حاجـت خـود را از خـدا بخواهـد و
دعاهاى وارد شده را بخواند .3 .پس از سـجده ،بـر ران چـ بنشـيند و روى پـاى
راست را بر كف پاى چ

بگذارد .3 .پـس از هـر سـجده و نشسـتن و آرام شـدن

تكبير بگيود .8 .بعد از سجد ٔه ّاول و نشستن و آرام شدن بدن بگيوـدَ « :أسـ َت ِغف ُراَهلل
وب ِإ َلي ِه» .3 .سجده را طول بدهد .31 .موقع نشستن ،دسـتهـا را روى
َربِّي َو َأتـُ ُ

رانها بگذارد .33.براى رفتن به سـجد ٔه دوم در حـال آرامـى بـدن ،تكبيـر بگيوـد.
 .34در سجدهها صلوات بفرستد .31 .موقع برخاستن ،زانوها را پيش از دسـتهـا
از زمين بردارد و امور ديگرى كه در كتابهاى مبسوط آمده است.
امور مكروه در سجده

مسئله  .3348مكروه است كه در حال سجده قرآن خوانده شود ،چنـانكـه
خواندن آن در ركوع مكروه است؛ نيز ُفوتكـردن جـاى سـجده بـراى بـر طـرف
نمودن گرد و غبار .اگر بر اثر ُفوت كردن ،دو حرف از دهان نمازگزار عمد ًا خارج
شود ،نماز باطل است؛ همچنين نگهداشتن دو دسـت بـر زميـن و بلنـد نكـردن
آنها بين دو سجده و انجام دادن امور ديگر در حال سجده ،مكروه است كـه در
كتابهاى مبسوط فقهى مطرحاند.
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سجدة واجب قرآن

مسئله  .3343در چهـار سـور ٔه قـرآن ،آيـ ٔه سـجده هسـت :آيـ ٔه  33سـور ٔه
فصلت» ،آي ٔه  34سور ٔه «نجم» و آي ٔه  33سور ٔه «علق».
«سجده» ،آي ٔه  13سور ٔه « ّ
هر كس يكى از اين چهار آيه را بخواند يا گوش فرا دهد ،پس از تمام شدن آيه،
فور ًا بايد سجده كند و اگر آن را فراموش كرده ،هر وقت يادش آمد ،بايد سجده
نمايد.
مسئله  .3311هرگاه كسـى آيـ ٔه سـجده را بخوانـد يـا خوانـدن ديگـرى را
استماع كند ـ يعنى گوش فرا دهد ـ دو سجده بر او واجب است و اگر به گوش
او برسد ،بدون آنكه درصدد گوش دادن آن باشـد ،يـک سـجده كـافى اسـت،
هرچند احتياط مستحب ،دو بار سجده نمودن است.
مسئله  .3313در حال سجد ٔه تالوت ،اگر خود آي ٔه سجده را بخواند يـا بـه
خواندن ديگرى گوش فرا دهد ،بايد بعد از سر برداشتن از سجد ٔه قبلـى ،دبوـاره
سجده كند.
مسئله  .3314شنيدن اختيارى آي ٔه سجده ،از كسى كه قصد خوانـدن قـرآن
ندارد ،سجده نـدارد؛ نيـز گـوش فـرا دادن بـه ضـبط صـوت ،موجـب سـجده
نمىشود؛ ولى گوش دادن به صداى قـارى قـرآن كـه مسـتقيم از رسـانه پخـش
مىشود ،سجده دارد.

ِ
قرائـت نابـالغ و نـامحرم سـجده دارد؛ ولـى
مسئله  .3311گوش دادن بـه

گوش دادن به خواندن كودک غيرمميز و انسان خوابيده يا ديوانه ،سجده ندارد.
مسئله  .3313خواندن يا گوش دادن به ترجم ٔه آي ٔه سـجده ،سـبب وجـوب
سجده نمىشود.
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مسئله  .3313واجب است كه سجد ٔه تالوت ،طورى باشد كـه عرفـ ًا آن را
سجده گيوند و بنا بر احتياط واجب ،پيشانى بر چيزى گذاشته شود كـه سـجده
بر آن صحيح است .رعايت ساير شرايط سجد ٔه نماز ،مانند قبله ،طهارت ،سـتر
عورت و ...الزم نيست.
مسئله  .3313در سجد ٔه آي ٔه قرآنى ،ذكر واجب نيسـت ،چنـانكـه تشـهد و
تسليم و مانند آن ،واجب نيست .هرچند ذكر سجد ٔه تالوت ،مستحب اسـت و

به هر ذكرى مىتوان اكتفا نمود؛ ليكن بهتر است كه گفته شـودَ « :
ال إ َلـ َه َّإال اُهلل
ال إ َله َّإال اُهلل إيمان ًا و ت ِ
َصديق ًا؛ َ
دت
ال إ َل َه َّإال اُهلل ُعبُوديـ ًة َو ِر ّقـ ًاَ ،سـ َج ُ
َ َ
َح ّق ًا َح ّق ًاَ َ ،
ال مست ِ
ال ُمس َتـ ِ
َنكف ًا َو َ
كبر ًا بَل َأنَا َعبد َذليل َض ِعيف َخ ِائف
َل َك يا َر ِّب َت َعبُّد ًا َو ِر ّق ًا َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
بو ِتـ َك َو
ُمستَجير» يا گفته شودَ « :أ ُعو ُذ ِب ِر َضا َك من َس َخط َك َو ِب ُم َعا َفات َك َعـن ُع ُق َ
نت َكما َأثنَي َت َع َلى ن ِ
َأ ُعو ُذ ِب َك ِمن َكِ َ ،
َفس َك».
ال ُاحصي َثنَائ ًا َع َلي َك؛ َأ َ َ
سجدة شكر

ِ
نعمت رسيده يـا نقمـت رفـع شـده،
مسئله  .3313مستحب است در برابر

سجده انجام شود .نعمت ،گاهى ما ّدى اسـت و زمـانى معنـوى ـ ماننـد اداى
فريضه يا نافله ـ و گاهى سياسى اسـت و زمـانى اجتمـاعى .نظـام اسـالمى را
تقيوت كردن و وحـدت جامعـه را تـأمين نمـودن ،همگـى سـجد ٔه شـكر دارد.
صحت سجد ٔه شكر ،مشروط به ذكر نيست و فقط نهادن پيشانى به قصد تعظيم
ّ
پروردگار بر زمين ،كافى است .مستحب است كه گفته شود« :شكر ًا هلل».
احكام تشهّد و سالم
مسئله  .3318واجب است در ركعت دوم نمازها ،نيز ركعـت پايـانى نمـاز
تشـهد بخوانـد؛ يعنـى
مغرب و نماز ظهر و عصر و عشاء ،بعـد از سـجد ٔه دوم،
ّ
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بگيود« :أش َهدُ أن َال إ َل َه ّإال اُهلل َوحدَ ُه ال َشري َك َل ُه َو أشهدُ َّ
أن ُمح ّمـد ًا عَبـدُ ُه َو
َرسو ُل ُه؛ ال ّل ُه َّم َص ِّل َعل اى ُمح ّمد َو ِآل ُمح ّمد» .نماز َوتر كـه يـک ركعـت اسـت،
تشهد دارد.
ّ
تشـهد .3 :بنشـيند .4 .آرام
مسئله  .3313واجب است نمازگزار در حـال
ّ
باشد .1 .ترتيب را رعايت كند؛ يعنى دو شهادت را بـر صـلوات مقـدّ م بـدارد.
 .3مواالت و پى دپرى بودن كلمات را حفظ كند .3 .كلمـات و حـروف را بـه
صورت صحيح و مطابق قواعد عربى بگيود.
تشهد را فراموش كند و برخيزد و پيش از ركـوع
مسئله  .3331اگر نمازگزار ّ
تشهد را بخواند و برخيـزد و وظيفـه ركعـت را انجـام
يادش بيايد ،بايد بنشيند و ّ
دهد و پس از نماز ،دو سجد ٔه سهو جهت قيام بيجا بهجا آورد و اگر بعد از رفتن
به ركوع يا پس از سربرداشتن از آن يادش بيايد ،بايد نماز را تمام كنـد و بعـد از
تشهد فراموش شده را قضا كند و دو سجد ٔه سهو بهجا آورد.
سالم نمازّ ،
تشهد چنين است .3 :نمازگزار بر ران
مسئله  .3333برخى از امور مستحب در ّ
چ

بنشيند و روى پاى راست را بر كف پاى چـ

بگـذارد .4 .پيـش از كلمـات

ِ
ِ
سـماء
تشهد بگيود« :ا ْل َحمدُ هلل» يا « ِبسم اِهلل و بـاِهلل و الحمـدُ ِهلل و َخيـرُ ا
واجب ّ

ِهلل» .1 .دست را بر رانها بگذارد .3 .انگشتها را به هم بچسـباند .3 .بـه دامـان
تشهد بگيود « َو ت ََقب َّ ْل َش افا َع َت ُه َو ا ْر َف ْع َدر ََجتَهُ».
خود نگاه كند .3 .پس از تمام شدن ّ
تشهد آخر نماز ،درحالىكه نشسته و بدن آرام اسـت،
مسئله  .3334پس از ّ
السال ُم َع َلي ْ َك أ ُّي َها النَّب ُّي َو َر ْح َم ُة اِهلل َو بَـ َركا ُت ُه» و واجب
مستحب است بگيودَّ « :

ِ
ِ ِ
ن» يـا بگيوـد:
الصـالحي َ
السال ُم َع َلي ْنَا َو َعل اى عبـاد اِهلل ّ
است بعد از آن بگيودَّ « :

السال ُم َع َلي ْ ُك ْم َو َرح َم ُة اِهلل َو بَرَكا ُت ُه» و احتياط واجب است كه بـه ّاولـى اكتفـا
« َّ
نشود و اكتفا به دومى ،صحيح است.

توضيحالمسـائل

« » 161

مسئله  .3331ترک عمدى سالم ،نماز را باطل مىكند و تـرک سـهوى آن،
باع

بطالن نماز نيست .اگر پس از فراموشى آن و پيش از بههمخوردن صورت

نماز و قبل از انجام دادن كارى كه عمدى يا سهوى آن نماز را باطل مىكنـد ـ
مانند پشت به قبله كردن ـ يادش بيايد ،بايد سالم را بگيوـد و نمـاز او صـحيح
است و اگر پس از بههمخوردن صورت نماز ،يا بعد از باطل شدن نمـاز يـادش
بيايد ،فقط دو سجد ٔه سهو دارد.
مسئله  .3333اگر سالم را فراموش كند و پيش از به هـم خـوردن صـورت
نماز كارى انجام دهد كه نماز را مطلق ًا باطل مىكند و بعد ًا يادش بيايد ،احتياط
واجب است كه نماز را دبواره اقامه كند و سجد ٔه سهو ،الزم نيست.
احكام ترتيب نماز
مسئله  .3333واجب است ترتيب افعال و اقوال نماز رعايت شـود و تـرک
عمدى آن و اكتفا به همان غير مرتب ،باع

بطالن نماز اسـت و تـرک سـهوى

اركان آن ،به صورتى كه با ترک سهوى ركن سابق ـ مانند ركوع ـ مث ً
ال وارد ركن
بعدى ـ مانند سجود ـ شود ،نماز باطل خواهد شد.
مسئله  .3333اگر ركنى فراموش شود و عملى كه ركن نيست انجام گيرد و
پس از آن يادش بيايد ،بايد نمازگزار ركن فراموش شده را بهجـا آورد و آنچـه را
اشتباه ًا پيش از ركن انجام داده ،دبواره بهجا آورد.
مسئله  .3333اگر چيزى كه ركن نيست ،فراموش شود و نمازگزار وارد ركن
بعدى شده باشد ،آنگاه به ياد آيد ،مث ً
ال حمد فراموش شود و پـس از ركـوع بـه
ياد آيد ،نماز صحيح است ،فقط بنا بر احتياط واجب ،دو سـجد ٔه سـهو بـهجـا
مىآورد.
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مسئله  .3338اگر چيزى كه ركن نيست ،فراموش شود و بعد از ِ
جزء ديگـر
كه آن نيز ركن نيست ،به ياد آيد ،بايد نمازگزار برگردد و آن ِ
جزء فراموش شده را
بهجا آورد و اجزاى بعدى را با حفظ ترتيب تكرار كند؛ مث ً
ال اگر پيـش از حمـد،
سوره را بخواند و قبل از ركوع يادش بيايد ،بايد حمد را بخواند و بنا بر احتيـاط
واجب ،سوره را تكرار نمايد.
مسئله  .3333اگر سجد ٔه ّاول را اشتباه ًا به قصد سـجد ٔه دوم بـهجـا آورد و
سجد ٔه دوم را اشتباه ًا به قصد سجد ٔه ّاول انجام دهد ،ترتيب به هم نمىخورد و
نماز ،صحيح است.
احكام مواالت
مسئله  .3331واجب است نمازگزار افعال و اذكار نمـاز را پشـت سـر هـم
بهجا بياورد ،به صورتى كه عرف ًا وحدت اتصال ِى آن محفوظ بماند و اگـر فاصـل ٔه
بين اجزاى نماز به قدرى باشد كه نگيوند نماز مىخواند ،نماز او باطـل اسـت،
هرچند ايجاد فاصل ٔه ىزاد ،سهوى باشد.
مسئله  .3333هرگاه نمازگزار سهو ًا بين حروف يک كلمه يا كلمـات ،يـک
جمله فاصله بيندازد ،بدون آنكه صورت نماز عرف ًا محـو شـده باشـد ،اگـر وارد
ركن بعدى نشده ،بايد آن حروف يا كلمات را پشت سر هـم بيـاورد و اگـر وارد
ركن بعدى شده ،نمازش صحيح است.

مسئله  .3334طول دادن قرائت با خواندن سورههاى بزرگ و اِطال ٔه ركـوع،

سجود ،نيز قنوت بر اثر كثرت ذكر و دعا تا موجب از بين رفتن وقت نماز نشـود،
منعى ندارد.
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احکام قنوت
مسئله  .1153مستحب است در تمام نمازهاى واجب و مستحب ،پىش از
رکوع رکعت دوم ،قنوت خوانده شود .قنوت نماز َوتر که ىک رکعت است ،پىش
از رکوع آن است و قنوت نماز جمعه دبوار است؛ ىکى پىش از رکوع رکعت ّاول
و دىگرى پس از رکوع رکعت دوم و نماز آىه (آىات) پنج قنوت دارد و نماز عى د
فطر و عىد قربان در رکعت ّاول ،پنج قنوت و در رکعت دوم ،چهار قنوت دارن د.
قنوت نماز « َشفع» به امىد مطلوب بودن ،انجام شود.
مسئله  .1154قنوت نماز ،کىفى ت و ژه دارد ک ه ب ا مطل ک ک ر و دع اى
مشروع در نماز متفاوت است و آن اىن است که نمازگزار دسته ا را ت ا مقاب
صورت بلند کند و کف دستها را رو به آس مان ق رار ده د و ب ه امى د ث واب،
انگشتها را به جز انگشت شست ،به هم بچسباند و نگاه وى در ح ال قن وت
به کف دستهاىش باشد.
مسئله  .1155در قنوت ،هر دعا و کرى کافى است ،هرچن د بهت ر اس ت،

گفته شود« :ال ِال َه ِا َال اُهلل ال َحلى ُم الکَرى ُم ،ال ِال َه ِا َال اُهلل ال َع ِلي ال َعظى ُمُ ،س ب َ
حان
ِ
الس ب ِع َو م ا ِ
السب ِع َو َر ِّب َ
فىه َن َو م ا بَى نَ ُه َن َو َر ِّب
اْل َرضى َن َ
السموات َ
اِهلل َر ِّب َ
ال َع ِ
ن».
رش ال َعظى ِم َوال َحمدُ ِهلل َر ِّب العا َلمى َ

مسئله  .1156مستحب است قنوت نماز ،بلند خوانده ش ود ،هرچن د نم از
مانند ظهر و عصر ،اخفاتى و آهسته باشد؛ خواه نمازگزار امام جماعت باشد ى ا
منفرد؛ ولى اگر مأموم بود ،سعى شود که صداى او را امام نشنود.
مسئله  .1157قنوت در نماز مستحب است ،ازاىنرو ترک عمدى آن ،جاىز
است و اگر نمازگزار آن را فراموش کند و پىش از رسىدن ب ه رک وع ى ادش آى د،
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برمىگردد و قنوت را انجام مىدهد و اگر در حـال ركـوع يـادش بيايـد ،پـس از
ركوع ،آن را قضا مىكند و اگر در حال سجده يادش بيايد ،بعـد از پايـان نمـاز،
آن را قضا مىنمايد.
احكام تعقيب نماز
مسئله  .3338مستحب است نمازگزار پس از نماز در حالى كه رو به قبله و
با طهارت است ،به ذكر ،دعا ،تالوت و مانند آن كه وارد شده ،اشـتغال داشـته
باشد .كار نيک ،مانند تفكّر در عظمت خدا و گري ٔه هراس از دوزخ يـا شـوق بـه
ِ
خـوب تعقيـب نمـاز اسـت .از
بهشت يا اشتياق به لقاى الهـى ،از نمونـههـاى
بهترين ذكر تعقيبى ،تسبيح حضرت زهرا

است و آن بـه ايـن ترتيـب اسـت:

سى و چهار بار «اهلل اكبر» ،سى و سه بار «الحمد هلل» و سى و سه بـار «سـبحان
اهلل» ،هرچند تقديم «سبحان اهلل» بر «الحمـد هلل» صـحيح اسـت؛ ليكـن َاولـ اى
تقديم «الحمد هلل» بر «سبحان اهلل» است.
مسئله  .3333استحباب تعقيب ،اختصاصى به نماز واجـب نـدارد ،بلكـه
پس از نماز نافله نيز تعقيب مستحب است ،چنانكه تسـبيح حضـرت زهـرا
اختصاصى به تعقيب ندارد ،بلكه خودش اسـتحباب دارد و هنگـام خـواب نيـز
مستحب است .سجد ٔه شكر ،پس از هر نماز ،نيز بعـد از رسـيدن هـر نعمـت و
زوال هر نقمت ،چنانكه قب ً
ال بيان شد ،مستحب است.
صلوات بر پيغمبر

مسئله  .3331صلوات بر پيغمبر

از مسـتحبات مؤكّـد اسـت ،چنـانكـه

مستحب است هر وقت نام مبارک آن حضرت مانند محمد

و احمـد

،
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نيز لقب و كني ٔه آن حضرت مانند مصطفى

و ابوالقاسم

گفته يـا شـنيده

شود ،بر آن حضرت و آل او صلوات فرستاده شود.
مسئله  .3333هنگام نوشتن نام يا لقب يا كني ٔه آن حضرت

مستحب

است صلوات هم نوشته شود .ياد قلبى آن حضرت با ياد قلبى صـلوات همـراه
باشد ،بهتر است.

مسئله  .3334چند چيز نماز را باطل مىكند ،بهصورتىكه اگر پيش از نمـاز
باشد ،مانع تح ّقق اصل نماز است و اگر در وسط نماز پديد آيد ،ماي ٔه بطالن آن
مىشود /.برخى از آنها مخصوص وسط نماز هستند:
يكم .يكى از شرطهاى صحت نماز حاصل نباشد؛ يا يكـى از موانـع آن در
بين نماز موجود باشد ،پس اگر در وسط نماز بفهمد كه ساتر عـورت او غصـبى
است ،يا لباس او از حيوان حرامگوشت است ،يا لباس بدن وى نجـس اسـت،
نمىتواند با همان وضع نماز را ادامه دهد.
ِ
طهارت معتبـر در نمـاز را از بـين ببـرد؛ يعنـى در بـين نمـاز
دوم .چيزى كه
ـ عمد ًا يا سهو ًا يا از روى ناچارى ـ چيـزى پـيش آيـد كـه سـبب از بـين رفـتن
طهارت است؛ مثل اينكه ادرار از او خارج شود كه نماز او باطل مىشـود؛ ولـى
كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن ادرار يا مدفوع خوددارى كند ،بايد به دسـتورى
كه در احكام وضو بيان شده عمل كند .چنانچه از مستحاضه خون خارج شود،
درصورتىكه به روش بيانشده در احكام استحاضه عمل كند ،نمـاز او صـحيح
است .كسى كه سالم نماز را فراموش كند و آنگاه طهارت او از بـين رود ،نمـاز
او صحيح است ،هرچند احتياط اعاده آن است.

مسائل نماز

« » 167

مسئله  .3331كسى كه بىاختيار به خواب رفته و پايان نماز را احراز نكـرده
باشد و نمىداند در بين نماز خوابش برده يا پس از آن ،به احتيـاط واجـب بايـد
نمازش را دبواره بهجا آورد؛ ولى اگر تمام شدن نماز را بداند امـا نمـىدانـد كـه
خوابيدن او در بين نماز بوده يا پس از آن ،نمازش صحيح است.
مسئله  .3333كسى كه مىداند به اختيار خودش خوابيده و شک كنـد كـه
پس از نماز بوده يا در ميان نماز يادش رفته كه در حالت نماز است و خوابيـده،
نماز او صحيح است.
مسئله  .3333اگر كسى در حال سجده از خواب بيدار شود و بداند كه نماز
را تمام كرده است ،ولى نداند در بين نماز بر اثر غفلت از حالت نماز خوابيد يـا
پس از آن ـ مث ً
ال در سجده شكر خوابيد ـ نماز او صحيح است؛ ولى اگـر تمـام
شدن نماز را نداند و فقط احتمال دهد كه آن را تمام كرده و خوابيده ،به احتياط
واجب نماز را دبواره بهجا آورد.
سوم .همانند برخى از فرقههاى اسالمى دستها را در حال نمـاز بـه قصـد
اينكه در نماز معتبر است ،روى هم بگذارد ،كه احتياط ًا نماز را باطل مىكند.
مسئله  .3333هرگاه براى ادب دستها را روى هم بگـذارد ،اگرچـه مثـل
آنها نباشد ،احتياط ًا دبواره نماز بگزارد؛ ولى اگر از روى فراموشى يا ناچارى يـا
براى كار ديگرى مثل خاراندن دست و مانند آن دستهـا را روى هـم بگـذارد،
اشكال ندارد.
چهارم .پس از خواندن حمد به قصد مشروع بودن ،آمين بگيود ،كه بنـا بـر
احتياط واجب ،نماز را باطل مىكند؛ ولى اگر اشتباه ًا يا از روى تقيه و ناچـارى
باشد ،نمازش باطل نمىشود.
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پنجم .عمد ًا يا سهو ًا تمام بدن نمازگزار پشت به قبله قرار گيرد؛ يا تمام بدن
او به سمت راست يا چ

قبله برگردد ،هرچند اين حالت در زمان قرائت نمـاز

نباشد و اگر عمد ًا (نه سهو ًا) به اندازهاى برگردد كه نگيوند رو به قبله قـرار دارد،
نماز او باطل اسـت ،هرچنـد بـه طـرف راسـت يـا چـ

نباشـد ،بلكـه صـرف ًا

ربورگرداندن از قبله باشد.
مسئله  .3333صورت نمازگزار غير از تمام بدن اوست و اگـر عمـد ًا تمـام
صورت را به سمت راست يا چ

قبله برگرداند ،نماز باطل مىشود ،بلكـه اگـر

سهو ًا هم صورت را به اين مقدار برگرداند ،به احتياط واجب دبواره نماز بگـزارد
و الزم نيست نمازى را كه به آن مشغول است ،تمام كند؛ ولـى چنانچـه سـر را
كمى بگرداند ،عمدى باشد يا به اشتباه ،نمـازش باطـل نمـىشـود .الزم اسـت
توجه شود كه جريان استقبال قبله غير از استقرار بدن در حال نماز است.
ششم .عمد ًا كلمهاى به ـان آورد كـه از آن چيـزى را قصـد كنـد ،اگرچـه
بيمعنا و يک حرف هم باشد ،اگر آنچه از دهان خارج كرده ،دو حرف يا بيشـتر
باشد ،نماز او باطل مىشود و بايد آن را رها كند و دبواره نماز بگزارد و اگر يک
حرف بيمعنا باشد ،به احتياط واجب نماز را تمام كند و دبواره بهجا آورد؛ ولى
چنانچه به ان آوردن آن ،سهوى يا بىاختيار باشد ،نماز باطل نمىشود.
مسئله  .3338تك ّلم سهوى آن است كه كالم را عمد ًا به ان میآورد؛ ولي
با سهو از اينكه در حالت نماز است و سهو از اينكه تك ّلـم در حـال نمـاز جـايز
نيست ،پس منظور از تك ّلم سهوى ،سب ِق لسان و مانند آن نيست كه نتوان صدور
كالم را به نمازگزار نسبت داد ،هرچند سهوى باشد.
مسئله  .3333اگر كلمهاى به ان آورد كه يک حرف دارد ،چنانچـه آن كلمـه
با معنا باشد ـ مثل «ق» كه در ان عرب به معناى «نگهدار» است ـ و معنـايش را
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بداند و آن را قصد كند ،نمازش باطل مىشود ،بلكه اگر معناى آن را قصـد نكنـد،
ولى ملتفت معناى آن باشد ،به احتياط واجب دبواره نماز بگزارد.
مسئله  .3331اگر نمازگزار به يک حرف تك ّلم كرد؛ ولی بر اثر اشباع حرف
يكم ،حرف دوم پديد آمد ،نماز باطل مىشود و اگر دومى بـر اثـر اشـباع حـرف
يكم پديد نيايد ،احتياط واجب ،اتمام نماز و اعاد ٔه آن است.
مسئله  .3333صدور كلمه بـر اثـر سـرفه كـردن و آروغ زدن و آه كشـيدن و
عطسه كردن قهرى و مانند آن ،نه عمدى اسـت؛ نـه سـهوى ،ازايـنرو حكمـى
ندارد و در نماز اشكال ندارد ،چنانكه خود سرفه كه بىاختيار پديد مىآيـد ،بـه
نماز آسيبى نمىرساند.
مسئله  .3334گفتن آخ و آه و مانند اينها كـه دو حـرفانـد ،اگـر عمـدى
باشد ،نماز را باطل مىكند ،مگر به قصد مناجات با خدا ،و مقصود وى «آه من
ذنبوي» و مانند آن باشد.
مسئله  .3331اگر كلمهاى مثل «اهلل اكبر» را ـ كه مصداق ذكر خداست ـ
به قصد ذكر بگيود و مىداند كـه بـا گفـتن ايـن كلمـه كسـى متوجـه مطلـوب
نمازگزار مىشود ،اشكال ندارد؛ ولى چنانچه به قصد فهماندن چيزى به ديگرى
بدون قصد ذكر ،آن كلمه را بگيود ،نيز اگرچه قصد ذكر هم داشته باشـد ،نمـاز
او باطل مىشود.
مسئله  .3333در بطالن نماز به تك ّلم عمدى ،الزم نيست كه مخاطـب وجـود
داشته باشد ،چنانكه بنا بر احتياط واجب بين اختيار و اضطرار فرقى نيست.
مسئله  .3333خواندن قرآن در نماز ،غير از چهار آيه كه سجد ٔه واجـب دارد ـ و
در احكام جنابت ذكر شد ـ و نيز دعا كردن در نماز اشكال ندارد ،اگرچه به فارسى يـا
ان ديگر باشد ،هرچند به احتياط مستحب فقط عربى باشد.
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مسئله  .3333خواندن قرآن بايد به قصد قرآن بـودن باشـد .اگـر كلمـه يـا
كالمى مشترک ميان قرآن و غير قرآن باشد و به قصد قرآن خوانده نشـود و دعـا
هم نباشد ،نماز را باطل مىكند.
مسئله  .3333اگر كلمات يا آياتى از حمد و سوره يا دعا و ذكرهاى نماز را
به عمد يا به احتياط ،چند بار بگيود ،تا وقتى كـه از روى وسـواس و بـه قصـد
جزئيت نماز نباشد ،اشكال ندارد و اگر بر اثر وسوسه يا بـه قصـد جزئيـت نمـاز
باشد ،اشكال دارد.
مسئله  .3338سالم كردن نمازگزار به ديگرى در حال نماز ،جايز نيسـت و
نماز را باطل مىكند؛ ولى اگر ديگرى به او سالم كند ،جـوابش در نمـاز جـايز،
بلكه واجب است.
مسئله  .3333جواب سالم در حال نماز بايد مانند خود سالم باشد؛ مـث ً
ال
اگر سالمكننده گفت« :سالم عليك» نمازگزار نيز بايد بگيود« :سالم عليـك» و
چنانچه سالمكننده گفت« :سالم عليكم» نمازگزار بايد بگيود« :سالم عليكم»
و اگر او گفت« :السالم عليـك» يـا «السـالم علـيكم» نمـازگزار بايـد بگيوـد:
«السالم عليك» يا «السالم عليكم» ،هرچند جواب به هـر كـدام از صـيغههـاى
يادشده كافى است .قصد جواب در تمام اين عبارتها الزم است.
مسئله  .3381انسان بايد جواب سالم را در نمـاز يـا در غيـر نمـاز ،فـورى
بگيود و اگر به عمد يا با فراموشى جواب سالم را به تأخير اندازد ،بهگونهاىكـه
اگر جواب دهد ،جواب آن سالم حساب نشود ،چنين جوابى در غير حال نمـاز
واجب نيست و چنانچه در نماز باشد ،جـايز نيسـت ،هرچنـد در صـورت تـرک
عمدى معصيت كرده است.
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مسئله  .3383جواب سالم بايد بـه گونـهاى باشـد كـه سـالمكننـده آن را
بشنود؛ ولى اگر سالمكننده ناشـنوا بـود يـا بـه سـرعت گذشـت ،بايـد جـواب
سالمش به صورت رايج داده شود.
مسئله  .3384سالم ،تح ّيت است؛ نه دعا يا ذكر ،و جواب آن نيـز تح ّيـت
است؛ نه دعا يا ذكر؛ و بر نمازگزار جواب سالم به عنوان تح ّيت واجب اسـت؛
نه بيش از آن؛ ولى مىتواند جواب سالم را بـه عنـوان دعـا بـراى سـالم كننـده
بدهد؛ يعنى مقصود وى از «سالم عليك» اين باشـد كـه از خـدا سـالمتى او را
درخواست كند.
مسئله  .3381قصد قرآن ّيت ،با جواب سالم كه تحيت است ،منافات دارد؛
يعنى با قصد قرآن ّيت ،جواب سالم ـ كه واجب است ـ حاصل نمىشود.
مسئله  .3383جواب سالم مرد ،زن و كودک اهل تميز ـ يعنى بچهاى كـه
خوب و بد را مىفهمد و معناى سالم را هم مىداند ـ واجـب اسـت؛ خـواه در
نماز باشد يا بيرون از آن؛ نيز خواه سالم كننده َمحرم باشد يا نا َمحرم.
مسئله  .3383جواب سالم در نماز واجـب اسـت و اگـر نمـازگزار جـواب
سالم را ندهد ،معصيت كرده؛ ولى نمازش صحيح است.
مسئله  .3383اگر سالم كننده به صورت غلط سالم كند كه سالم حساب
نشود ،جواب آن در غير حال نماز واجب نيست و در حال نمـاز جـايز نيسـت و
اگر سالم محسوب شود ،جواب آن به صورت صحيح واجب است.
مسئله  .3383جواب سـالم كسـى كـه قصـد جـدّ ى نـدارد ،بلكـه از روى
مسخره يا شوخى و طنز باشد ،واجب نيست و در حال نماز جايز نيست.
مسئله  .3388جواب سالم م ِ
لحد يا ُم ِ
شـرک در حـال غيـر نمـاز واجـب
ُ
نيست و در حال نماز جايز نيست .جواب سالم اهل كتـاب ،مطـابق احتيـاط
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الزم است و در جواب فقط گفته شـود «سـالم» يـا فقـط بگيوـد «عليـك» و
درصورتى كه جواب سالم غير مسلمان نظيـر جـواب سـالم مسـلمان نباشـد و
مفسد ٔه اجتماعى پديد مىآيد ،مىتوان به قصد قرآن خواندن ،در جواب سالم
آنها گفت «سالم عليكم».
مسئله  .3383اگر كسى به عدهاى سالم كرد ،جـواب سـالم او بـه عنـوان
واجب كفايى بر هم ٔه آنان واجب است؛ ولى چنانچه يكى از آنان جواب دهـد،
كافى است و براى ديگران اگـر در حـال نمـاز نباشـند ،جـواب دادن مسـتحب
است.
مسئله  .3331اگر كسى به گروهى سالم كند و ديگرى كه سالمكننده قصد
سالم دادن به او را نداشته ،جواب دهد ،بـاز هـم جـواب سـالم او بـر آن عـدّ ه
واجب است.
مسئله  .3333اگر به عدهاى سالم كند و شخصى كـه بـين آنهـا مشـغول
نماز است شک كند كه سالمكننده قصد سالم كردن به او را هم داشـته يـا نـه،
نبايد جواب بدهد و اگر بداند قصد او را هم داشته و بداند ديگران جواب سالم
را مىدهند ،جواب دادن الزم نيست ،هرچند اگر پيش از جـواب دادن ديگـران،
جواب دهد جايز است و چنانچه بداند كه ديگران جواب نمىدهند ،بايد جواب
او را بگيود.
مسئله  .3334سالم كردن مستحب است و در روايات بسيار سفارش شـده
است و اين مستحب نيز كيفيتهاى مستحب ديگرى را بـه همـراه دارد؛ ماننـد
استحباب سالم كردن سواره به پياده ،سالم كـردن كسـى كـه مركـوب (وسـيله
نقليه) بهترى دارد به كسى كه مركوب (وسيله نقليه) كم ارزشتـرى دارد ،سـالم
كردن ايستاده به نشسته ،سالم كردن جماعت اندک به جماعت بسـيار و سـالم
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كردن كوچک به بزرگ .البته اصل استحباب سالم بـراى هـر كسـى نسـبت بـه
ديگرى محفوظ است.
مسئله  .3331اگر دو نفر در يک زمان به يكديگر سالم كننـد ،بـر هـر يـک
احتياط ًا واجب است كه پاسخ سالم ديگرى را بدهد و سالم اول كافى نيست.
مسئله  .3333اگر كسى چند بار سالم كند و انسـان يـک بـار جـواب او را
بدهد ،كافى است؛ امـا چنانچـه پـس از شـنيدن جـواب ،دبوـاره سـالم كنـد،
چنانچه خارج از حدّ متعارف نباشد ،جوابش واجب است.
مسئله  .3333جواب سالم خطيب نماز جمعـه و خطيـب محفـل وعـظ و
مجلس تعزيت ،اگر قصد تح ّيت مخاطبان را دارد ،واجب كفايى است ،ازاينرو
جواب يكى از شنوندگان كافى است.
مسئله  .3333مستحب است در غير نماز ،جـواب سـالم را بهتـر از سـالم

بگيود؛ براى مثال ،اگر كسى گفت« :سالم عليكم» او در جواب بگيود« :سالم
عليكم و رحمة اهلل».
مسئله  .3333برخى از افراد در جواب سالم مىگيوند« :سالم از ما» ولـى
اين جواب كافى نيست ،بلكه سالم جداگانهاى از ناحي ٔه شخص مقابل شـمرده
مىشود و به احتياط ،هر دو بايد جواب سالم يكديگر را بدهند.
هفتم .در نماز با صدا بخندد؛ خواه عمدى باشد يا قهرى؛ و اگر به سهو بـا
صدا بخندد يا لبخند بزند ،نمازش باطل نمىشود.
مسئله  .3338اگر براى جلوگيرى از صـداى خنـده ،حـال نمـازگزار تغييـر
كند ،بهگونهاىكه رنگ صورتش سرخ شود ،چنانچه نزديک است كه از صـورت
نمازگزار بيرون رود ،نماز را تمام كند و دبواره بهجا آورد و اگر از حالت نمازگزار
خارج شده باشد ،نماز او باطل است.
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هشتم .در نماز براى كار دنيا ،هرچند اضطرارى باشد ـ مث ً
ال براى دردى كـه
دارد يا چيزى از متاع دنيا كه از دست داد يا به دست نياورد ـ به عمـد بـا صـدا
گريه كند و اگر براى كار دنيا بيصدا گريه كند ،اشـكال نـدارد ،چنـانكـه گريـ ٔه
سهوى ـ هرچند با صدا باشد ـ باطلكنند ٔه نماز نيسـت .گريـ ٔه بـا صـدا جهـت
ترس از دوزخ يا شوق به بهشت يا محبت خدا ،نيز گريه به درگـاه خـدا جهـت
برآوردن حاجت ـ هرچند دنيايى باشد ـ نماز را باطل نمىكند ،بلكـه از بهتـرين
ِ
مخصوصـ ًا حضـرت
اعمال عبادى است .گريه براى مصـائب اهـل بيـت
سيد الشهداء

به قصد قربت ،نماز را باطل نمىكند.

نهم .در نماز ،كارى انجام دهد كه صورت نمـاز را نـزد اهـل نمـاز بـه هـم
مىزند؛ مثل دست زدن ،به هوا پريدن و مانند اينها؛ كم باشد يا بسيار؛ عمدى
باشد يا از روى فراموشى؛ ولى كارى كه مـواالت نمـاز را بـه هـم مـىزنـد ،نـه
صورت آن را ،فقط در حال عمدى مبطل نماز است؛ اما كارى كه صورت نمـاز
را به هم نزند ـ مانند اشاره كردن با دست براى فهماندن چيزى و گرفتن كـودک
و شير دادن او تا آرام شود ـ سبب بطالن نماز نمىشود.
مسئله  .3333اگر در ميان نماز به اندازهاى ساكت بماند كـه نگيونـد نمـاز
مىخواند ،خواه عمدى باشد يا سهوى ،نمازش باطل مىشود و چنانچه صورت
نماز را به هم نزند ،ولى مواالت آن را از بين ببرد ،در حالـت عمـدى بـودن آن،
نماز باطل مىشود.
مسئله  .3411اگر در بين نماز كارى انجام دهد ،يا مـدتى سـاكت شـود و
شک كند كه نماز به هم خورده يا نه ،نمازش صحيح است ،هرچند به احتيـاط
مستحب آن را دبواره بهجا آورد و اگر شک كند كه مواالت آن به هم خورده يـا
نه ،نماز او صحيح است.
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دهم .در نماز ،چيزى بخورد يا بياشامد ،بهگونهاىكه نگيوند نماز مىخواند؛
خواه عمدى باشد يا سهوى؛ و اگر صورت نماز را به هم نزند ،ولى مـواالت آن
را از بين ببرد ،چنانچه عمدى باشد ،نماز را باطل مىكند و اگـر سـهوى باشـد،
سبب بطالن نماز نمىشود.
مسئله  .3413خوردن و آشاميدن در حال نماز ،مانند خوردن و آشاميدن در
حال روزه نيست كه نماز را باطل كند ،پس اگر غذايی الى دندان يا در فضـاى
دهان مانده باشد و در حال نماز فرو برد ،نماز او باطل نمىشود.
مسئله  .3414گذاشـتن مـا ّد ٔه قنـدی و ماننـد ايـنهـا در دهـان و مكيـدن
تديرجی آن در حال نماز اشكال دارد.
يازدهم .شک در ركعتهاى نماز دو ركعتى يا سه ركعتى ،نيز در ركعتهای
يكم و دوم نمازهاى چهار ركعتى ،درصورتىكه پس از فكر كردن به هـيچ طـرف
اطمينان حاصل نشود ،نماز را باطل مىكند؛ نيز هـر شـک ديگـرى كـه نمـاز را
باطل مىكند.
دوازدهم .افزودن يا كاستن عمدی و سهوی جزء ركنی ،نماز را باطل میكند
و افزودن يا كاستن عمدی جزئی از واجـبهـای غيـر ركنـی نيـز نمـاز را باطـل
میكند.
مسئله  .3411اگر پس از نماز شک كند كه در بين نماز پديدهاى رخ داد كه
نماز را باطل مىكند يا نه ،نماز او صحيح است.

مسئله  .3413انجام دادن اين كارها براى نمازگزار مكروه است .3 :صـورت
را اندكى به طرف راست يا چـ

گردانـدن .4 .مـژه و پلـک چشـم را روی هـم
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گذاشتن يا چشم را به اطراف گرداندن .1 .بازى كردن با موهاى سر و صـورت و
با دست .3 .شكستن انگشتها و آنهـا را داخـل هـم كـردن .3 .انـداختن آب
خط انگشترّ ،
دهان .3 .نگاه كردن به ّ
خط كتاب ،قرآن و خواندن آيات او و ماننـد
آن .3 .ساكت شدن از قرائت حمد و سوره و ذكر نماز براى شنيدن حرف كسـى.
 .8گفتوگو با خاطرات نفس .3 .كوتاه كردن مو و گرفتن ناخن .31 .پاها را بـه
صورتى به هم نزديک كردن كه گيوا در بند قـرار گرفتـهانـد ،بلكـه هـر كـارى كـه
خضوع و خشوع را از بين ببرد ،انجام دادن آن در نماز مكروه است.
مسئله  .3413نماز گزاردن به هنگام خواب آلـودگى و خـوددارى از ادرار و
مدفوع ،مكروه است؛ همچنين پوشيدن لباس و جوراب تنـگ كـه بـدن و پـا را
مىفشارد ،در نماز مكروه است و جز اينها مكروهات ديگرى هم در كتابهـاى
مفصل فقهى ذكر شده است.
ّ

مسئله  .3413شكستن نماز واجب از روى اختيار و بىعـذر حـرام اسـت و
شكستن آن سهو ًا يا در حالت عذر حرام نيست؛ ولـى بـراى هـر هـدف مهـم و
مشروع فردی يا اجتماعی ،دينی يا دنيايی ـ مانند حفظ جان ،بدن ،مال ،آبـروى
خود يا مؤمن ديگر و حراست از حكم شرعی ـ مانعى ندارد.
مسئله  .3413اگر حفظ جان خود شخص يا كسى كه حفظ جان او واجب
است يا حفظ مالى كه نگهدارى آن واجب اسـت يـا حفـظ حكمـى از احكـام
شرع ،بدون شكستن نماز ممكن نباشد ،شكسـتن آن بـه عنـوان مقدمـه واجـب
الزم است؛ ولى شكستن نماز براى غرضهايى كه چندان مهم نيستند ــ ماننـد
مالى كه اهميت ندارد ـ مكروه است.
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مسئله  .3418اداى ِدين طلبكار پـس از رسـيدن وقـت آن ،واجـب فـورى
است ،مگر با اذن طلبكار .اگر وقت نماز وسيع است و نمـازگزار در آغـاز نمـاز
ِ
ِ
محتاج به مال خود ،بر ادا اصرار دارد ،چنانچه نمـازگزار بتوانـد
طلبكار
است و
در بين نماز ،بىآنكه از حال نماز خواندن خارج شود ،طلب او را بپـردازد ،بايـد
در همان حال بپردازد و اگـر بـدون شكسـتن نمـاز ،پـرداختن طلـب او ممكـن
نيست ،بدهكار بايد نماز را قطع و دين طلبكار را ادا كند و اگر در پايان نماز يـا
وقت نماز تنگ است و ادای دين در حال نماز ممكن نيست ،بدهكار مـىتوانـد
نماز را قطع كند ،هرچند قطع آن بر وى واجب نيست.
مسئله  .3413اگر در ميان نماز ،مسجد نجس شود ،يا نمازگزار در بين نماز
بفهمد كه مسجد نجس است ،چنانچه وقت تنگ باشـد ،شكسـتن نمـاز جـايز
نيست و بايد نماز را تمام كند .و اگر وقت وسـعت دارد شكسـتن نمـاز واجـب
نيست ،مگر پس از تمام شدن نماز ،پاک كردن مسجد ممكن نباشد كه در ايـن
حال ،شكستن آن واجب است .البته اگر تطهير مسـجد در ميـان نمـاز صـورت
نماز را به هم نمىزند يا موجب از بين رفتن مواالت و پیدپری بودن آن نباشـد،
بايد در ميان نماز و بدون قطع آن ،مسجد را پاک كند و سپس بقي ٔه نماز را بهجا
آورد و اگر تطهير آن ،صورت نماز را به هم مىزند ،بايد نماز را بشكند و پـس از
ِ
تطهير مسجد نماز را بهجا آورد.
مسئله  .3431در موردى كه شكستن نماز الزم است ،لزوم آن ،مقدم ٔه اداى
واجب اصلى ـ مانند حفظ جان يـا مـال و نظيـر اداى ديـن طلبكـار ـ اسـت،
ازاينرو اگر كسى كه بايد نماز را بشكند ،آن را ادامه دهد و تمـام كنـد و چنـين
ادامهاى سبب تلف شدن جان يا مال مهم كسى نشود ،هرچند گناه كرده ،نمـاز
او صحيح است ،اگرچه به احتياط مستحب دبواره آن را بهجا آورد.
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مسئله  .3433اگر در نماز ،پيش از آنكه به انداز ٔه ركوع خم شود ،يـادش بيايـد
كه اذان يا اقامه را فراموش كرده ،چنانچه وقت نماز وسـعت دارد ،مسـتحب اسـت
نماز را براى گفتن اذان و اقامه و گزاردن ِ
نماز داراى اين دو فضيلت ،بشكند.

شکهاى نماز چند قسم است؛ بعضى از آنها نماز را باطل مـىكننـد و بـه
برخى از آنها نبايد اعتنا كرد و پارهاى از آنها نماز را باطل نمـىكننـد و دسـتور
خاص دارند كه ذكر مىشود.
شکهاى باطل
مسئله  .3434شکهايى كه نماز را باطل مىكند:
يكم .شک در شمار ٔه ركعتهاى نماز واجب دو ركعتى؛ مانند نماز صـبح و
نماز مسافر؛ ولى شک در شمار ٔه ركعتهاى نماز مستحب و برخـى از نمازهـاى
ْ
احتياط نماز را باطل نمىكند.
دوم .شک در شمار ٔه ركعتهاى نماز سه ركعتى؛ مانند نماز مغرب.
سوم .شک در نماز چهار ركعتى ،ميان يک ركعت و بيش از آن.
چهارم .شک در نماز چهار ركعتى بين دو ركعت و بيش از آن ،پيش از تمام
شدن سجده دوم.
پنجم .شک در نماز چهار ركعتى ،ميـان دو ركعـت و پـنج ركعـت يـا دو و
بيشتر از پنج ركعت ،هرچند بعد از تمام شدن سجده دوم باشد.
ششم .شک در نماز چهار ركعتى ،بين سه ركعت و شش ركعـت يـا سـه و
بيش از شش ركعت.
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هفتم .شک در نماز چهار ركعتى ،ميان چهـار و شـش يـا چهـار و بـيش از
شش؛ چه پيش از تمام شدن سجد ٔه دوم باشد يا پـس از آن؛ ولـى اگـر پـس از
سجد ٔه دوم ،شک بين چهار و شش يا چهار و بيشتر از شش براى او پـيش آيـد،
به احتياط مستحب بر چهار بنا بگـذارد و نمـاز را تمـام كنـد و پـس از نمـاز دو
سجد ٔه سهو بهجا آورد و نماز را هم دبواره اقامه كند.
هشتم .شک در ركعتهاى نماز ،در نماز چهار ركعتى كه اص ً
ال نداند چنـد
ركعت خوانده است.

مسئله  .3431مقصود از شكى كه نماز را باطـل مـىكنـد ،صـرف اِبهـام و

ترديد ابتدايى نيست ،بنابراين اگر يكى از شکهاى باطـلكننـده بـراى نمـازگزار
پيش آيد ،نمىتواند نماز را به هم بزند ،بلكه كام ً
ال بايد فكر كنـد تـا يكـى از دو
طرف معلوم شود؛ يا از معلوم شدن آن نااميد گردد؛ يعنى شـک او مسـتقر و پـا
برجا شود؛ در اين صورت به هم زدن نماز مانعى ندارد ،هرچنـد بـه احتيـاط بـه
قدرى صبر كند تا از صورت نمازگزار خارج شود.
شکهاى بیاعتبار
مسئله  .3433شکهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد:
يكم .شک در چيزى كه محل بهجا آوردن آن ،گذشته است؛ مانند اينكه در
ركوع شک كند كه حمد را خوانده يا نه.
دوم .شک بعد از سالم نماز.
سوم .شک پس از گذشتن وقت نماز.
چهارم .شک كثير الشک؛ يعنى كسى كه بسيار شک مىكند.
پنجم .شک امام جماعت در شمار ٔه ركعتهاى نماز ،در صورتى كـه مـأموم
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شمار ٔه آنها را بداند؛ همچنين شک مأموم ،درصورتىكه امـام جماعـت شـمار ٔه
ركعتهاى نماز را بداند .در اين جهت ،فرقى بين شـکهـاى باطـل و صـحيح
نيست؛ يعنى شک در نمازهاى دو ركعتى و سه ركعتـى ،هماننـد شـک در نمـاز
چهار ركعتى است.
ششم .شک در نماز مستحبى.
هر يک اينها احكامى دارد كه اكنون بخشى از آنها ذكر مىشوند.
يكم .شک بعد از محل

مسئله  .3433اگر در بين نماز دبرار ٔه يكى از كارهاى واجبى كه از محل بهجا
آوردن آن گذشته شک كند كه آن را انجام داده يا نه ـ مث ً
ال شـک كنـد كـه حمـد
خوانده يا نه ـ چنانچه به كار واجب يا مستحبى كه بايـد پـس از آن انجـام دهـد
ـ مانند قرائت سوره ـ مشغول نشده ،بايد آنچه را كه در انجام دادن آن شک كرده،
بهجا آورد؛ يعنى در مثال مذكور سور ٔه حمـد را بخوانـد و اگـر بـه كـار واجـب يـا
مستحبى كه بايد بعد از آن انجام دهد مشغول شده ،به شک خود اعتنا نكند.
مسئله  .3433اگر در حال خواندن حمد يا سوره مـث ً
ال شـک كنـد كـه جـزء
قبلى را خوانده يا نه ،اگر آن جزء مشـكوک ،از نظـر معنـا كـام ً
ال مسـتقل از جـزء
فعلى باشد ،بايد به شک خود اعتنا نكند و چنانچه آن جزء مشكوک ،جزء هميـن
جملهاى محسوب مىشود كـه اكنـون در حـال قرائـت آن اسـت ،واجـب اسـت
احتياط ًا به شک خود اعتنا كند و آن جزء مشكوک را قرب ًة الى اهلل بهجا آورد.
مسئله  .3433هرگاه پس از ركوع يا سـجود ،مـث ً
ال شـک كنـد كـه شـروط
صحت و كارهاى واجب آن را ـ مانند ذكر و آرام بودن بدن ـ انجام داده يا نـه،
بايد به شک خود اعتنا نكند.
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مسئله  .3438هرگاه ،درحالىكه به سجده مىرود ،شک كنـد كـه ركـوع را
انجام داده يا نه ،يا شک كند كه پس از ركوع ايستاده يا نه ،بنا بر احتياط واجب
بايد به شک خود اعتنا كند و برگردد و آن وظيفه مشكوک را بهجا آورد.
مسئله  .3433اگر در حال برخاستن از ركعت دوم شک كند كه سـجده يـا
تشهد را بهجا آورده يا نه ،بنا بر احتياط واجب بايد به شـک خـود اعتنـا كنـد و
برگردد و آن را بهجا آورد؛ نيز اگر در حال برخاستن از ركعت يكم و سـوم شـک
كند كه سجده را بهجا آورده يا نه ،به احتياط واجب برگردد و آن را انجام دهد؛
ولی چنانچه پس از ايستادن شک كند كه سجده يا تشهد را انجام داده ،به شک
اعتنا نكند.
مسئله  .3441كسى كه نشسته يا به پهلو قرارگرفته نماز مىگزارد ،اگر پيش
از مشغول شدن به حمد يا تسبيحات ،شک كند كه سجده يـا تشـهد را بـهجـا
آورده يا نه ،به احتياط واجب بايد به شک خود اعتنا كنـد و آن را بـهجـا آورد و
اگر در حال خواندن حمد يا تسبيحات ،شک كند كه سجده يا تشـهد را بـهجـا
آورده يا نه ،به شک خود اعتنا نكند.
مسئله  .3443هرگاه شک كند كه يكى از ركنهاى نماز را بـهجـا آورده يـا
نه ،چنانچه مشغول كارى نشده كه بعد از آن است ،بايد آن را بهجا آورد؛ بـراى
مثال ،اگر پيش از خواندن تشهد شک كند كه دو سجده را بهجا آورده يا نه ،بايد
به جا آورد و چنانچه پس از آن يادش بيايد كه آن ركن را به جا آورده بوده ،چون
رك ْن اضافه شده ،نمازش باطل است.
مسئله  .3444هرگاه شک كند عملى را كه ركن نيست بهجـا آورده يـا نـه،
چنانچه مشغول كارى نشده كه بعد از آن اسـت ،بايـد آن را بـهجـا آورد؛ بـراى
مثال ،اگر پيش از خواندن سوره شک كند كه حمد را خوانده يا نه ،بايد حمد را
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بخواند و چنانچه پس از انجام دادن آن يادش بيايد كـه آن را بـهجـا آورده بـود،
چون ركن اضافه نشده ،نمازش صحيح است و احتياط مسـتحب ،انجـام دادن
دو سجده سهو است.
مسئله  .3441هرگاه در واجب ركنى شـک كنـد و وارد جـزء بعـدی نمـاز
شود ،به شک خود اعتنا نكند؛ براى مثال ،اگر درحال تشهد شـک كنـد كـه دو
سجده را بهجا آورده يا نه ،به شک خود اعتنا نكند و اگر يادش بيايد كه آن ركن
را بهجا نياورده ،درصورتىكه مشغول ركن بعد نشده ،بايد آن را بهجا آورد و اگـر
مشغول ركن بعد شده ،نمازش بر اثر ترک ركن باطل است؛ مـث ً
ال اگـر پـيش از
ركوع ركعت بعد يادش بيايد كه دو سجده را بهجا نياورده ،بايد بهجا آورد و اگر
در ركوع يا پس از آن يادش بيايد ،نمازش باطل است.
مسئله  .3443هرگاه شک كند عملى را كه ركن نيست بهجـا آورده يـا نـه،
چنانچه مشغول كارى شده كه پس از آن است ،به شک خود اعتنا نكند؛ بـراى
مثال ،اگر در حال خواندن سوره ،شک كند كه حمد را خوانده يا نـه ،بـه شـک
خود اعتنا نكند و چنانچه بعد يادش بيايد كه آن را بهجا نياورده ،در صورتى كـه
مشغول ركن بعد نشده ،بايد آن را و آنچه را پس از آن است ،بهجـا آورد و اگـر
مشغول ركن بعد شده ،نمازش صحيح است ،پس اگر در قنوت يادش بيايد كه
حمد را نخوانده ،بايد حمد و سوره را بخواند و چنانچه در ركـوع يـادش بيايـد،
نماز او صحيح است.
مسئله  .3443اگر شک كند كه سالم نماز را گفتـه يـا نـه ،يـا شـک كنـد
درست گفته يا نه ،چنانچه مشغول تعقيب نماز يا نماز ديگر شده ،يـا بـه كـارى
مشغول شده كه نماز را به هم مىزند و از حال نمازگزار بيـرون رفتـه ،بـه شـک
خود اعتنا نكند و اگر پيش از اينها شک كند ،بايد سالم را بگيود؛ ا ّمـا اگـر در
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صحيح گفتن سالم شک كند ،در هر دو صورت به شک خود اعتنا نكنـد؛ چـه
مشغول كار ديگر شده باشد يا نه.
مسئله  .3443اگر پس از انجام دادن چيـزى از نمـاز در صـحيح بـودن آن
شک كند ـ مث ً
ال پس از تكبيرة اإلحرام يا حمد يـا آيـهاى از آن ،شـک كنـد كـه
صحيح گفته يا نه ـ نبايد به شک خود اعتنا كند.
دوم .شک پس از سالم

مسئله  .3443هرگونه شكی دبراره صحت و بطـالن نمـاز ،پـس از سـالم
نماز ،بیاعتبار است؛ براى مثال ،شک كند ركوع كرده يا نه و آيا صحيح انجـام
داده يا نه ،يا بعد از سالم نماز چهار ركعتى شک كند كه چهار ركعت خوانده يا
پنج ركعت ،به شک خود اعتنا نكند؛ ولى اگر هر دو طرف شک او باطـل باشـد
ـ مانند آنكه پس از سالم نماز چهار ركعتى شک كند كه نماز او سه ركعت بوده
يا پنج ركعت ـ نمازش باطل است.
سوم .شک پس از وقت

مسئله  .3448اگر پس از گذشتن وقت نماز شک كند كه نمـاز را بـهجـا
آورده يا نه ،يا گمان كند كه به جا نياورده ،انجام دادن آن الزم نيست؛ ولى اگر
پيش از گذشتن وقت ،چنين شک يا گمانى داشته باشد ،بايد آن نماز را بهجا
آورد ،بلكه اگر گمان كند و اطمينان نداشته باشد كـه انجـام داده ،بايـد آن را
بهجا آورد.
مسئله  .3443اگر پس از گذشتن وقت شک كند كه نماز را درست خوانده
يا نه ،به شک خود اعتنا نكند.
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مسئله  .3411اگر پس از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار ركعت
نماز بهجا آورده ،ولى نداند به نيت ظهر بوده يا به نيت عصر ،بايد چهار ركعـت
نماز قضا به نيت نمازى كه بر او واجب است ،بهجا آورد.
مسئله  .3413اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشاء بداند يک نمـاز
بهجا آورده ،اما نداند سه ركعتى بوده يا چهار ركعتى ،بايد قضاى نماز مغـرب و
عشاء را بهجا آورد.
چهارم .كَثِيرُ الشَّک (كسى كه بسيار شک مىكند)

مسئله  .3414اگر كسى در يک نماز سه بار شک كند ،يا در سه نماز پياپى
ـ مانند نمـاز صبـح و ظـهر و عصر ـ شک كند ،كثيـر الشـک اسـت و چنانچـه
فراوانى شک كردن او از غضب يا ترس يا پريشانى حواس نباشد ،به شک خـود
اعتنا نكند.
مسئله  .3411اگر كثير الشک در بـهجـا آوردن چيـزى از نمـاز شـک كنـد،
چنانچه بهجا آوردن آن ،نماز را باطل نمىكند ،بايد بنا بگـذارد كـه آن را بـهجـا
آورده؛ براى مثال ،چنانچه شک كند كه ركوع كرده يا نـه ،بايـد بنـا بگـذارد كـه
ركوع كرده است ،اما اگر بهجا آوردن آن ،نماز را باطل مىكند ،بايد بنـا بگـذارد
كه آن را انجام نداده است؛ مث ً
ال اگر شک كنـد كـه يـک ركـوع انجـام داده يـا
ركوع نماز را باطل مىكند ،بايد بنا بگذارد كه بيشـتر از
بيشتر ،چون اضافه شدن
ْ
يک ركوع انجام نداده است.
مسئله  .3413كسى كه در يک چيز نماز بسيار شک مـىكنـد ،چنانچـه در
چيزهاى ديگر نماز شک كند ،بايد در آن چيزها به حكم شک عمل كنـد؛ بـراى
مثال ،كسى كه بسيار شک مىكند كه سجده كـرده يـا نـه ،اگـر در انجـام دادن
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ركوع شک كند ،بايد به حكم شک در ركوع رفتار كند؛ يعنى اگر ايستاده ،ركـوع
را بهجا آورد و اگر به سجده رفته ،اعتنا نكند.
مسئله  .3413آن كه در نماز مخصوصى ـ مانند نماز ظهـر ـ بسـيار شـک
مىكند ،فقط در آن نماز بايد به شک خود اعتنا نكند؛ ولـى اگـر در نمـاز ديگـر
ـ مث ً
ال در نماز عصر ـ شک كند ،بايد به حكم شک رفتار كند.
مسئله  .3413اگر كسى در جـاى مخصوصـى نمـاز بگـزارد ،بسـيار شـک
مىكند ،فقط در آنجا به شک خود اعتنا نكند و با نمـاز خوانـدن در غيـر آنجـا،
چنانچه شكى براى او پيش آيد ،بايد به حكم شک عمل كند.
مسئله  .3413اگر انسان شک كند كه كثيرالشک شده يا نه ،بنا مـىگـذارد
كه كثيرالشک نشده و بايد به حكم شک عمل كند .كثير الشک تا يقين نكند كه
به حال معمولى مردم برگشته ،بايد به شک خود اعتنا نكند.
مسئله  .3418كسى كه بسيار شک مىكند ،اگر شک كند كه ركنى را بهجا
آورده يا نه و اعتنا نكند و سپس يادش بيايد كـه آن را بـهجـا نيـاورده ،چنانچـه
مشغول ركن بعد نشده ،بايد آن را بهجـا آورد و اگـر مشـغول ركـن بعـد شـده،
نمازش باطل است؛ براى مثال ،چنانچه شک كند كه ركوع را بهجا آورده يا نه و
به آن اعتنا نكند ،و پيش از سجده يادش بيايد كه بهجـا نيـاورده ،بايـد ركـوع را
بهجا آورد و اگر در سجده يادش بيايد كه ركوع را بهجـا نيـاورده ،نمـاز او باطـل
است.
مسئله  .3413كسى كه بسيار شک مىكند ،اگر در چيزى كه ركـن نيسـت،
شک كند كه آن را بهجا آورده يا نه و اعتنا نكند و سپس يـادش بيايـد كـه آن را
انجام نداده ،چنانچه از محل بهجا آوردن آن نگذشته ،بايد آن را انجـام دهـد و
چنانچه از محل آن گذشته ،نمازش صحيح است؛ براى مثال ،اگر شک كند كه
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حمد را خوانده يا نه و اعتنا نكند و در قنوت يادش بيايد كه نخوانده ،بايد حمد
و سوره را بخواند و اگر در ركوع يادش بيايد ،نماز او صحيح است.
مسئله  .3431اشخاص وسواسى بايد به يقين و شک خـود عمـل نكننـد،
بلكه مانند افراد معمولى عمل كنند؛ خواه براى آنان يقين حاصل شود يـا نـه؛ و
اگر همچون افراد معمولى عمل نكنند ،در بسـيارى از مـوارد ،نمـاز آنـان باطـل
است.
پنجم .شک امام و مأموم

مسئله  .3433اگر امام جماعت در شمار ٔه ركعتها يا افعال نماز شک كند
ـ مثل اينكه شک كند كه سه ركعت گزارده يا چهـار ركعـت ـ چنانچـه مـأموم
ِ
گمان معتبر داشته باشد كه چهار ركعت گزارده و بـه امـام بفهمانـد كـه
يقين يا
چهار ركعت گزارده است ،امام بايد نماز را چهار ركعت بدانـد و گـزاردن نمـاز
ِ
گمـان معتبـر داشـته باشـد كـه فـالن
احتياط الزم نيست؛ نيز اگر امام يقين يـا
ركعت گزارده است و مأموم در شمار ٔه ركعتهاى نماز شک كند ،بايد به شـک
خود اعتنا نكند.
مسئله  .3434اگر در نماز جماعت ،هم امام ،هم مأموم شک كنند و شک
هركدام با ديگرى فرق داشت ،هركدام به وظيف ٔه خود عمل مىكند و حكم سهو
امام يا مأموم يا هر دو نيز همين است.
ششم .شک در نماز مستحبّى

مسئله  .3431اگر در شمار ٔه ركعتهاى نماز مستحبى شک كنـد ،چنانچـه
طرف بيشتر شک ،نماز را باطل مىكند ،بايد بر كمتر بنا بگـذارد؛ مـث ً
ال در نافلـ ٔه
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صبح شک كند كه دو ركعت بهجا آورده يا سه ركعت ،بايد بنـا بگـذارد كـه دو
ركعت بهجا آورده است؛ ولى اگر عدد بيشتر شک نماز را باطل نمىكند ـ مـث ً
ال
شک كند كه دو ركعت انجام داده يا يک ركعت ـ به هر طرف شک عمل كنـد،
نمازش صحيح است.
مسئله  .3433كم شدن ركن در نماز نافله ،به احتياط واجـب ،آن را باطـل
مىكند؛ ولى اضافه شدن ركن آن را باطل نمىكند ،پـس اگـر يكـى از كارهـاى
نافله را فراموش كند و هنگامى يادش بيايد كه مشغول ركن بعد از آن شده ،بايد
برگردد و آن كار را انجام دهد و دبواره آن ركن را بهجا آورد؛ براى مثال ،اگـر در
ركوع يادش بيايد كه سوره را نخوانده ،بايد برگردد و سوره را بخواند و دبواره بـه
ركوع رود.
مسئله  .3433اگر در يكى از كارهاى نافله ـ خواه ركن باشد يا غير ركن ــ
شک كند ،چنانچه محل آن نگذشته ،بايد بهجا آورد و اگر محل آن گذشته ،بـه
شک خود اعتنا نكند.
مسئله  .3433گمان در ركعتهـاى نمـاز مسـتحبى ،حكـم شـک را دارد؛
يعنى مىتوان بنا را بر اقل يا اكثر نهاد ،هرچند احتياط ،عمل به گمان است ،در
صورتى كه سبب بطالن نباشد.
مسئله  .3433اگر در نماز نافلـه كـارى كنـد كـه بـراى آن در نمـاز واجـب
سجد ٔه سهو واجب مىشود ـ مث ً
ال يک سجده يا تشهد را فرامـوش كنـد ـ الزم
نيست پس از نماز ،سجد ٔه سهو يا قضاى سجده و تشهد را بهجا آورد.
مسئله  .3438اگر شک كند كه نماز مستحبى را بهجا آورده يا نه ،چنانچه آن
نماز مانند نماز جعفر ط ّيار وقت مع ّين نداشته باشد ،بنا بگذارد كه بـهجـا نيـاورده
است و چنانچه در نافلههايى مانند نافل ٔه يوميه ـ كه وقت مع ّين دارد ـ چنين شكى
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پيش از گذشتن وقت آن ،پيش آيد ،همين حكم جارى اسـت؛ ولـى اگـر پـس از
گذشتن وقت شک كند كه بهجا آورده است يا نه ،به شک خود اعتنا نكند.
شکهاى صحيح
مسئله  .3433در ُنه صورت اگر در شمار ٔه ركعتهـاى نمـاز چهـار ركعتـى
شک كند ،بايد فكر كند ،پس اگر يقين يا گمان به يک طـرف شـک پيـدا كـرد،
همان طرف را بگيرد و نماز را ادامه دهـد و اگـر فكـرش بـه جـايى نرسـيد ،بـه
دستورهايى كه ياد مىشود ،عمل كند .آن ُنه صورت بدين شرحاند:
يكم .پس از سر برداشتن از سجده دوم شک كند كه ركعـت دوم اسـت يـا
ركعت سوم ،كه بايد بنا بگذارد كه سه ركعت نماز گزارده و يک ركعت ديگر بـر
آن بيفزايد و نماز را تمام كند و پس از نماز ،يک ركعت نماز احتياط ايسـتاده يـا
دو ركعت نشسته ـ به صورتى كه بعد ًا گفته مىشود ـ بهجا آورد.
دوم .شک ميان دو و چهار بعد از سر برداشـتن از سـجد ٔه دوم كـه بايـد بنـا
بگذارد چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كنـد و پـس از نمـاز دو ركعـت نمـاز
احتياط ايستاده بهجا آورد.
سوم .شک ميان دو و سه و چهار ،پس از سر برداشتن از سجد ٔه دوم كه بايد
بر چهار بنا بگذارد و بعد از نماز ،دو ركعت نمـاز احتيـاط ايسـتاده و سـپس دو
ركعت نشسته بهجا آورد؛ ولى اگر پس از سجد ٔه يكم يا پيش از سـر برداشـتن از
سجد ٔه دوم يكى از اين سه شک براى او پيش آيد ،مىتواند نمـاز را رهـا كنـد و
دبواره بهجا آورد.
چهارم .شک ميان چهار و پنج ،پس از سر بر داشتن از سجد ٔه دوم كـه بايـد
بر چهار بنا بگذارد و نماز را تمام كند و پس از نماز دو سجد ٔه سهو بـهجـا آورد؛
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ولى اگر پس از سجد ٔه يكم ،يا پيش از سر برداشتن از سـجد ٔه دوم ،ايـن شـک،
براى او پيش آيد ،به احتياط استحبابى به دسـتورى كـه ذكـر شـد ،عمـل كنـد،
اگرچه نمازش باطل است و بايد دبواره بهجا آورد.
پنجم .شک ميان سه و چهار ،كه در هر جاى نماز باشد ،بايد بـر چهـار بنـا
بگذارد و نماز را تمام كند و پس از نماز ،يک ركعت نماز احتياط ايستاده يـا دو
ركعت نشسته بهجا آورد.
ششم .شک ميان چهار و پـنج در حـال ايسـتاده كـه بايـد بنشـيند و تشـهد
بخواند و نماز را سالم دهد و يک ركعـت نمـاز احتيـاط ايسـتاده يـا دو ركعـت
نشسته بهجا آورد.
هفتم .شک ميان سه و پنج در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و
نماز را سالم دهد و دو ركعت نماز احتياط ايستاده بهجا آورد.
هشتم .شک ميان سه و چهار و پنج در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهد
بخواند و بعد از سالم نماز دو ركعت نماز احتيـاط ايسـتاده و سـپس دو ركعـت
نشسته بهجا آورد.
نهم .شک ميان پنج و شش در حال ايستاده كه بايد بنشيند و تشهد بخوانـد
و نماز را سالم دهد و دو سجد ٔه سهو بهجا آورد.
مسئله  .3431اگر يكى از شکهاى صحيح براى انسـان پـيش آيـد ،نبايـد
نماز را بشكند ،بلكه بايد به دستور شک عمل كنـد و چنانچـه نمـاز را بشـكند،
معصيت كرده است ،پس اگر پيش از انجام دادن كارى كه نماز را باطل مىكند
ـ مانند رو گرداندن از قبله ـ نماز را از سر گيرد ،نماز دومش هم باطـل اسـت و
چنانچه پس از انجام دادن كارى كه نماز را باطل مىكند ،مشـغول نمـاز شـود،
نماز دومش صحيح است.
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مسئله  .3433اگر يكى از شکهايى كه نمـاز احتيـاط بـراى آنهـا واجـب
است ،در نماز پـيش آيـد و نمـازگزار نمـاز را تمـام كنـد و بـدون گـزاردن نمـاز
احتياط ،نماز را از سر بگيرد ،معصيت كرده است ،پس چنانچه پـيش از انجـام
دادن كارى كه نماز را باطل مىكند ،نماز را از سر گرفته ،نماز دومش هم بنـا بـر
احتياط الزم باطل است؛ اما اگر پـس از انجـام دادن كـارى كـه نمـاز را باطـل
مىكند ،مشغول نماز شده ،نماز دومش صحيح است.
مسئله  .3434اگر يكى از شکهاى صحيح براى نمازگزار پيش آيـد ،بايـد
فور ًا فكر كند تا يقين يا گمان به يک طرف شک پيدا شود؛ ولى اگر چيزهايى كه
به واسط ٔه آنها ممكن است يقين يا گمان به يک طرف شک پيدا شـود از بـين
نمىرود ،چنانچه كمى بعد فكر كند ،درصـورتىكـه ن ّيـت اصـل نمـاز محفـوظ
باشد ،اشكال ندارد؛ مث ً
ال اگر در سجده شک كند ،مىتواند تـا پـس از سـجده،
فكر كردن را تأخير بيندازد.
مسئله  .3431اگر در آغاز گمانش به يک طـرف بيشـتر باشـد و سـپس دو
طرف در نظر او مساوى شود ،بايد به دستور شک عمل كند؛ اما اگر نخسـت دو
طرف در نظر او مساوى باشد و به طرفى كه وظيف ٔه اوسـت بنـا بگـذارد و سـپس
گمانش به طرف ديگر برود ،بايد بر همان طرف بنا بگذارد و نماز را تمام كند.
مسئله  .3433اگر پس از نماز بفهمد كه در ميان نماز حال ترديدى داشـته،
مث ً
ال دو ركعت گزارده؛ يا سه ركعت و بر سه بنا گذاشته ،ولى نداند كه گمـانش
به گزاردن سه ركعت بوده يا هر دو طرف در نظـر او مسـاوى بـوده ،بـه احتيـاط
مستحب بايد نماز احتياط را بهجا آورد.
مسئله  .3433اگر هنگام تشهد يا پس از ايستادن شک كند كه دو سـجده را
بهجا آورده يا نه و در همان موقع يكى از شکهايى كه اگر پس از تمـام شـدن دو
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سجده پيش آيد صحيح است ،براى او پيش آيد ـ مث ً
ال شک كنـد كـه دو ركعـت
گزارده يا سه ركعت ـ بايد به حكم آن شک عمل كند و نمازش صحيح است.
مسئله  .3433اگر پيش از آن كه مشغول تشهد شود ،يا در ركعتهايى كـه
تشهد ندارد پيش از ايستادن ،شک كند كه دو سجده را بهجا آورده يا نه و در آن
هنگام ،يكى از شکهايى كه پس از تمام شدن دو سجده صحيح است ،برايش
پيش آيد ،نمازش باطل است.
مسئله  .3433اگر در حال ايستاده ،بين سه و چهار يـا بـين سـه و چهـار و
پنج شک كند و يادش بيايد كه دو سجده ،يا يک سجده از ركعت پـيش بـهجـا
نياورده ،نمازش باطل است.
مسئله  .3438اگر شک قبلى او از بين برود و شک ديگرى برايش پيش آيـد،
براى مثال ،نخست شک كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعـت و سـپس شـک
كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت ،بايد به دستور شک دوم عمل كند.
مسئله  .3433اگر پس از نماز شک كند كه در نماز مث ً
ال بين دو و چهار شک
كرده يا بين سه و چهار ـ يعنى مىداند كه شک او يكى از اين دو قسم بود ـ بايـد
به دستور هر دو شک عمل كند و اعاده نماز الزم نيست.
مسئله  .3431اگر پس از نماز بفهمد كه در نماز شكى بـراى او پـيش آمـده؛
ولى نداند از شکهاى باطل بوده يـا از شـکهـاى صـحيح و اگـر از شـکهـاى
صحيح بوده ،كدام قسم آن بوده است ،به احتياط واجب بايد به حكم شکهـاى
صحيح كه احتمالش را مىداده ،عمل كند و نماز را هم دبواره بهجا آورد.
مسئله  .3433آن كه نشسته نماز مىگزارد ،اگر شكى برايش پيش آيـد كـه
بايد براى آن ،يک ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسـته بـهجـا آورد،
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بايد دو ركعت نشسته بهجا آورد ،بلكه اگر شكى پيش آيد كه بايـد بـراى آن ،دو
ركعت نماز احتياط ايستاده بهجا آورد ،بايد دو ركعت نشسته انجام دهد.
مسئله  .3434آن كه ايستاده نماز مىگزارد ،اگر در حـال نمـاز احتيـاط ،از
ايستادن عاجز شود ،بايد مانند كسى كه نماز را نشسته مىگزارد ـ و حكم آن در
مسئله پيش ذكر شده ـ نماز احتياط را بهجا آورد.
مسئله  .3431آن كه نشسته نماز مىگزارد ،اگر در حال نماز احتياط بتوانـد
بايستد ،بايد به وظيف ٔه كسى كه نماز را ايستاده مىگزارد ،عمل كند.
نماز احتياط
مسئله  .3433كسى كه نماز احتياط بر او واجب است ،پس از سالم نماز،
در حالى كه تمام شروط صحت نماز را دارد ،بايد فور ًا نيت نماز احتياط كنـد و
پس از تكبير ،حمد را بخواند و به ركـوع رود و دو سـجده كنـد ،پـس اگـر يـک
ركعت نماز احتياط بر او واجب است ،بعد از دو سجده ،تشهد بخواند و سـالم
دهد و اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجـب اسـت پـس از دو سـجده ،يـک
ركعت ديگر مثل ركعت نخست بهجا آورد و بعد از تشهد سالم دهد.
مسئله  .3433نماز احتياط ،سوره و قنوت ندارد و به احتياط واجـب سـور ٔه
حمد و «بسم اهلل» آن را هم آهسته بگيود.
مسئله  .3433اگر پيش از نمـاز احتيـاط بفهمـد ،نمـازى كـه بـهجـا آورده
درست بوده ،الزم نيست نماز احتياط بگزارد و اگر در بين نماز احتيـاط بفهمـد،
الزم نيست آن را تمام كند.
مسئله  .3433اگر پيش از نماز احتياط بفهمد كه ركعتهـاى نمـازش كـم
بوده ـ مث ً
ال به جاى چهار ركعت سه ركعت خوانده ـ چنانچه كارى كـه نمـاز را

مسائل نماز

« » 191

باطل مىكند انجام نداده ،بايد آنچه از نماز را بهجا نيـاورده بـهجـا آورد و بـراى
سالم بيجا دو سجده سهو انجام دهد و چنانچه كارى كه نماز را باطل مىكنـد،
انجام داده ـ مث ً
ال پشت به قبله كرده ـ بايد نماز را دبواره بهجا آورد.
مسئله  .3438اگر پس از نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش به مقدار نمـاز
احتياط بوده ـ مث ً
ال در شک بين سه و چهار ،يک ركعت نمـاز احتيـاط ايسـتاده
بهجا آورد و سپس بفهمد نماز را سه ركعت خوانده بود ـ نمازش صحيح است.
مسئله  .3433اگر پس از نماز احتياط بفهمد كسرى نمـاز او كمتـر از نمـاز
احتياط بوده ـ مث ً
ال در شک بين دو و چهار ،دو ركعت نماز احتياط ايستاده بهجا
آورد و سپس بفهمد نماز را سه ركعت خوانده بود ـ بايد كسرى نماز را بـه نمـاز
متصل نموده و نماز را هم دبواره بهجا آورد.
مسئله  .3431اگر پس از بهجا آوردن نماز احتيـاط بفهمـد كسـرى نمـاز او
بيشتر از نماز احتياط بوده ـ مث ً
ال در شـک بـين سـه و چهـار يـک ركعـت نمـاز
احتياط ايستاده بهجا آورد و بعد بفهمد نماز او دو ركعت بوده ـ چنانچه پـس از
نماز احتياط ،كارى كه نماز را باطل مىكند انجام داده ـ مث ً
ال پشت به قبله كرده
ـ بايد دبواره نماز بگزارد و اگر كارى كه نماز را باطل مىكند انجام نداده ،بايـد
دو ركعت كسرى نمازش را بهجا آورد و نماز را هم اعاده كند.
مسئله  .3433اگر ميان دو و سه و چهـار شـک كنـد و پـس از گـزاردن دو
ركعت نماز احتياط ايستاده ،يادش بيايد كه نماز او دو ركعت بوده ،الزم نيسـت
دو ركعت نماز احتياط نشسته را بهجا آورد.
مسئله  .3434اگر ميان سه و چهار شک كند و موقعى كه دو ركعـت نمـاز
احتياط نشسته يا يک ركعت ايسـتاده را گـزارده ،يـادش بيايـد كـه نمـاز او سـه
ركعت بوده ،بايد نماز احتياط را تمام كند و نمازش صحيح است.

« » 191

توضيحالمسـائل

مسئله  .3431اگر ميان دو و سه و چهار شک كند و پـس از سـالم در حـال
گزاردن دو ركعت نماز احتياط ايستاده پيش از ركوع ركعت دوم يـادش بيايـد كـه
نماز او سه ركعت بوده ،بايد بنشيند و نماز احتياط را يک ركعتى تمام كند و بـراى
سالم زائد سجده سهو كند و بنا بر احتياط مستحب نماز را دبواره بهجا آورد.
مسئله  .3433اگر در ميان نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر يا كمتر
از نماز احتياط بوده ،چنانچه نتواند نماز احتياط را مطابق كسـرى نمـازش تمـام
كند ،بايد آن را رها كند و كسرى نماز را بهجا آورد و در صـورت لـزوم ،سـجده
سهو آن را انجام دهد و به احتياط واجب ،دبواره نماز بگزارد؛ مث ً
ال در شک بين
سه و چهار ،اگر موقعى كه دو ركعت نمـاز احتيـاط نشسـته را بـهجـا مـىآورد،
يادش بيايد كه نماز او دو ركعت بوده ،چون نمىتوانـد دو ركعـت نشسـته را بـه
جاى دو ركعت ايستاده حساب كند ،به احتياط واجب بايد نماز احتياط نشسته
را رها كند و دو ركعت كسرى نمازش را بگزارد و پس از سجده سهو نماز را هم
دبواره بهجا آورد.
مسئله  .3433اگر شک كند نماز احتياطى كه بر او واجب بوده ،آن را بهجا
آورده يا نه ،چنانچه وقت نماز گذشته باشد ،به شک خود اعتنا نكند و اگر وقت
دارد و مشغول كار ديگرى نشده و از جاى نماز برنخاسـته و كـارى هـم ــ مثـل
روگرداندن از قبله كه نماز را باطل مىكند ـ انجام نداده ،بايـد نمـاز احتيـاط را
بهجا آورد؛ اما اگر مشغول كار ديگرى شده يا كارى كه نمـاز را باطـل مـىكنـد
بهجا آورده ،يا ميان نماز و شک او بسيار طول كشيده ،به شک اعتنا نكند.
مسئله  .3433اگر در نماز احتياط ،ركنى را كم يا افزون كنـد ،يـا مـث ً
ال بـه
جاى يک ركعت دو ركعت بهجا آورد ،نماز باطل مىشود و دبوـاره بايـد اصـل
نماز را اقامه كند.
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مسئله  .3433موقعى كه مشـغول نمـاز احتيـاط اسـت ،اگـر در يكـى از
كارهاى آن شک كند ،چنانچه محل آن نگذشته ،بايد بهجا آورد و اگر محلش
گذشته ،بايد به شک خود اعتنا نكند؛ مثالً اگر شک كند كه حمـد را خوانـده
يا نه ،چنانچه به ركوع نرفته ،بايد بخواند و اگر به ركوع رفتـه ،بـه شـک خـود
اعتنا نكند.
مسئله  .3438اگر در شمار ٔه ركعتهاى نماز احتيـاط شـک كنـد ،بايـد بـر
بيشتر بنا بگذارد؛ ولى چنانچه طرف بيشتر شک ،نماز را باطل مىكند ،بـر كمتـر
بنا بگذارد و نمازش صحيح است و به احتياط مستحب ،دبواره نماز احتيـاط را
بگزارد و پس از آن اصل نماز را اعاده كند.
مسئله  .3433اگر در نماز احتياط چيزى كه ركن نيست سهو ًا كم يا اضافه
شود ،بنا بر احتياط واجب ،سجد ٔه سهو دارد.
مسئله  .3481اگر پس از سالم نماز احتياط ،شک كند كه يكى از اجزاء يا
شروط آن را بهجا آورده يا نه ،به شک خود اعتنا نكند.
مسئله  .3483اگر در نماز احتياط ،تشهد يا يک سجده را فرامـوش كنـد و
محل انجام دادن آن گذشته باشد ،به احتياط واجب ،پس از سالم ،آن را قضـا
كند.
مسئله  .3484اگر نماز احتياط و قضاى يک سجده يا قضاى يک تشهد يا
دو سجد ٔه سهو بر او واجب شود ،بايد نخست نماز احتياط را بهجا آورد.
مسئله  .3481حكم گمان نمازگزار در ركعتهاى نماز ،حكم يقين اسـت؛
مث ً
ال اگر در نماز چهار ركعتى گمان دارد كه نماز را چهـار ركعـت بـهجـا آورده،
نبايد نماز احتياط بگزارد؛ نيز چنانچه در غير ركعتها گمان پيدا كند ،مىتوانـد
به گمان خود عمل كند.
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مسئله  .3483حكم شک و سهو و گمان در نمازهاى واجـب يوميـه و نمازهـاى
واجب ديگر فرقى ندارد؛ براى مثال ،اگر در نمـاز آيـات شـک كنـد كـه يـک ركعـت
خوانده يا دو ركعت ،چون شک او در نماز دو ركعتى است ،نمازش باطل مـىشـود و
اگر به يكى از دو طرف گمان داشته باشد ،براساس گمان خود عمل كند.
سجده سهو
مسئله  .3483نمازگزار پس از سالم نماز ،براى چند چيـز بايـد دو سـجد ٔه
سهو به دستورى كه بعد ًا ذكر مىشود بهجا آورد:/
يكم .در بين نماز ،سهو ًا حرف بزند .دوم .يک سجده را فراموش كند .سوم.
در نماز چهار ركعتى ،پس از ذكر واجب سجد ٔه دوم شک كند كه چهـار ركعـت
گزارده يا پنج ركعت .چهارم .در جايى كه نبايد نماز را سـالم دهـد ـ مـث ً
ال در
ركعت يكم ـ سهو ًا سالم بدهد .پنجم .تشهد را فراموش كند .ششـم .نمـازگزار
تشهد ـ به اشتباه بايستد يا در جـايى كـه
در جايى كه بايد بنشيند ـ مانند هنگام ّ
بايد بايستد ـ مانند موقع خواندن حمد و سوره ـ به اشتباه بنشيند .هفتم .اگر در
نماز ،چيزى كه غير ركن است ،اضافه يا كم كند و زمانى يادش بيايد كه نتوانـد
آن را بهجا آورد .هشتم .اگر به اشتباه يا به خيال اينكه نمازش تمام شده حـرف
بزند ،بايد دو سجد ٔه سهو بهجا آورد.
مسئله  .3483براى حرفى يا صدايى كه از آه كشيدن و سرفه پيدا مىشـود،
سجد ٔه سهو واجب نيست؛ ولى اگر مث ً
ال سهو ًا «آخ» يا «آه» بگيود ،بايد سجد ٔه
سهو انجام دهد.
مسئله  .3483اگر چيزى را كه سهو ًا غلط خوانده دبواره صـحيح بخوانـد،
براى دبواره خواندن آن ،سجد ٔه سهو واجب نيست.
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مسئله  .3488اگر در نماز سهو ًا چند كلمه حرف بزند و تمام آنها يک بـار
حساب شود ،دو سجد ٔه سهو پس از سالم نماز كافى است.
مسئله  .3483اگر سهو ًا تسبيحات ابرعه را نگيود يا بيشتر يـا كمتـر از سـه
مرتبه بگيود ،بعد از نماز دو سجد ٔه سهو بهجا آورد ،كافى است.
مسئله  .3431اگر در جايى كه نبايد سالم نماز را بگيود به اشتباه بگيوـد:

«السالم علينا و على عباد اهلل الصالحين» يا بگيود« :السالم عليكم و رحمة اهلل
و بركاته» بايد دو سجد ٔه سهو بهجا آورد؛ ولى چنانچه به اشتباه ،مقدارى از ايـن
دو سالم را بگيود يا بگيود« :السالم عليك أيها النبي و رحمة اهلل و بركاته» بـه
احتياط واجب ،دو سجد ٔه سهو بهجا آورد.
مسئله  .3433اگر در جايى كه نبايد سالم دهد به اشتباه هـر سـه سـالم را
بگيود ،يک بار دو سجد ٔه سهو كافى است.
مسئله  .3434اگر يک سجده يـا تشـهد را فرامـوش كنـد و پـيش از ركـوع
ركعت بعد يادش بيايد ،بايد برگردد و بهجا آورد و به احتياط واجب ،دو سـجده
سهو بهجا آورد.
مسئله  .3431اگر در ركوع يا پس از آن ،يادش بيايـد كـه يـک سـجده يـا
تشهد از ركعت پيش را فراموش كرده ،بايد پـس از سـالم ،سـجده يـا تشـهد را
قضا كند و پس از آن ،دو سجد ٔه سهو بهجا آورد.
مسئله  .3433اگر سجده سهو را پس از سالم نماز به عمد بـهجـا نيـاورد،
معصيت كرده؛ ولى نماز باطل نمىشود و واجب است هر چه زودتر آن را انجام
دهد و چنانچه سهو ًا به جا نياورد ،هر وقت يادش آمد ،بايد فـور ًا انجـام دهـد و
الزم نيست دبواره نماز بگزارد.
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مسئله  .3433اگر شک دارد كه سجد ٔه سهو بر او واجب شده يـا نـه ،الزم
نيست بهجا آورد.
مسئله  .3433كسى كه شک دارد دو سجده سهو بر او واجب شده يا چهار
تا ،اگر دو سجده بهجا آورد ،كافى است.
مسئله  .3433اگر بداند يكى از دو سجد ٔه سهو را بهجا نياورده ،بايد دبواره
دو سجد ٔه سهو بهجا آورد و چنانچه سهو ًا سه سجده انجام داده ،بايد دبوـاره دو
سجد ٔه سهو بهجا آورد.
مسئله  .3438اگر واجبى از واجبات سجد ٔه سهو را فراموش كرده ،چنانچه
از ّ
محل آن نگذشته است ،آن را بهجا مىآورد و اگر پس از سالم فهميده ،بنا بر
احتياط ،سجد ٔه سهو را اعاده كند.
مسئله  .3433اگر در سجد ٔه سهو شک كرده كه دو سجده بـهجـا آورده يـا
يک سجده ،چنانچه پيش از تشهد باشد ،بر يک بنا مىگذارد و اگر پس از ورود
در تشهد باشد ،بر دو بنا مىگذارد و اگر شک كرده كه دو سجده بهجـا آورده يـا
سه سجده ،بر دو بنا مىگذارد؛ ا ّما اگر شک كرده كه اصل سجده را بهجا آورده
يا نه ،بايد بهجا آورد.
شيوة سجدة سهو

مسئله  .3111شيو ٔه سجد ٔه سهو اين است كه پس از سالم نماز فـور ًا ن ّيـت

سجد ٔه سهو كند و پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است ،بگـذارد و

بگيودِ « :ب ْس ِم اِهلل َو ِباِهلل َو َص َّلى اُهلل َع َلى ُم َح َّمـد َو ِآل ِـه»؛ يـا بگيوـدِ « :ب ْس ِ
ـم اِهلل
َو ِباِهلل ال بل ُه َّم َص ِّل َع َلى ُم َح َّمد و ِآل ُم َح َّمد» و بهتر است بگيودِ « :ب ْس ِم اِهلل َو ِبـاِهلل
السال ُم َع َلي َك أ ُّي َها الن َِّب ُّي َو َر ْح َم ُة اِهلل َوبَ َركا ُت ُه».
َّ
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سپس بنشيند و دبواره به سجده رود و يكى از ذكرهاى ياد شده را بگيوـد و
بنشيند و پس از تشهد سالم دهد.
قضاى سجده و تشهد فراموش شده
مسئله  .3113در قضاى سجده و تشهد فراموش شده ـ كـه پـس از سـالم
نماز انجام مىگيرد ـ بايد تمام شروط نماز ـ مانند پاک بودن بـدن و لبـاس و رو
به قبله بودن و شرطهاى ديگر ـ رعايت شود.
مسئله  .3114اگر چند سجده يا تشهد را فراموش كند ،مث ً
ال يک سجده از
ركعت يكم و يک سـجده از ركعـت دوم را فرامـوش كنـد ،بايـد پـس از نمـاز،
قضاى هر دو را با سجدههاى سهوى كه براى آنهـا الزم اسـت ،بـهجـا آورد و
الزم نيست مع ّين كند كه قضاى كداميک از آنهاست.
مسئله  .3111اگر يک سجده و تشهد را فراموش كند ،به احتياط مسـتحب،
هر كدام را اول فراموش كرده ،نخست قضا كند و اگـر ندانـد كـدام اول فرامـوش
شده ،به احتياط مستحب ،يک سجده و تشهد و سپس يک سـجد ٔه ديگـر انجـام
دهد؛ يا يک تشهد و يک سجده و آنگاه يک تشهد ديگر انجام دهد ،تا يقين كند
سجده و تشهد را به ترتيبى كه فراموش كرده ،قضا كرده است.
مسئله  .3113اگر به خيال اينكـه اول سـجده را فرامـوش كـرده ،نخسـت
قضاى آن را بهجا آورد و پس از خواندن تشهد ،به يادش بيايد كه اول تشـهد را
فراموش كرده بود ،به احتياط مستحب ،دبواره سجده را قضا كنـد؛ نيـز اگـر بـه
گمان اينكه اول تشهد را فراموش كرده ،نخست قضاى آن را بهجا آورد و پس از
سجده يادش بيايد كه اول سجده را فراموش كرده بـود ،بـه احتيـاط مسـتحب،
دبواره تشهد را بخواند.
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ﻮ ﺢ ا ﺴـﺎﻞ

ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٣٠٥اﮔﺮ ﻣﻴﺎن ﺳﻼم ﻧﻤﺎز و ﻗﻀﺎى ﺳﺠﺪه ﻳﺎ ﺗﺸﻬﺪ ،ﻛﺎرى ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ
اﻧﺠﺎم دادن ﻋﻤﺪى ﻳﺎ ﺳﻬﻮى آن در ﻧﻤﺎز ،ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷـﺪن ﻧﻤـﺎز اﺳـﺖ ـ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺮدن ـ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻀﺎى ﺳﺠﺪه و ﺗﺸﻬﺪ را ﺑﻪﺟـﺎ آورد و ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﺣﺘﻴـﺎط
ﻻزم ،ﻧﻤﺎز را دﴚﺎره اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٣٠٦اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺳﻼم ﻧﻤﺎز ﻳﺎدش ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﮏ ﺳـﺠﺪه از رﻛﻌـﺖ
آﺧﺮ ﻳﺎ ﺗﺸﻬﺪ رﻛﻌﺖ آﺧـﺮ را ﻓﺮاﻣـﻮش ﻛـﺮده ،ﺑﺎﻳـﺪ در ﺻـﻮرﺗﻰ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺷـﺮوط
ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎز را دارد ،ﻗﻀﺎى ﺳﺠﺪه ﻳﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه را ﺑﻪﺟﺎ آورد و ﭘـﺲ از
ﺳﺠﺪه ﺳﻬﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
آن دو
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٣٠٧اﮔﺮ ﻣﻴﺎن ﺳﻼم ﻧﻤﺎز و ﻗﻀﺎى ﺳﺠﺪه ﻳﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﻛﺎرى ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ
ً
ﺳﻬﻮا ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ـ ﺑﺎﻳـﺪ ﺳـﺠﺪه
ﺳﺠﺪه ﺳﻬﻮ واﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد ـ ﻣﺜﻞ آﻧﻜﻪ
ﺑﺮاى آن
ٔ
ﺳﺠﺪه ﺳﻬﻮ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻳﺎ ﺗﺸﻬﺪ را ﻗﻀﺎ ﻛﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺘﻴﺎط ،دو
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٣٠٨اﮔﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﺳﺠﺪه ﻳﺎ ﺗﺸﻬﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ،اﻣﺎ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻛﻪ
ﺳﺠﺪه را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﻳﺎ ﺗﺸﻬﺪ را ،ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎط واﺟﺐ ،ﻫﺮ دو را ﻗـﻀﺎ ﻛﻨـﺪ و ﻫـﺮ
ﻛﺪام را اول ﺑﻪﺟﺎ آورد ،اﺷﻜﺎل ﻧﺪارد و ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺳﺠﺪه ﺳﻬﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺟﺎ آورد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٣٠٩اﮔﺮ ﺷﮏ دارد ﻛﻪ ﺳﺠﺪه ﻳﺎ ﺗﺸﻬﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﻳﺎ ﻧـﻪ ،ﻧـﻪ
ﺳﺠﺪه ﺳﻬﻮ.
ﻗﻀﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٣١٠اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﺳﺠﺪه ﻳﺎ ﺗﺸﻬﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده؛ وﻟـﻰ ﺷـﮏ ﻛﻨـﺪ
ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از رﻛﻮع رﻛﻌﺖ ﺑﻌﺪ آن را اﻧﺠﺎم داده ﻳـﺎ ﻧـﻪ ،ﺑـﻪ اﺣﺘﻴـﺎط واﺟـﺐ ،آن را
ﻗﻀﺎ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٣١١ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺠﺪه ﻳﺎ ﺗﺸﻬﺪ را ﻗـﻀﺎ ﻛﻨـﺪ ،اﮔـﺮ ﺑـﺮاى ﻛـﺎر
ﺳﺠﺪه ﺳﻬﻮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ،ﺳﺠﺪه ﻳـﺎ ﺗـﺸﻬﺪ را
دﻳﮕﺮى ﻫﻢ،
ٔ
ﻗﻀﺎ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺠﺪهﻫﺎى ﺳﻬﻮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
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مسئله  .3134اگر شک دارد كـه پـس از نمـاز ،قضـاى سـجده يـا تشـهد
فراموش شده را انجام داده يا نه ،چنانچه وقت نماز نگذشـته ،بايـد سـجده يـا
تشهد را قضا كند و با گذشتن وقت نماز ،به احتياط مستحب ،سجده يا تشـهد
را قضا كند.
تشهد ،پـس از نمـاز ن ّيـت مـىكنـد و
مسئله  .3131براى قضاى سجده يا ّ
تشهد را قضا مىكند
سپس بدون «اهلل اكبر» و چيز اضافى ديگر ،همان سجده يا ّ
و سپس به احتياط ،سجد ٔه سهو انجام مىدهد.
کم يا اضافه کردن اجزاء و کم کردن شروط نماز
مسئله  .3133هرگاه چيزى از واجبات نماز را به عمد كم يـا اضـافه كنـد،
اگرچه يک حرف آن باشد ،نماز باطل است.
مسئله  .3133اگر با ندانستن حكم شرعى ،چيزى از اجزاى نماز را كـم يـا
اضافه كند ،چنانچه آن جز ْء ركن نباشد و نمازگزار جاهل قاصر باشـد ،نمـازش
مقصر باشـد ،بـه احتيـاط واجـب ،نمـاز او
صحيح است و اگر نمازگزار جاهل ّ
باطل است.
مسئله  .3133اگر در بين نماز يا پس از آن بفهمد وضو يـا غسـلش باطـل
بوده ،يا بدون وضو يا غسل مشغول نماز شده ،بايد نمـاز را دبوـاره بـا وضـو يـا
غسل بهجا آورد و اگر وقت گذشته ،قضا كند.
مسئله  .3133اگر با رسيدن به ركوع يادش بيايد كـه دو سـجده از ركعـت
پيش را فراموش كرده ،نمازش باطل است و اگر پيش از رسيدن به ركوع يـادش
بيايد بايد برگردد و دو سجده را بهجا آورد و برخيزد و حمد و سوره يا تسبيحات
را بخواند و نماز را تمام كند و دو سجد ٔه سهو براى ايستادن زائد انجام دهد.
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الس اال ُم َع َلـي ْ ُك ْم» يـادش
السال ُم َع َليْناا» و « َّ
مسئله  .3138اگر پيش از گفتن « َّ
بيايد كه دو سجد ٔه ركعت آخر را بهجا نياورده ،بايد دو سـجده را انجـام دهـد و
دبواره تشهد بخواند و نماز را سالم دهـد و دو سـجد ٔه سـهو بـراى تشـهد زائـد
انجام دهد.
مسئله  .3133اگر پيش از سالم نماز يادش بيايد كه يک ركعت يا بيشتر ،از
آخر نماز را نگزارده ،بايد مقدار فراموش شده را بهجا آورد.
مسئله  .3141اگر پس از سالم نماز يادش بيايد كه يک ركعت يا بيشـتر از
آخر نماز را نگزارده ،چنانچه كارى انجام داده كه چنانچه در نمـاز بـه عمـد يـا
سهو رخ دهد ،نماز را باطل مىكند ـ مانند پشت به قبله كردن ـ در اين صورت،
نمازش باطل است؛ اما اگر چنين كارى انجام نداده ،بايد فـور ًا مقـدار فرامـوش
شده را بهجا آورد و دو سجد ٔه سهو براى سالم زائد انجام دهد.
مسئله  .3143هرگاه پس از سالم نماز عملى انجام دهد كه اگر در نماز به
عمد يا سهو رخ دهد ،نماز را باطل مىكند ـ مانند پشت به قبله كردن ـ و سپس
يادش بيايد كه دو سجد ٔه آخر را بهجا نياورده ،نمازش باطل است؛ ولى چنانچه
پيش از انجام دادن كارى كه نماز را باطل مىكند ،يادش بيايد ،بايد برگردد و دو
سجده فراموش شده را بهجا آورد و تشهد و سالم را دبواره بگيود و دو سـجد ٔه
سهو براى سالمى كه ّاول گفته ،بهجا آورد و نمازش صحيح است و به احتيـاط
مستحب ،اصل نماز را پس از آن اعاده كند.
مسئله  .3144اگر بفهمد نماز را پيش از وقت ،يا پشت به قبلـه يـا بـه سـمت
راست يا به طرف چ
بايد قضا كند.

قبله بهجا آورده ،بايد دبواره نماز بگزارد و اگر وقت گذشته،
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مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشاء را با هشت شرط ،شكسته بـهجـا آورد؛
يعنى دو ركعت اقامه كند.
شرط يكم .کمتر از هشت فرسخ شرعى نبودن مسافت
اندازه مسافت شرعى حدود  33كيلومتر است.
مسئله  .3141كسى كه رفـتن و برگشـتن او هشـت فرسـخ اسـت ،بـه هـر
صورتى كه باشد ،بايد شكسته نمـاز بگـزارد ،بنـابراين اگـر رفـتن سـه فرسـخ و
برگشتن پنج فرسخ باشد ،بايد نماز را شكسته اقامه كند.
مسئله  .3143اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد ،بايد نماز را شكسـته
بهجا آورد؛ چه همان روز و شب بخواهد برگردد؛ يا غير آن روز و شب.
مسئله  .3143اگر مسافت از هشت فرسخ ،مختصرى كمتر باشد ،يا انسان
نداند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه ،بايد نماز را تمام بهجا آورد و چنانچه
شک كند كه مسافت او هشت فرسخ است يا نه ،در صورتى كـه تحقيـق كـردن
براى او دشوار باشد ،بايد نمازش را تمام اقامـه كنـد و اگـر مشـقت نـدارد ،بـه
احتياط واجب بايد تحقيق كند كه چنانچه دو عادل بگيوند ،يا نزد مردم معروف
باشد كه مسافت او هشت فرسخ است ،نماز را شكسته اقامه كند.
مسئله  .3143اگر يک عادل يا مو ّثق خبر دهد كه مسـافت سـفر هشـت فرسـخ
است و به گفته او اطمينان حاصل شود ،بايد نماز را شكسته انجام دهد و روزه نگيرد.
مسئله  .3143كسى كه يقـين يـا اطمينـان دارد مسـافت او هشـت فرسـخ
است ،اگر نماز را شكسته انجام دهد و سپس بفهمد كـه هشـت فرسـخ نبـوده،
بايد آن را چهار ركعتى بهجا آورد و اگر وقت گذشته ،قضا كند.
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مسئله  .3148كسى كه يقين يا اطمينان دارد مسافت او هشت فرسخ نيسـت،
يا شک دارد كه هشت فرسخ هست يا نه ،چنانچه در بـين راه بفهمـد كـه مسـافت
سفر او هشت فرسخ بوده ،اگر چه كمى از راه باقى باشد ،بايد شكسته نمـاز بگـزارد
و اگر پس از تمام گزاردن نماز فهميد مسافت او هشـت فرسـخ بـوده ،بايـد نمـاز را
دبواره شكسته اعاده كند و با گذشتن وقت ،به احتياط واجب ،نماز را قضا كند.
مسئله  .3143اگر ميان دو محلى كه فاصـله آنهـا كمتـر از چهـار فرسـخ
است و يكى از آن دوِّ ،
محل اقامت يا وطن اوست ،چند بار رفـت و آمـد كنـد،
اگر چه روى هم رفته هشت فرسخ شود ،بايد تمام نماز بگزارد.
مسئله  .3111اگر محلى دو راه داشته باشد و يـک راه آن كمتـر از هشـت
فرسخ و راه ديگر آن هشت فرسخ يا بيشتر باشد ،چنانچـه از راهـى كـه هشـت
فرسخ است ،به آنجا برود ،بايد نماز را شكسته بـهجـا آورد و اگـر از راهـى كـه
هشت فرسخ نيست برود ،بايد تمام نماز بگزارد.
مسئله  .3113اگر شهر ديوار دارد ،بايد آغاز هشت فرسخ را از ديـوار شـهر
حساب كند و چنانچه ديوار ندارد ،بايد از خانههاى آخر شهر حساب كند.
شرط دوم .قصد هشت فرسخ داشتن از آغاز سفر
از آغاز سفر ،قصد هشت فرسخ را داشته باشد؛ يعنى بداند كه هشت فرسخ
راه را مىپيمايد ،پس اگر به جايى كه كمتر از هشت فرسخ اسـت ،سـفر كنـد و
ِ
مقدار آمـده هشـت فرسـخ
پس از رسيدن به آنجا قصد كند به جايى برود كه با
شود ،چون از آغاز قصد هشت فرسخ را نداشته ،بايد نماز را تمام بگـزارد؛ ولـى
اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود يا چهار فرسخ بـرود و بـه وطـنش يـا بـه
جايى كه مىخواهد ده روز بماند برگردد ،بايد نماز را شكسته بهجا آورد.
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مسئله  .3114كسى كه نمىداند سفرش چند فرسخ است ـ براى مثـال ،بـراى
پيدا كردن گمشدهاى به سفر مىرود و نمىداند چه مقدار بايد برود تا آن را پيدا كنـد
ـ بايد نماز را تمام بهجا آورد؛ ولى در برگشـتن ،چنانچـه تـا وطـنش يـا جـايى كـه
مىخواهد ده روز در آنجا بماند ،هشت فرسخ يا بيشتر باشد ،بايـد نمـاز را شكسـته
اقامه كند؛ نيز اگر در بين رفتن قصد كند كه چهار فرسخ برود و برگردد ،بـه صـورتى
كه مجموع رفتن و برگشتن هشت فرسخ شود ،بايد شكسته نماز بگزارد.
مسئله  .3111مسافر در صورتى بايد شكسته نماز بگزارد كه تصميم داشته
باشد هشت فرسخ برود ،پس كسى كه از شهر بيـرون مـىرود و قصـدش ايـن
است كه اگر رفيقى پيدا كند ،سفر هشت فرسخى برود ،چنانچه اطمينـان دارد
كه رفيق پيدا مىكند ،بايد شكسته نماز بگزارد و اگر اطمينان ندارد ،بايد نمـاز
را تمام اقامه كند.
مسئله  .3113كسى كه قصد هشت فرسخ دارد ،اگرچـه در هـر روز مقـدار
كمى راه برود ،وقتى به جايى برسد كه ديوار يا خانههاى آخر شهر را در صـورت
هموار بودن نبيند و اذان آن را نشنود ،بايد شكسته نماز بگزارد؛ ولـى اگـر در هـر
روز مقدار كمى راه برود كه مردم نگيوند مسافر است ،بايد نمازش را تمام بهجـا
آورد و به احتياط مستحب هم شكسته و هم تمام اقامه كند.
مسئله  .3113كسى كه در سفر به اختيار ديگرى است ـ مانند فرزندى كه با
پدرش يا زنى كه با شوهرش يا خدمتكارى كه با آقاى خود مسافرت مـىكنـد ــ
چنانچه بداند مسافت او هشت فرسخ است ،بايد نماز را شكسته انجام دهد.
مسئله  .3113كسى كه در سفر به اختيار ديگرى است ،اگر بداند يا گمـان
داشته باشد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مىشود و سفر را ادامـه
نمىدهد ،بايد نماز را تمام اقامه كند.
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مسئله  .3113كسى كه در سفر به اختيار ديگرى است ،اگر شک دارد كه پيش
از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مىشود يا نه ،بايد نماز را تمام انجـام دهـد؛ نيـز
اگر شک او از اين جهت است كه احتمال مىدهد مانعى براى سـفر او پـيش آيـد،
چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا نباشد ،بايد نمازش را شكسته بهجا آورد.
شرط سوم .برنگشتن از قصد خود در بين راه
مسئله  .3118اگر پيش از رسيدن به چهار فرسخ ،از قصد خود برگـردد يـا
مردد شود ،بايد نماز را تمام بهجا آورد.
مسئله  .3113اگر پس از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود،
چنانچه تصميم داشته باشد كه همانجا بمانـد يـا پـس از ده روز برگـردد ،يـا در
برگشتن و ماندن مر ّدد باشد يا بخواهد برگردد ،در صورتى كه مجمـوع مسـافت
رفت و برگشت ،كمتر از هشت فرسخ باشد ،بايد نماز را تمام انجام دهد.
مسئله  .3131اگر پس از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و
تصميم داشته باشد كه برگردد ،بايد شكسته نماز بگزارد.
مسئله  .3133اگر براى رفتن به محلى حركت كند و پس از رفـتن مقـدارى
از راه بخواهد جاى ديگرى برود ،چنانچه از محل اولى كه حركت كرده تا جايى
كه مىخواهد برود هشت فرسخ باشد ،بايد شكسته نماز بگزارد.
مسئله  .3134اگر پيش از رسيدن به هشت فرسخ مردد شود كه ماند ٔه راه را
برود يا نه ،و به هنگام ترديد هم راه نرود و سپس تصـميم بگيـرد كـه بقيـ ٔه راه را
برود ،بايد تا پايان سفر شكسته نماز بگزارد.
مسئله  .3131اگر پيش از رسيدن به هشت فرسخ ،مردد شود كه مانـد ٔه راه را
برود يا نه ،و هنگامى كه مردد است مقدارى راه برود و سپس تصميم بگيـرد بقيـ ٔه
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راه را برود ،چنانچه ماند ٔه مسافت او هشت فرسخ باشـد يـا چهـار فرسـخ باشـد؛
ليكن تصميم دارد برود و برگردد ،بايد نماز را شكسته بهجا آورد؛ ولـى اگـر راهـى
كه پيش از مردد شدن با راهى كه پـس از عـزم دبوـاره مـىرود ،روى هـم هشـت
جمع احتياط مستحب است.
فرسخ باشد ،نماز را شكسته اقامه كند ،اگرچه
ْ
مسئله  .3133اگر در حال سفر پس از گذشتن از حد ترخص مانعى بـراى
ادامه سفر پيش آيد ،تا وقتى كه تصميم او بر سفر باقى است و مشروط به تحقق
امر ديگر نيست ،بايد نماز را شكسته انجام دهد؛ ولى اگر از تصميم سفر برگردد
يا بخواهد در همان مكان ده روز بماند ،بايد نماز را تمام بهجا آورد.
شرط چهارم .نگذشتن از وطن پيش از رسيدن به هشت فرسخ
مسئله  .3133مسافر پيش از پيمودن هشت فرسخ ،از وطن خود نگذرد؛ يـا
در جايى از بين راه ده روز يا بيشتر نمانـد ،پـس كسـى كـه مـىخواهـد پـيش از
رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد ،يا ده روز در محلى بماند ،بايد نمـاز را
تمام اقامه كند.
مسئله  .3133كسى كه نمىداند پيش از پيمـودن هشـت فرسـخ از وطـنش
مىگذرد يا نه ،يا ده روز در محلى مىماند يا نه ،بايد نماز را تمام اقامه كند.
مسئله  .3133كسى كه مىخواهد پيش از پيمودن هشت فرسخ ،از وطـنش
بگذرد يا ده روز در محلى بماند ،نيز كسى كه مردد است كه از وطنش بگذرد ،يا
ده روز در محلى بماند ،اگر از ماندن ده روز يا گذشتن از وطن منصرف شود ،باز
هم بايد نماز را تمام بهجا آورد؛ ولى اگر باقى ماند ٔه راه هشت فرسـخ باشـد يـا
چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و برگردد و مجمـوع آن هشـت فرسـخ باشـد،
بايد شكسته نماز بگزارد.
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شرط پنجم .سفر براى کار حرام نبودن
مسئله  .3138سفر مسافر نبايد براى كار حرام باشـد ،پـس اگـر بـراى كـار
حرامى ـ مانند دزدى ـ سفر كند ،بايد نماز را تمام بـهجـا آورد؛ همچنـين اسـت
اگر خود سفر حرام باشد؛ مانند آنكـه سـفر بـراى او ضـرر داشـته باشـد؛ يـا زن
بياجاز ٔه شوهر به سفرى برود كه بر او واجب نيست؛ ولى اگر ماننـد سـفر حـج
واجب باشد ،بايد شكسته نماز بگزارد.
مسئله  .3133سفر فرزند كه ماي ٔه اذيت پـدر و مـادر باشـد حـرام اسـت ،و
انسان بايد در آن سفر نماز را تمام بهجا آورد و روزه هم بگيرد.
مسئله  .3131كسى كه سفر او حرام نيست و براى كار حرام يا ترک واجب
هم سفر نمىكند ،اگرچه در سفر معصيتى انجام دهد ـ براى مثال ،غيبـت كنـد
يا شراب بخورد ـ بايد نماز را شكسته انجام دهد.
مسئله  .3133اگر براى ترک كار واجبى به سفر رود ،نمازش تمام اسـت ،پـس
كسى كه بدهكار است ،اگر بتواند بدهى خود را بپردازد و طلبكار هـم مطالبـه كنـد،
چنانچه در سفر نتواند بدهى خود را بپردازد و سـفر او يوـژ ٔه فـرار از پـرداختن قـرض
باشد ،بايد نماز را تمام بهجا آورد؛ ولى اگر سفر او يوژه تـرک واجـب نباشـد ،بايـد
شكسته نماز بگزارد و به احتياط مستحب ،هم شكسته ،هم تمام نماز بگزارد.
مسئله  .3134اگر ِ
سفر مسافر حـرام نباشـد؛ ولـى وسـيله نقليـه او غصـبى
باشد ،نمازش شكسته است؛ ولى اگر در زمين غصـبى سـفر كنـد ،بـه احتيـاط
واجب بايد نماز را هم شكسته ،هم تمام بهجا آورد.
مسئله  .3131كسى كه با ظالم همسفر مىشود ،اگر ناچار نباشـد و مسـافرت
او كمک به ظلم و شوكت ظالم باشد ،بايد نماز را تمام بهجا آورد و اگر ناچار باشد
يا براى نجات دادن مظلومى با او همسفر شود ،نمازش شكسته است.
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مسئله  .3133اگر كسى فقط به قصد تفريح و گردش مسافرت كند ،حـرام
نيست و بايد نماز را شكسته انجام دهد.
مسئله  .3133اگر براى لهو و خوشگذرانى به شكار رود ،نمازش تمام است
و چنانچه براى تهي ٔه معاش به شـكار رود ،نمـازش شكسـته اسـت و اگـر بـراى
كسب و اضافه كردن مال برود ،به احتياط مستحب ،نماز را هـم شكسـته ،هـم
تمام اقامه كند؛ ولى بايد روزه نگيرد و بعد ًا قضا كند.
مسئله  .3133كسى كه براى معصيت سفر كرده ،در بازگشت از سفر ،اگـر
تبوه كرده و برگشتن به انداز ٔه مسافت شرعى باشد ،بايد نماز را شكسـته بـهجـا
آورد و اگر تبوه نكرده و چيزى هم كه بازگشت را از عنوان سفر معصيت خـارج
كند حادث نشده باشد ،بايد نماز را تمام بهجا آورد و به احتيـاط مسـتحب هـم
شكسته ،هم تمام بهجا آورد.
مسئله  .3133كسى كه سفر او معصـيت اسـت ،اگـر در بـين راه از قصـد
معصيت برگردد ،چنانچه ماند ٔه راه هشت فرسخ باشد ،يا چهار فرسـخ باشـد و
بخواهد برود و برگردد ،بايد نماز را شكسته اقامه كند.
مسئله  .3138آن كه براى معصيت سفر نكرده ،اگر در بين راه قصد كند كه
ماند ٔه راه را براى معصيت برود ،بايد نماز را تمام بهجا آورد؛ ولى نمازهايى را كه
شكسته بهجا آورده ،صحيح است.
شرط ششم .صحرانشين و گردشگر بيابان نبودن
مسئله  .3133مسافر صحرانشين نباشد كه در بيابان مىگـردد و هـر جـا آب و
خوراک براى خود و دامش پيدا كند ،مىماند و پس از چندى به جاى ديگر مىرود،
پس صحرانشين در اين سفرها بايد نماز را تمام بهجا آورد و روزه را بگيرد.
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مسئله  .3131اگر يكى از صحرانشينها براى پيـدا كـردن منـزل و چراگـاه
حيوانش سفر كند ،چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد ،نماز او شكسـته اسـت و
احتياط مستحب جمع بين شكسته و تمام است.
مسئله  .3133اگر صحرانشين براى ىزارت يا حج يا تجارت و مانند اينها
سفر كند ،بايد نماز را شكسته اقامه كند.
شرط هفتم .شغل نبودن سفر
مسئله  .3134شغل او سـفر يـا در سـفر نباشـد ،بنـابراين شـتردار ،راننـده،
خلبان ،چبودار ،كشتيبان ،بازرس ،پرستار س ّيار و مانند اينها ،اگرچه براى بردن
ابزار منزل خود مسافرت كنند ،بايد نماز را تمام بهجا آورند؛ ولى در سـفر اول در
صورتى كه طول نكشد ،نمازشان شكسته است.
مسئله  .3131كسى كه شغل او سفر است ،اگـر بـراى كـار ديگـرى ماننـد
ىزارت يا حج مسافرت كند ،بايد نماز را شكسته اقامه كند؛ ولى اگـر راننـدهاى
اتومبيل خود را براى ىزارت كرايه دهد و خودش نيز ىزـارت كنـد ،بايـد نمـاز را
تمام بهجا آورد.
حجـاج و ماننـد آن
حج و مدير كـاروان ّ
مسئله  .3133كسانى كه راهنماى ّ
هستند ،چنانچه شغل يا مقدّ م ٔه شغل آنان سفر باشد ،بايد نماز را تمام بگزارنـد
و اگر شغل يا مقدّ م ٔه شغل آنان سفر نباشد ،بايد شكسته بهجا آورند.
مسئله  .3133كسى كه در بخشـى از سـال شـغلش سـفر اسـت ـ ماننـد
رانندهاى كه فقط در تابستان يا زمستان اتومبيل خود را كرايه مىدهـد ـ بايـد در
سفرى كه مشـغول بـه كـارش هسـت ،نمـاز را تمـام اقامـه كنـد و بـه احتيـاط
مستحب ،هم شكسته ،هم تمام بهجا آورد.

مسائل نماز

« » 100

السفر الزم نيست كه انسان سـفرهاى متعـدّ د داشـته
مسئله  .3133در كثير ّ
باشد ،بلكه يک سفر طوالنى كه بيشتر سال را فرا گيـرد ،مثـل سـفرهاى متعـدّ د
است ،پس همينكه بگيوند فالنى راننده است يا شغلش سفر يا در سفر است،
اگرچه در يک سفر طوالنى و بدون تكرار و تعدّ د باشد ،كافى است.
مسئله  .3133راننده و دوره گردى كه به صورت رسمى در دو سه فرسـخى
شهر رفت و آمد مىكند ،چنانچه اتفاقى سفر هشت فرسخى برود ،بايـد نمـاز را
شكسته انجام دهد.
مسئله  .3138كسى كه شغلش سفر است ،يا سفر مقدّ م ٔه شغل اوست ،يـا
بسيار سفر مىكند ،اگر ده روز يا بيشتر در وطـن خـود بمانـد ،چـه از اول قصـد
ماندن ده روز را داشته باشد ،يا بدون قصد بماند ،بايد در سفر ّاولى كـه پـس از
ده روز مىرود ،در صورتى كه طول نكشد ،نماز را شكسته بهجا آورد.
مسئله  .3133كسى كه شغلش سفر است ،يـا سـفر مقدّمـ ٔه شـغل اوسـت ،يـا
فراوان سفر مىكند ،اگر در غير وطن خود با قصد اقامت ده روز بمانـد ،در سـفر ّاولـى
كه پس از ده روز مىرود ،در صورت طوالنى نبودن آن ،بايد نماز را شكسته اقامه كند.
مسئله  .3131كسى كه شغلش سفر اسـت ،يـا سـفر او بـيش از مانـدن در
وطن يا محل اقامت است ،اگر شک كند كه در وطن يـا در جـاى ديگـر ده روز
مانده يا نه ،بايد نماز را تمام بهجا آورد.
مسئله  .3133كسى كه در شهرها سياحت مىكند و براى خود وطنى اختيار
نكرده ،بايد نماز را تمام بهجا آورد.
مسئله  .3134كسى كه شغلش سفر نيسـت ،اگـر بـراى مثـال ،در شـهرى
جنسى دارد كه براى حمل آن سفرهاى پيدپرى مىكند ،در صورتى كـه سـفر او
بيش از ماندن در وطن يا محل اقامت باشد ،بايد نماز را تمام اقامه كند.
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مسئله  .3131كسى كه از وطنش صرف نظر كرده ،تا وقتى كه وطن ديگرى
براى خود اختيار نكرده ،اگر عنوانى كه سبب تمام بودن نماز است ـ مانند شغل
بودن سفر ،كثير السفر بودن يا خانـه بـه دوشـى ـ بـر او صـدق نكنـد ،بايـد در
مسافرت شكسته نماز بگزارد.
شرط هشتم .به حد ترخص رسيدن

در سفر به حد ّ
ترخص برسد؛ يعنى از وطنش يا جايى كه قصد كـرده كـه ده

روز در آنجا بماند ،به قدرى دور شود كه ديوار شـهر را در صـورت همـوار بـودن
نبيند و صداى اذان آن را بدون بلندگو نشنود؛ ولى بايـد در هـوا ،غبـار يـا چيـز
ديگرى نباشد كه از ديدن ديوار و شنيدن اذان جلـوگيرى كنـد و الزم نيسـت بـه
قدرى دور شود كه منارهها و گنبدها را نبيند؛ يا ديوارها هيچ پيـدا نباشـد ،بلكـه
همين قدر كه ديوارها به صورت كامل معلوم نباشد ،كافى است.
مسئله  .3133كسى كه به سفر مىرود اگر به جايى برسد كه اذان را نشنود،
ولى ديوار شهر را ببيند ،يـا ديوارهـا را نبينـد و صـداى اذان را بشـنود ،چنانچـه
بخواهد در آنجا نماز بهجا آورد ،به احتياط واجب بايد هم شكسـته ،هـم تمـام
بهجا آورد.
مسئله  .3133اگر كسى بدون قصد سفر ،تا حدّ ّ
ترخص رفته و از آنجا قصـد
سفر كرده ،با شروع حركت از آن محل ،به صورتى كه نزد عرف بگيوند سفرش را
آغاز كرده ،بايد شكسته نماز بگزارد و در اين صـورت ،خـروج از حـدّ ّ
تـرخص آن
محل ،اعتبارى ندارد و آغاز مسافت شرعى را هم بايـد از نقطـه حركـت حسـاب
كرد؛ همچنين اگر در جايى بود كه نه وطن او بـود ،نـه قصـد مانـدن ده روز را در
آنجا داشت ،نه سى و يک روز با ترديد در آنجا مانده بود ،در همان حال ،نمـازش
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در آن محل ،تمام بود ،مثل اينكه در پى گمشدهاى بدون قصد سفر به آنجا رسيده
بود و از آنجا قصد سفر كرد ،خروج از حدّ ّ
ترخص آن محل اعتبارى نـدارد ،بلكـه
با آغاز عرفى مسافت شرعى ،نمازش را شكسته اقامه مىكند.
مسئله  .3133مسافرى كه به وطنش برمـىگـردد ،بـا ديـدن ديـوار وطـن و
شنيدن صداى اذان آن ،بايد نماز را تمام بهجا آورد؛ ولى مسافرى كه مىخواهد
ده روز در محلى بماند ،با ديدن ديوار آنجـا و شـنيدن صـداى اذان آن ،نمـاز را
تأخير بيندازد ،تا به منزل برسد؛ يا به احتياط واجب نمـاز را هـم شكسـته ،هـم
تمام بهجا آورد.
مسئله  .3133هرگاه شهر يا روستايى در بلندى باشد كه از دور ديده شود ،يا به
قدرى گود باشد كه اگر انسان كمى دور شود ،ديوار آن را نبينـد ،كسـى كـه از آنجـا
مسافرت مىكند ،وقتى به اندازهاى دور شود كه اگر آن شهر يا روستا در زمين همـوار
بود ،ديوارش از آنجا ديده نمىشد ،بايد نماز خود را شكسته انجـام دهـد؛ نيـز اگـر
پستى و بلندى خانهها بيشتر از معمول باشد ،بايد مالحظ ٔه معمول را بنمايد.
مسئله  .3138در شهرهاى بزرگى مثل تهران ،همينكه نزد عرف صدق كند
كه شخص در آن شهر زندگى مىكند ،مىتواند در نواحى مختلف شـهر رفـت و
آمد كند و حكم مسافر را ندارد.
مسئله  .3133اگر از محلى مسافرت كند كه خانه و ديوار نـدارد ،وقتـى بـه
جايى برسد كه اگر آن محل ديوار داشت از آنجا ديـده نمـىشـد ،بايـد نمـاز را
شكسته بهجا آورد.
مسئله  .3181اگر به قدرى دور شـود كـه ندانـد صـدايى را كـه مـىشـنود
صداى اذان است ،يا صداى ديگرى ،بايد نماز را شكسته اقامه كند؛ ولـى اگـر
صداى اذان را بشنود و كلمات آن را تشخيص ندهد ،بايد تمام نماز بگزارد.
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مسئله  .3183اگر كسى يقين پيدا كند كه به حد ّ
ترخص رسـيده و نمـاز را
شكسته بهجا آورد و سپس معلوم شود در وقتى كه نماز مىگزارد ،به حدّ ّ
ترخص
نرسيده بود ،بايد نماز را دبواره اقامه كند و اگر يقين كنـد كـه بـه حـد ّ
تـرخص
نرسيده و نماز را تمام بهجا آورد و سپس معلوم شود كه به حـدّ ّ
تـرخص رسـيده
بود ،بايد شكسته نماز بگزارد و اگر وقت گذشته ،نمـاز را مطـابق وظيفـهاش در
هنگام فوت آن اقامه كند .همين حكم براى بازگشت به وطن نيز جارى است.
مسئله  .3184اگر به قدرى دور شود كه اذان خانههاى آخر شهر را نشـنود،
ولى اذان شهر را كه به صـورت رايـج در جـاى بلنـد مـىگيونـد بشـنود ،نبايـد
شكسته نماز بگزارد.
مسئله  .3181اگر به جايى برسد كه اذان شهر را ـ كه به صـورت رايـج در
جاى بلند مىگيوند ـ نشنود ،ولى اذانى را كه در جاى خيلى بلند يا بـا بلنـدگو
مىگيوند بشنود ،بايد نماز را شكسته اقامه كند.
مسئله  .3183اگر چشم يا گوش نمازگزار يـا صـداى اذان ،غيـر معمـولى
باشد ،بايد در محلى نماز را شكسته اقامه كند كه چشم متوسط ديوار خانهها را
نبيند و گوش متوسط صداى اذان معمولى را نشنود.
مسئله  .3183اگر بخواهد در محلى نمـاز بگـزارد كـه شـک دارد بـه حـد
ّ
ترخص رسيده يا نه ،بايد نماز را تمام بهجا آورد و هنگام بازگشت اگر شک كند
كه به حد ّ
ترخص رسيده يا نه ،بايد شكسته انجام دهد و در موارد مشتبه ،بايد يا
آنجا نماز نگزارد؛ يا هم شكسته ،هم تمام نماز بگزارد.
موارد قطع سفر
چند چيز است كه سفر را قطع مىكند و بايد نماز را تمام بهجا آورد.
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يكم .رسيدن به وطن

مسئله  .3183مسافرى كه در بين سفر از وطن خود عبور مىكند ،وقتـى بـه
جايى برسد كه ديوار وطن خود را ببيند و صداى اذان آن را بشنود ،بايد نمـاز را
تمام اقامه كند.
مسئله  .3183مسافرى كه در مسير سفر به وطنش رسيده ،تا وقتى در آنجـا
هست ،بايد نماز را تمام بهجا آورد؛ ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ بـرود
يا چهار فرسخ برود و برگردد ،وقتى به جايى برسد كه ديوار وطن خود را نبينـد و
صداى اذان آن را نشنود ،بايد شكسته نماز بگزارد.
احكام وطن

مسئله  .3188محلى را كه انسان براى اقامت دائمى و زندگى خود اختيـار
كرده ،وطن اوست؛ چه در آنجا به دنيا آمـده و وطـن پـدر و مـادرش باشـد؛ يـا
خودش آنجا را براى زندگى اختيار كرده باشد.
مسئله  .3183وطن دو قسم دارد .3 :وطن اصلى كه ماندن در آن نيـاز بـه
قصد ندارد .4 .وطن قراردادى كه محتاج به قصد ماندن دائمى است .در مـورد
ماندن دائمى مواالت شرط نيست ،بلكه اعراض مانع است ،بنابراين اگر انسان
پياپى در وطن خود نماند ،نمازش تا زمـانى كـه از آنجـا اعـراض نكـرده ،تمـام
است .ماندن دائمى در ييالق و قشالق فرق مىكند ،پس كسى كه قصد دارد در
منطقه ييالقى به صورت دائمى بماند ،اگر در تابستان هفتهاى يک روز هم برود،
آنجا را وطن خود قرار داده است.
مسئله  .3131اگر قصد دارد در محلى كـه وطـن اصـلى او نيسـت مـدتى
بماند و سپس به جاى ديگر رود ،آنجا وطن او حساب نمىشود.
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مسئله  .3133تا انسان قصد ماندن هميشگى در جايى كه غير وطن اصلى
خودش است ،نداشته باشد ،وطن او حساب نمىشود ،مگر آنكـه بـدون قصـد
ماندن ،به اندازهاى بماند كه مردم بگيوند اينجا وطن اوست.
مسئله  .3134كسى كه در دو محل زندگى مىكند ـ براى مثال شش ماه در
شهرى و شش ماه در شهر ديگر مىماند ـ هر دو وطن اوست.
مسئله  .3131در غير وطن اصلى و وطن غير اصلى كه ذكـر شـد ،اگـر در
جاهاى ديگر قصد اقامه نكند ،نمازش شكسته است؛ چه ملكى در آنجا داشـته
باشد؛ يا نداشته باشد؛ خواه در آنجا شش ماه مانده باشد يا نه.
مسئله  .3133اگر به جايى برسد كه وطـن او بـوده و از آنجـا صـرف نظـر
كرده ،نبايد نماز را تمام بهجا آورد ،اگرچه وطن ديگرى هـم بـراى خـود اختيـار
نكرده باشد.
دوم .قصد ماندن ده روز

مسئله  .3133مسافرى كه در محلى يا شهرى قصد ماندن ده روز پشت سر
هم را دارد ،هرچند شهر بزرگ باشد ،مث ً
ال به شعاع صد كيلومتر برسد ،مىتوانـد
در تمام آن شهر رفت و آمد كند و نمازش تمام است و اگر بخواهـد كمتـر از ده
روز ،با اختيار يا به اجبار در آنجا بماند ،بايد شكسته نماز بگزارد.
مسئله  .3133مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بمانـد ،الزم نيسـت
قصد ماندن شب اول يا شب يازدهم را داشته باشد و همينكه قصد كند از اذان
صبح روز اول تا غروب روز دهم ـ يعنى ده روز و نه شب ـ بماند ،بايد تمام نماز
بگزارد و در ماه رمضان روزه بگيرد؛ همچنين اگر مث ً
ال قصدش اين باشـد كـه از
ظهر روز يكم تا ظهر روز يازدهم بماند ،بايد نماز را تمام بهجا آورد.
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مسئله  .3133مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلـى بمانـد ،در صـورتى
بايد نماز را تمام بهجا آورد كه بخواهد تمام ده روز را در يکجا بماند؛ چنانچـه
بخواهد در چند محل بماند ،اگر فاصله آنها به قـدرى اسـت كـه يـک محـل
صادق نيست ـ مث ً
ال ده روز در شهرى و يكى از روستاهاى غير مجـاور آن كـه از
هم فاصله دارند بماند ـ بايد نماز را شكسته اقامه كند.
مسئله  .3138مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بمانـد ،اگـر از آغـاز
قصد داشته باشد كه در بين ده روز به اطـراف آنجـا بـرود ،چنانچـه جـايى كـه
مىخواهد برود از مزارع و باغات اطراف آن باشد ،به مقدارى كه رفتن بـه آنجـا
منافى با صدق ماندن در محل و شهر نباشد ،بايـد در تمـام ده روز ،تمـام نمـاز
بگزارد؛ ولى چنانچه بخواهد گاهى تا كمتر از چهار فرسخ برود و بـدون فاصـله
بسيار برگردد ،در هم ٔه ده روز بايد نمازش را تمام بهجا آورد.
مسئله  .3133مسافرى كه تصميم قطعى ندارد كه ده روز در جـايى بمانـد،
بلكه ماندن ده روز در جايى را متوقف بر چيزى كند كه تحقق آن معلوم نيست ـ
براى مثال ،قصدش اين است كه اگر رفيقش بيايد ،يا منزل خبوى پيدا كنـد ،ده
روز بماند ـ بايد شكسته نماز بگزارد.
مسئله  .3311كسى كه تصميم دارد ده روز در محلى بماند ،اگرچه احتمال
بدهد كه براى ماندن او مانعى برسد ،در صورتى كه احتمال او مورد اعتنا نباشد،
بايد نماز را تمام اقامه كند.
مسئله  .3313اگر مسافرى بداند كه مث ً
ال ده روز يا بيشتر به پايان ماه مانـده
و قصد كند تا آخر ماه در جايى بماند ،بايد نماز را تمـام بـهجـا آورد؛ ولـى اگـر
نداند تا پايان ماه چقدر مانده و قصد كند تا آخر ماه بماند و پس از قصد بـدون
فاصله بسيار علم حاصل نشود ،بايد شكسته نماز بگزارد ،اگرچه از مـوقعى كـه
قصد كرده تا پايان ماه ده روز يا بيشتر باشد.
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مسئله  .3314اگر مسافر قصد كند ده روز در محلى بماند ،چنانچه پيش از
خواندن يک نماز چهار ركعتى ادايى از ماندن در آنجا منصـرف شـده ،يـا مـردد
شود كه در آنجا بماند يا به جاى ديگر برود ،بايد شكسته نماز بگزارد و اگر پـس
از اقامه يک نماز چهار ركعتى ،از ماندن در آنجا منصرف شده يا مردد شـود ،تـا
وقتى در آنجا هست ،بايد نماز را تمام اقامه كند.
مسئله  .3311مسافرى كه قصـد كـرده ده روز در محلـى بمانـد ،اگـر روزه
بگيرد و بعدازظهر از ماندن در آنجا منصرف شود ،چنانچه يک نماز چهار ركعتى
ادايى بهجا آورده باشد ،روزهاش صحيح است و تا وقتى در آنجـا هسـت ،بايـد
نمازهاى خود را تمام انجام دهد و اگر يک نماز چهـار ركعتـى نگـزارده باشـد،
روز ٔه آن روزش صحيح است و احتياط مسـتحب ،قضـاى آن اسـت؛ امـا بايـد
نمازهاى خود را شكسته بهجا آورد و روزهاى بعد هم نمىتواند روزه بگيرد.
مسئله  .3313مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند ،اگر از مانـدن
منصرف يا مر ّدد شود و شک كند پيش از آنكه از قصد ماندن برگردد ،يک نمـاز
چهار ركعتى خوانده يا نه ،بايد نمازهاى خود را شكسته بهجا آورد.
مسئله  .3313اگر مسافرى بـه نيـت اينكـه نمـاز را شكسـته انجـام دهـد،
مشغول نماز شود و در بين نماز تصميم بگيرد كه ده روز يا بيشتر بماند ،بايد نماز
را چهار ركعتى تمام كند.
مسئله  .3313مسـافرى كـه قصـد كـرده ده روز در جـايى بمانـد ،اگـر در ميـان
نخستين نماز چهار ركعتى ادايى از قصد خود برگردد ،چنانچه وارد ركوع ركعت سـوم
نشده باشد ،بايد نماز را دو ركعتى تمـام كنـد و بـراى ايسـتادن بيجـا دو سـجده الزم
است و ديگر نمازهاى خود را شكسته اقامه كند و اگر وارد ركـوع ركعـت سـوم شـده
باشد ،نمازش باطل است و تا وقتى در آنجا هست ،بايد نماز را شكسته بهجا آورد.
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مسئله  .3313مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند ،اگـر بيشـتر از
ده روز در آنجا بماند ،تا وقتى مسافرت نكرده ،بايد نمازش را تمام بـهجـا آورد و
الزم نيست دبواره قصد ماندن ده روز كند.
مسئله  .3318مسافرى كه قصـد كـرده ده روز در محلـى بمانـد ،بايـد روز ٔه
واجب مع ّين را ـ مانند روزه ماه رمضان ـ بگيرد و مـىتوانـد روز ٔه مسـتحبى هـم
بگيرد و نماز جمعه و نافل ٔه ظهر و عصر و عشاء را هم بهجا آورد.
مسئله  .3313مسافرى كه قصد كرده ده روز در جـايى بمانـد ،اگـر پـس از
گزاردن يک نماز چهار ركعتى بخواهد به جايى كه كمتر از چهار فرسـخ اسـت،
برود و به محل اقام ٔه خود برگردد ،بايد نماز را تمام بهجا آورد.
مسئله  .3331مسافرى كه قصد كرده ده روز در جـايى بمانـد ،اگـر پـس از
خواندن يک نماز چهار ركعتى ادايى بخواهد به جاى ديگرى كه كمتر از هشـت
فرسخ است برود و ده روز در آنجا بمانـد ،بايـد در رفـتن و در جـايى كـه قصـد
ماندن ده روز كـرده ،نمازهـاى خـود را تمـام اقامـه كنـد؛ ولـى اگـر جـايى كـه
مىخواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر باشد ،بايد موقع رفـتن ،نمازهـاى خـود را
شكسته بهجا آورد و چنانچه در آنجا قصد ماندن ده روز كـرده ،نمـازش را تمـام
اقامه كند.
مسئله  .3333مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بمانـد ،اگـر پـس از
گزاردن يک نماز چهار ركعتى ادايى بخواهد به جايى كه كمتـر از چهـار فرسـخ
است برود ،چنانچه مردد باشد كه به محل نخستش برگردد يا نه ،يا بـه ك ّلـى از
برگشتن به آنجا غافل باشد ،يا بخواهد برگردد ،ولى مـردد باشـد كـه ده روز در
آنجا بماند يا نه ،يا آنكه از ده روز ماندن در آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد،
بايد در رفتن و برگشتن و پس از آن ،نمازهاى خود را تمام بهجا آورد.
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ﻮ ﺢ ا ﺴـﺎﻞ

ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٤١٢اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳﻨﻜـﻪ رﻓﻘـﺎﻳﺶ ﻣـﻰﺧﻮاﻫﻨـﺪ ده روز در ﻣﺤﻠـﻰ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻗﺼﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ده روز در آﻧﺠـﺎ ﺑﻤﺎﻧـﺪ و ﭘـﺲ از ﮔـﺰاردن ﻳـﮏ ﻧﻤـﺎز ﭼﻬـﺎر
رﻛﻌﺘﻰ اداﻳﻰ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ آنﻫـﺎ ﻗـﺼﺪ ﻧﻜـﺮدهاﻧـﺪ ،اﮔﺮﭼـﻪ ﺧـﻮدش ﻫـﻢ از ﻣﺎﻧـﺪن
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﺑﻪﺟﺎ آورد.
ﺳﻮم .ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻰ روزِ ﺗﺮدﯾﺪي

ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٤١٣اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻓﺮﺳﺦ ﺳﻰ روز در ﻣﺤﻠـﻰ
ﺑﻤﺎﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﺳﻰ روز در رﻓﺘﻦ و ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺮدد ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﻤﺎزش
ﺷﻜﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﻰ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺳﻰ روز ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻰ در آﻧﺠـﺎ ﺑﻤﺎﻧـﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﺑﻪﺟﺎ آورد؛ وﻟﻰ اﮔﺮ ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫـﺸﺖ ﻓﺮﺳـﺦ در رﻓـﺘﻦ
ﺑﻘﻴﻪ راه ﻣﺮدد ﺷﻮد ،از وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدد ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ.
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٤١٤ﻣﺴﺎﻓﺮى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ُﻧﻪ روز ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﺤﻠـﻰ ﺑﻤﺎﻧـﺪ ،اﮔـﺮ
ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ُﻧﻪ روز ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺨﻮاﻫﺪ دﴚـﺎره ُﻧـﻪ روز دﻳﮕـﺮ ﻳـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﻰ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺪت ﺳﻰ روز ،ﻧﻤـﺎزش ﺷﻜـﺴﺘﻪ
اﺳﺖ؛ وﻟﻰ از روز ﺳﻰ و ﻳﻜﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺮدد ﺑﻮده ،درﺻﻮرﺗﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤـﺎز را
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٤١٥ﻣﺴﺎﻓﺮى ﻛﻪ ﺳﻰ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ّ
ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻤﺎم ﺑﻪﺟﺎ آورد ﻛﻪ ﺳﻰ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را در ﻳﮏﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻘﺪارى
از آن را در ﺟﺎﻳﻰ و ﻣﻘﺪارى را در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺳـﻰ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﻫـﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد.
اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺳﻔﺮ

ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٤١٦ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻜﻪ و ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﻛﻮﻓﻪ ﻧﻤﺎزش را
ﺗﻤﺎم ﺑﻪﺟﺎ آورد؛ وﻟﻰ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ اول ﺟﺰء اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ

ﺴﺎﻞ ﻤﺎزـ
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آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد ،ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ ،ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد ،اﮔﺮﭼـﻪ
ﺻﺤﺖ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ؛ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺮم اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ  Ａـ آﻧﭽﻪ ﺣﺮم
اﻗﻮا ّ
ﺷﻤﺮده ﻣﻰﺷﻮد؛ ﻧﻪ رواق و ﺻﺤﻦ ـ ﻧﻤﺎزش را ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﺑـﻪﺟـﺎ آورد و اﻳـﻦ
ﺗﺨﻴﻴﺮ ،اﺳﺘﻤﺮارى اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣـﺪت ﻛﻤﺘـﺮ از ده روزى ﻛـﻪ در اﻳـﻦ
ﻣﻜﺎنﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ وﻗﺖﻫﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺑﻌﻀﻰ از اوﻗﺎت ﺗﻤﺎم اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٤١٧ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜـﺴﺘﻪ ﻧﻤـﺎز ﺑﮕـﺰارد،
اﮔﺮ در ﻏﻴﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﻪﺟﺎ آورد،
ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﻣـﺴﺎﻓﺮ ﺷﻜـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ و
ﺗﻤﺎم ﺑﻪﺟﺎ آورد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎز را دﴚﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻜﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﮔـﺮ ﭘـﺲ از
وﻗﺖ ﻳﺎدش ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎط واﺟﺐ ،ﻗﻀﺎ دارد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٤١٨ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎز را ﺷﻜـﺴﺘﻪ اﻧﺠـﺎم
دﻫﺪ ،اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ و از روى ﻋﺎدت ﺗﻤﺎم اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻤﺎزش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ ﻧﻴـﺰ
اﮔﺮ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺑﻪﺟﺎ آورد ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ وﻗﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎزش را دﴚﺎره ﺑﻪﺟﺎ آورد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻫﻢ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎط واﺟـﺐ
ﻗﻀﺎ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٤١٩ﻣﺴﺎﻓﺮى ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜـﺴﺘﻪ ﻧﻤـﺎز ﺑﮕـﺰارد ،اﮔـﺮ ﺗﻤـﺎم
ﺑﻪﺟﺎ آورد ،ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻓﻬﻤﻴﺪن ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﻋﺎده ﻧﺪارد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ  .١٤٢٠ﻣﺴﺎﻓﺮى ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد ،اﮔـﺮ ﺑﺮﺧـﻰ از
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن را ﻧﺪاﻧﺪ ـ ً
ﻣﺜﻼ ﻧﺪاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﻔﺮ ﻫـﺸﺖ ﻓﺮﺳـﺨﻰ ﺑﺎﻳـﺪ ﺷﻜـﺴﺘﻪ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد ،درﺻﻮرﺗﻰﻛﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤـﺎز
را ﺷﻜﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﮔﺮ وﻗﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻗﻀﺎ ﻛﻨﺪ.
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توضيحالمسـائل

مسئله  .3343مسافرى كه مىداند بايد نماز را شكسته انجام دهد ،اگـر بـه
گمان اينكه مسافت سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بـهجـا آورد ،وقتـى
بفهمد كه مسافت سفرش هشت فرسخ بوده ،نمازى را كه تمام انجام داده ،بايد
دبواره شكسته اقامه كند و اگر وقت هم گذشته ،بايد شكسته قضا كند.
مسئله  .3344اگر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بـهجـا آورد،
چنانچه در وقت يادش بيايد ،بايد شكسته بهجا آورد و اگر بعـد از وقـت يـادش
بيايد ،قضاى آن نماز بر او واجب نيست.
مسئله  .3341كسى كه بايد نماز را تمام بهجا آورد  ،اگر به عمد يا به اشـتباه
يا با فراموشى آن را شكسته بهجا آورد ،در هر صورت ،نمازش باطل است.
مسئله  .3343اگر مسافر در بين نماز چهار ركعتى يـادش بيايـد كـه مسـافر
است ،يا بفهمد كه مسافت سفر او هشت فرسخ است ،چنانچه به ركوع ركعت
سوم نرفته باشد ،بايد نماز را دو ركعتى تمام كند و اگـر بـه ركـوع ركعـت سـوم
رفته ،نمازش باطل است و در صورتى كه به مقدار گزاردن يک ركعت هم وقـت
دارد ،بايد نماز را شكسته بهجا آورد.
مسئله  .3343اگر مسافرى برخى از خصوصيات نماز مسافر را نداند ـ براى
مثال ،نداند كه اگر چهار فرسخ بـرود و همـان روز يـا شـب آن برگـردد ـ بايـد
شكسته نماز بگزارد ،چنانچه به ن ّيت چهار ركعتى مشغول نمـاز شـود و پـيش از
ركوع ركعت سوم حكم شرعى را بفهمد ،بايد نماز را دو ركعتى تمام كند و اگـر
در ركوع ركعت سوم بفهمد ،نمازش باطل است و در صورتى كه به مقـدار يـک
ركعت از وقت هم مانده باشد ،بايد نماز را شكسته بهجا آورد.
مسئله  .3343مسافرى كه بايد نماز را تمام بهجا آورد ،اگر بر اثـر ندانسـتن
مسئله به نيت دو ركعتى مشغول نماز شود و در بين نماز حكم مسئله را بفهمـد،

مسائل نماز
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بايد نماز را چهار ركعتى تمام كند و به احتيـاط مسـتحب ،پـس از تمـام شـدن
نماز ،دبواره آن را چهار ركعتى بهجا آورد.
مسئله  .3343مسافرى كه نماز نگزارده ،اگر پيش از تمـام شـدن وقـت بـه
وطنش برسد ،يا به جايى برسد كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند ،بايد نمـاز را
تمام بهجا آورد و كسى كه مسافر نيست ،اگر در اول وقت نماز نگزارد و مسافرت
كند ،در سفر بايد نماز را شكسته بهجا آورد.
مسئله  .3348اگر از مسافرى كه بايد نماز را شكسته بهجـا آورد ،نمازهـاى
چهار ركعتى ـ مانند نماز ظهر يا عصر يا عشاء ـ قضا شود ،بايد آن را دو ركعتى
قضا كند ،اگرچه در غير سفر بخواهد قضاى آن را بهجا آورد؛ نيز اگر از كسى كه
مسافر نيست ،يكى از اين سه نماز قضا شـود ،بايـد چهـار ركعتـى قضـا كنـد،
اگرچه در سفر بخواهد آن را قضا كند.
مسئله  .3343مستحب است مسافر پس از هر نمازى كه شكسته مىگزارد،

سى مرتبه بگيودُ « :سب ْ َ
ح ْمدُ ِهلل َو ال ِا ال َه ِا َّال اُهلل َواُهلل َا ْكب َر» و در تعقيب
حان اِهلل َوا ْل َ
نماز ظهر و عصر و عشاء بيشتر سفارش شده است ،بلكه بهتر اسـت در تعقيـب
اين سه نماز شصت بار بگيود.
مسئله  .3311مالک سفر شرعى ،پيمودن هشـت فرسـخ بـا شـروط ديگـر
است .آسانى سفر و سرعت و مانند آن ،سبب تغيير حكم نمىشود.

مسئله  .3313كسى كه نماز واجب خود را در وقت آن انجام نـداده ،بايـد
قضاى آن را بهجا آورد ،اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده؛ يا با بيمارى يـا
مستى نماز نگزارده باشد؛ ولى نمازهاى يوميـهاى را كـه زن در حـال حـيض يـا
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نفاس بهجا نياورده ،قضا ندارد؛ همچنين نمازهاى فوت شده در حـال بيهوشـى
غيراختيارى قضا ندارد.
مسئله  .3314اگر پس از وقت نماز بفهمد نمازى را كه اقامـه كـرده باطـل
بوده ،بايد قضاى آن را بهجا آورد.
مسئله  .3311كسى كه نماز قضا دارد ،بايد در گـزاردن آن كوتـاهى نكنـد؛
ولى واجب نيست فورى آن را بهجا آورد .البتـه در صـورتى كـه بـياعتنـايى بـه
احكام دين نباشد و اگر به دين بىاعتنايى كـرد و نمـاز را بـا تـأخير قضـا كـرد،
گرچه معصيت كرده ،نمازش صحيح است.
مسئله  .3313اگر كسى به اختيار خود بـا جراحـى يـا مصـرف دارو سـبب
بيهوشى ،يا حيض و نفاس در خود شود ،به احتياط واجب ،نمازهاى فوتشـده
در آن حال را قضا كند؛ به خصوص اگر اين كار در وقت نماز باشد.
مسئله  .3313نمازهايى كه واجب است حمد و سوره آنهـا بلنـد خوانـده
شود ،هنگام قضا هم بايد بلند خوانـده شـود؛ همچنـين نمازهـايى كـه آهسـته
خواندن آنها واجب است ،هنگام قضا نيز واجب است آهسته خوانـده شـود و
بلند يا آهسته خواندن قضاى نافلهها ،تابع اداى آنهاست.
تيمم برايش ممكن نيست ،در داخل
مسئله  .3313كسى كه وضو ،غسل و ّ
وقت ،نماز بر او واجب نيست و به احتياط واجـب بايـد در وقتـى كـه قـادر بـر
تحصيل طهارت است ،نماز را قضا كند؛ خصوص ًا اگر خودش با اختيـار سـبب
از بين رفتن تمكّن شده باشد ،بلكه اگر اين عمل بعـد از گذشـتن وقـت كـافى
براى انجام دادن نماز انجام گيرد ،بايد نمازش را قضا كند.
مسئله  .3313كسى كه نماز قضا دارد ،مىتواند نماز مستحبى بگزارد.
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مسئله  .3318اگر انسان احتمال دهد كه نماز قضايى دارد يـا نمازهـايى را
كه خوانده صحيح نبوده ،مستحب است به احتياط ،قضاى آن را بهجا آورد.
مسئله  .3313در قضاى نمازهاى يوميه الزم نيست به ترتيب گزارده شـود؛
براى مثال ،كسى كه يک روز نماز عصر و روز بعـد نمـاز ظهـر را نگـزارده ،الزم
نيست اول نماز عصر و سپس نماز ظهر را قضا كند ،مگـر در قضـاى نمازهـاى
ظهر و عصر يا مغرب و عشاء از يک روز كه ترتيب در قضاى آنها الزم است.
مسئله  .3331اگر بخواهد قضاى چند نماز غير يوميه را ـ مانند نماز آيات ـ
اقامه كند ،يا براى مثال ،بخواهد قضاى يک نماز يوميه و چند نماز غير يوميـه را
بهجا آورد ،الزم نيست آنها را به ترتيب بهجا آورد.
مسئله  .3333اگر كسى ندانـد نمازهـايى كـه از او قضـا شـده كـدام يـک
جلوتر بوده ،الزم نيست با رعايت ترتيب آنها را انجام دهد ،بلكه مىتوانـد هـر
كدام را اول اقامه كند.
مسئله  .3334اگر كسى كه نمازهايى از او قضا شـده مـىدانـد كـدام يـک
جلوتر قضا شده ،به احتياط مستحب ،آنها را به ترتيب قضا كند.
مسئله  .3331اگر براى ميتى مىخواهند نماز قضا بهجا آورند و مىدانند آن
ميت ترتيب قضا شدن را مىدانسته ،الزم نيست به صورتى قضا را بهجـا آورنـد
كه ترتيب حاصل شود.
مسئله  .3333اگر مىدانند ميت ترتيب قضا شدن نمازهايش را مىدانسته و
بخواهند براى بهجا آوردن نماز قضاى او چند نفر را اجير كنند ،الزم نيست براى
آنها وقت مرتب مع ّين كنند كه در عمل با هم شروع نكنند.
مســئله  .3333اگــر بداننــد كــه م ّي ـت ترتيــب قضــا شــدن نمازهــايش را
نمىدانسته يا ندانند كه مىدانسته ،الزم نيست به ترتيب براى او قضا كنند.
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مسئله  .3333در مسئله پيشين اگر بخواهند چند نفر را بـراى بـهجـا آوردن
نماز ميت اجير كنند ،الزم نيست وقت مع ّين كنند ،بلكه مـىتواننـد همـه بـاهم
قضا را شروع كنند.
مسئله  .3333كسى كه چند نماز مث ً
ال صبح يا ظهر از او قضا شده و شمار ٔه
آنها را نمىداند ـ مث ً
ال نمىداند چهار نماز بوده يا پنج نمـاز ـ چنانچـه مقـدار
كمتر را اقامه كند كه به آن يقين دارد ،كافى است؛ همچنين اگر شمار ٔه آنهـا را
مىدانسته و فراموش كرده ،اگر مقدار كمتر را كه مورد يقـين اسـت بـهجـا آورد،
كفايت مىكند.
مسئله  .3338كسى كه نماز قضا از همين روز يا روزهـاى پـيش بـر عهـده
دارد ،مىتواند پيش از خواندن نمازى كه قضا شده ،نماز ادايـى را بـهجـا آورد و
الزم نيست نماز قضا را جلو بيندازد.
مسئله  .3333كسى كه مىداند يک نماز چهار ركعتى نگزارده ،اما نمىداند
نماز ظهر يا عصر يا عشاء است ،اگر يک نمـاز چهـار ركعتـى بـه نيـت قضـاى
نمازى كه بر عهده دارد ،انجام دهد ،كافى است.
مسئله  .3331اگر از روزهاى گذشته نمازهاى قضا دارد و يک نماز يا بيشتر
هم از همان روز از او قضا شده ،اگرچه الزم نيسـت نمازهـاى قضـا را پـيش از
نماز ادا بهجا آورد ،حتى اگرچه وقت داشته باشد و ترتيب بين نمازهاى قضـا را
هم بداند؛ ولى به احتياط استحبابى نمازهاى قضا ،به يوژه نمـاز قضـاى همـان
روز را پيش از نماز ادا بهجا آورد.
مسئله  .3333تا انسان زنده است ،اگرچه از خواندن نمازهاى قضاى خود
ناتوان باشد ،ديگرى نمىتواند نمازهاى او را قضا كند.
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مسئله  .3334نماز قضـا را مـىتـوان بـا جماعـت گـزارد؛ چـه نمـاز امـام
جماعت ادا باشد يا قضا؛ و الزم نيست نماز هر دو يكى باشد ،پس اگـر مـأموم
نماز قضاى صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بهجا آورد ،اشكال ندارد.
مسئله  .3331مستحب است بچ ٔه مميز ـ يعنى كودكى كـه خـوب و بـد را
مىفهمد ـ به نماز خواندن و عبادتهاى ديگـر واداشـته شـود ،بلكـه مسـتحب
است او را نسبت به قضاى نمازها تمرين دهند.
نماز قضاى پدر و مادر
مسئله  .3333نماز قضاى پدر (و به احتياط واجب مادر) بر پسـرى كـه در
زمان مرگ پدر از همه پسران بزرگتـر اسـت ،واجـب اسـت و اگـر م ّيـت پسـر
نداشت ،قضا بر دختران او واجب نيست .اگر پسر بزرگتر يقين داشته باشد كـه
پدر (و به احتياط واجب مادر) او به جهت عذرى نمـاز قضـا بـر عهـده دارنـد،
مانند اينكه نماز آنان در سفر يا در حال بيمارى قضا شده يا بر اثر سهلانگارى و
ياد نگرفتن احكام به صورت فاسد اقامه شده ،بـر او واجـب اسـت كـه بعـد از
مرگش آنها را بهجا آورد؛ يا بـراى او اجيـر بگيـرد؛ ولـى نمازهـايى كـه از روى
نافرمانى و طغيان و عناد ترک شده قضا ندارد؛ نيز روزهاى را كه در سفر نگرفتـه،
اگرچه نمىتوانسته قضا كند ،واجب است كه پسر بزرگتر قضا كند؛ يا بـراى او
اجير بگيرد.
مسئله  .3333بر پسر بزرگتر فقط نمازهاى قضاى پدر (و به احتياط واجب
مادر) واجب است؛ اما نماز قضاى جدّ ش كه بر پدرش به عنوان پسـر بـزرگتـر
واجب بود ،يا نمازهاى اجارهاى كه بر ذ ّمه پدر باشد ،بـر او واجـب نيسـت كـه
بهجا آورد.
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مسئله  .3333الزم نيست پسر بزرگتر وارث ميت باشد ،بنابراين حتى اگـر
از ارث به يكى از اسباب منع ـ مانند قتل ممنوع ـ باشد ،قضا بر او بـه احتيـاط
واجب است.
مسئله  .3333چنانچه دو پسر با يكديگر دوقلو بوده يا از دو مادر باشند ،آن
پسرى كه زودتر متو ّلد شده است ،بزرگتر اسـت ،هرچنـد نطفـ ٔه ديگـرى زودتـر
منعقد شده باشد.
مسئله  .3338در صورتى كه م ّيت پسر نداشته باشد و وصيت به قضا كـرده
باشد ،بايد از ثل

مال او انجام داد.

مسئله  .3333اگر پسر بزرگتر شک دارد كه پدر يا مـادر نمـاز و روزه قضـا
داشته يا نه ،چيزى بر او واجب نيست.
مسئله  .3331اگر پسر بزرگتر بداند كه پدر يا مادرش نمـاز قضـا داشـته و
شک كند كه بهجا آورده يا نه ،واجب است قضا كند.
مسئله  .3333اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام اسـت ،قضـاى نمـاز و
روز ٔه پدر يا مادر بر هيچ كدام از پسرها واجب نيست؛ ولى به احتياط مسـتحب،
قضاى نماز و روز ٔه او را ميان خودشان قسمت كنند ،يا براى انجام دادن آن قرعه
بزنند.
مسئله  .3334اگر م ّيت وصيت كرده باشـد كـه بـراى نمـاز و روز ٔه او اجيـر
بگيرند ،بعد از آنكه اجير ،نماز و روزه او را به صورت صحيح بهجا آورد ،بر پسر
بزرگتر چيزى واجب نيست.
مسئله  .3331اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر يا مادر را بهجا آورد ،بايد به
تكليف خود عمل كند؛ براى مثال ،در قضاى نماز صبح و مغرب و عشاء حمـد
و سوره را بايد بلند بخواند.
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مسئله  .3333كسى كه خودش نماز و روز ٔه قضا دارد ،اگر نماز و روز ٔه پدر و
به احتياط واجب مادر هم بر او واجب شود ،هـر كـدام را نخسـت بـهجـا آورد،
صحيح است.
مسئله  .3333اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر يا مادر نابالغ يا ديوانه باشد،
با بالغ شدن يا عاقل شدن ،بايد نماز و روز ٔه پدر يا مادر را قضا كنـد و چنانچـه
پيش از بالغ يا عاقل شدن بميرد ،بر پسر بعدى چيزى واجب نيست.
مسئله  .3333اگر پسر بزرگتر پيش از آنكه نماز و روز ٔه پدر يا مادر را قضـا
كند بميرد ،بر پسر دوم چيزى واجب نيست.
مسئله  .3333اگر برعهده كسى نماز يا روزه قضا بود و وصيت نكرد و مـرد
و ورثه او هم از آن ناآگاه بودند و شخصى مجانى و قربة الى اهلل آنهـا را انجـام
داد ،ذمه او تبرئه مىشود.

مسئله  .3338مستحب است نمازهـاى واجـب را ،بـه خصـوص نمازهـاى
يوميه ،به جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشاء ،به يوژه براى همساي ٔه
مسجد و كسى كه صداى اذان مسجد را مىشنود ،بيشتر سفارش شده است.
مسئله  .3333در روايتى وارد شده است كه اگر يک نفر بـه امـام جماعـت
اقتدا كند ،هر ركعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز دارد و چنانچـه دو تـن
اقتدا كنند ،هر ركعتى ثواب ششصد نمـاز دارد و هـر چـه بيشـتر شـوند ،ثـواب
نمازشان بيشتر مىشود ،تا به ده نفر برسند و شمار آنان كه از ده [تن] گذشـت،
اگر تمام آسمانها كاغذ و ديراها مر ّكب و درختها قلم و ج ّن و انس و مالئكه
نيوسنده شوند ،نمىتوانند ثواب يک ركعت آن را بنيوسند.
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مسئله  .3331حاضر نشدن بـه نمـاز جماعـت از روى بـياعتنـايى ،جـايز
نيست و روا نيست كه انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک كند.
مسئله  .3333مستحب است انسان صبر كند كه نماز را به جماعت بـهجـا
آورد و نماز جماعت از نماز اول وقت كه به تنهايی گزارده شود ،بهتر است؛ نيـز
نماز جماعتى كه كوتاه برگزار شود ،از نماز تنهايی طوالنى بهتر است.
مسئله  .3334وقتى كه نماز جماعت برپا مىشود ،مستحب است كسى كه
نمازش را به تنهايی بهجا آورده ،دبواره با جماعت اقامه كند و اگر بعـد بفهمـد
كه نماز اولش باطل بوده ،نماز دوم او كافى است.
مسئله  .3331اگر امام جماعت يا مأموم بخواهد نمازى را كه به جماعـت
خوانده دبواره با جماعت برگزار كند ،در صورتى كـه نمـازگزاران جماعـت دوم
غير از نمازگزاران جماعت اول باشند ،اشكال ندارد.
مسئله  .3333كسى كه در نماز وسواس دارد و فقط در صورتى كـه نمـاز را بـا
جماعت بهجا آورد از وسواس راحت مىشود ،بايد نماز را با جماعت اقامه كند.
مسئله  .3333اگر پدر يا مادر به فرزند خود امر كند كه نماز را به جماعـت
اقامه كند ،چون اطاعت پدر و مادر واجب است ،به احتياط واجب ،نمـاز را بـه
جماعت بهجا آورد و قصد استحباب كند.
مسئله  .3333بنا بر احتياط واجب ،نمـاز عيـد فطـر و قربـان را كـه بـدون
حضور امام

واجب نيست در زمان غيبت امام

با جماعت اقامه كننـد؛

ولى به قصد رجاء مانع ندارد و نمازهاى مستحبى را هم نمىتوان بـه جماعـت
برپا كرد ،مگر نماز استسقاء كه براى آمدن باران برپا مىشود.
مسئله  .3333موقعى كه امام جماعت نماز يوميه اقامه مىكند ،هر كدام از
نمازهاى يوميه را مىتوان به او اقتدا كرد؛ ولى اگـر نمـاز يوميـهاش را احتيـاطى
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دبواره بهجا مىآورد ،فقط در صورتى كه مأموم احتياطش بـا امـام يكـى باشـد،
مىتواند به او اقتدا كند؛ مانند آنكه دو تن بـا هـم سـفر كـردهانـد و بـه احتيـاط
مىخواهند نماز را هم شكسته ،هم تمام بهجا آورند؛ يكى از آنها مىتواند نماز
شكسته خود را به نماز شكسته ديگرى و نماز تمام را به نماز تمام او اقتدا كند.
مسئله  .3338اگر كسی بداند امام جماعت قضاى يقينى نماز يومي ٔه خود يا
ميتی را ـ كه مجانى يا با اجرت انجام مىدهد ـ بهجا مىآورد ،مـىتوانـد بـه او
اقتدا كند؛ ولى اگر نماز خود يا ديگری را احتياطى قضا مىكند ،اقتدا به او جايز
نيست.
مسئله  .3333اگر كسی نداند نمازى را كه امام اقامه مىكند ،نماز واجـب
يوميه است ،يا نماز مستحب ،نمىتواند به او اقتدا كند.
شروط نماز جماعت
شرط يكم .نبودن حائل

ميان امام و مأموم ،همچنين ميان مأمومها نسبت به يكديگر ،نبايد مانعى ماننـد
پرده ،ديوار ،شيشه حائل شود؛ ولى زن در نماز جماعت مردانه استثنا شده است.
مسئله  .3381اگر امام در محراب باشد و كسى پشت سـر او اقتـدا نكـرده
باشد ،كسانى كه دو طرف محراب ايستادهاند و به واسط ٔه ديوار محراب ،امـام را
نمىبينند ،نمىتوانند به او اقتدا كنند؛ همچنين اگر كسى پشت سـر امـام اقتـدا
كرده باشد ،اقتدا كردن كسـانى كـه دو طـرف او ايسـتادهانـد و بـه سـبب ديـوار
محراب ،امام را نمىبينند ،در صورتی كه بـه مأمومـان متصـل بـه امـام اتصـال
نداشته باشند ،اشكال دارد ،بلكه باطل است.
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مسئله  .3383اگر با درازى صـف نخسـت ،كسـانى كـه دو طـرف صـف
ايستادهاند ،امـام را نبيننـد ،مـىتواننـد اقتـدا كننـد؛ نيـز اگـر بـا درازى يكـى از
صفهاى ديگر ،كسانى كه دو طرف آن ايستادهاند صف جلوى خود را نبيننـد،
مىتوانند اقتدا كنند.
مسئله  .3384اگر صفهاى جماعت تـا درب مسـجد برسـد ،كسـى كـه
مقابل درب ،پشت صف ايستاده ،نمازش صحيح است؛ نيـز نمـاز كسـانى كـه
پشت سر او اقتدا مىكنند ،صحيح است؛ همچنين نماز كسانى كه دو طـرف او
ايستادهاند ،هرچند صف جلو را نمىبينند ،ولی بـه مـأموم مقابـل درب مسـجد
متصلاند ،صحيح است.
مسئله  .3381كسى كه پشت ستون ايستاده ،اگر از طرف راست يا چ

به

واسط ٔه مأموم ديگر به امام متصل باشد ،مىتواند اقتدا كند.
شرط دوم .بلندتر نبودن جاى امام

مسئله  .3383جاى ايستادن امام بايد از جاى مـأموم بلنـدتر نباشـد و اگـر
اندكی بلندتر باشد ،اشكال ندارد؛ نيز اگر زمين سراشيب باشد و امـام در طرفـى
كه بلندتر است بايستد ،در صورتى كه شيب آن بسيار نبوده و بـه صـورتی باشـد
كه به آن زمين مس ّطح بگيوند ،مانعى ندارد.
مسئله  .3383اگر جاى مأموم بلنـدتر از جـاى امـام باشـد در صـورتى كـه
بلندى به مقدار متعارف زمان قديم باشد ـ مثل آنكه امـام در صـحن مسـجد و
مأموم در پشت بام بايستد ـ اشكال ندارد؛ ولى اگر ماننـد سـاختمانهـاى چنـد
طبقه اين زمان باشد ،جماعت اشكال دارد.
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شرط سوم .رعايت فاصله ميان امام و مأموم

بايد مىان امام جماعت و مأموم يا مىان صفوف مأمومها فاصله بسىار نباشد.
مسئله  .1486اگر مىان كسانى كه در يک صف ايستادهاند ،بچه ممىز كه خوو
و بد را مىفهمد فاصله شود ،چنانچه ندانند نماز او باطل است ،مىتوانند اقتدا كنند.
مسئله  .1487پس از تكبىر امام اگر صف جلو آمواده نمواز و تكبىور گفوت
آنان نزديک باشد ،كسى كه در صف بعد ايستاده ،مىتواند تكبىر بگيود؛ ولى به
احتىاط مستحب صبر كند تا تكبىر صف جلو تمام شود.
مسئله  .1488اگر كسی بداند نماز يوک صوف از صوفهوا جلوو باطول
است ،در صفها بعد نمىتواند اقتودا كنود؛ ولوى چنانچوه ندانود نمواز آنوان
صحىح است يا نه ،مىتواند اقتدا كند.
مسئله  .1489هرگاه بداند نماز امام باطل است و برا مثوا  ،بدانود اموام
وضو ندارد و اگرچه خود امام متوجه نباشد ،نمىتواند به او اقتدا كند.
مسئله  .1490اگر مأموم پس از نماز جماعت بفهمد كه اموام مسولمان يوا
عاد نبوده ،يا به جهتى نمازش باطل بود و مث ً
ال بىوضو نمواز خوانوده و نمواز
مأموم صحىح است و اگر در بى نماز بفهمد ،فور ن ّىت فرادا كرده و مانده نماز
را تمام مىكند و نماز او صحىح است؛ اما چنانچه پس از نماز بفهمد كوه اموام
جماعت در قرائت يا در اركان نماز مشكلى داشت ،نمازش اشكا دارد.
مسئله  .1491اگر در بى نماز شک كند كه اقتدا كرده يا نه ،چنانچه در حوالى
باشد كه وظىفه مأموم است و مث ً
ال به حمد و سوره امام گوش مىدهد و بايد نماز را
به جماعت تمام كند و چنانچه مشغو كار باشد كه هم وظىفه امام ،هوم وظىفوه
مأموم است و مث ً
ال در ركوع يا سجده باشد و بايد نماز را به نىت فرادا تمام كند.
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مسئله  .3334مأموم در ميان نماز جماعتی كه اقامه آن به جماعت واجـب
نيست ،مىتواند ن ّيت فرادا كند.
مسئله  .3331اگر مأموم به عذرى پس از حمد و سور ٔه امام ن ّيت فرادا كند،
الزم نيست حمد و سوره را بخواند؛ ولى چنانچـه پـيش از تمـام شـدن حمـد و
سوره نيت فرادا كند ،بايد مقدارى را كه امام نخوانده بخواند.
مسئله  .3333اگر در بين نماز جماعت نيت فرادا كند ،به احتيـاط واجـب
نبايد دبواره نيت جماعت كند؛ ولى چنانچه مردد شود كه نيت فرادا كند يا نـه،
و سپس تصميم بگيرد نماز را با جماعت تمام كند ،نمازش صحيح است.
مسئله  .3333اگر شک كند كه نيت فرادا كرده يا نه ،بايـد بنـا بگـذارد كـه
نيت فرادا نكرده است.
مسئله  .3333اگر موقعى كه امام در ركوع است به او اقتدا كند و به ركـوع
امام برسد ،اگرچه ذكر امام تمام شده باشد ،نمازش به جماعت صـحيح اسـت
و يک ركعت حساب مىشود؛ اما اگر به مقدار ركوع خم شود و بـه ركـوع امـام
نرسد ،نمازش باطل است.
مسئله  .3333اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و به مقدار ركوع
خم شود و شک كند كه به ركوع امام رسيده يا نه ،نمازش باطل است.
مسئله  .3338اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و پيش از آنكه به
انداز ٔه ركوع خم شود ،امام سر از ركوع بردارد ،مىتواند نيت فرادا كند؛ يـا صـبر
كند تا امام براى ركعت بعد برخيزد و آن را ركعت يكم نماز خود حساب كنـد؛
ولى اگر برخاستن امام به قـدرى طـول بكشـد كـه نگيونـد ايـن شـخص نمـاز
جماعت مىخواند ،بايد نيت فرادا كند.
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مسئله  .3333اگر آغاز نماز جماعت يا بين حمد و سوره اقتدا كند و پـيش
از آنكه به ركوع رود ،امام از ركوع سر بردارد ،نماز او به صورت جماعت صحيح
است و بايد ركوع كند و خود را به امام برساند.
مسئله  .3311اگر موقعى برسد كه امام مشغول خوانـدن تشـهد آخـر نمـاز
است ،چنانچه بخواهد به ثـواب جماعـت برسـد ،بايـد پـس از نيـت و گفـتن
تكبيرةاالحرام بنشيند و مىتواند تشهد را به قصد قربت مطلق بـا امـام بخوانـد؛
ولى سالم را نگيود و تا پايان سالم امام صبر كند و سپس بايستد و بدون آنكـه
دبواره نيت كند و تكبير بگيود ،حمد و سوره را بخواند و آن را ركعت يكم نماز
خود حساب كند.
شرط چهارم .عقبتر بودن مأموم از امام

مسئله  .3313مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد و اگر مساوى او هم بايستد،
اشكال دارد و به احتياط واجب كمى عقـبتـر از امـام بايسـتد ،اگرچـه قـد او
بلندتر از امام باشد كه در ركوع و سجود سرش جلوتر از امام باشد.
مسئله  .3314در نماز جماعت بايد بين مأموم و امام ،نيز بين مأمومها پرده
و مانند آن ،كه پشت آن ديده نمىشود فاصله نباشد؛ همچنين است بين مـأموم
و مأموم ديگرى كه اين نمازگزار به واسط ٔه او به امام متصل شده است؛ ولى اگر
امام مرد و مأموم زن باشد ،چنانچه بين آن خانم و امام يا بين آن خانم و مـأموم
ديگرى كه مرد است و خانم به واسط ٔه او به امـام متّصـل شـده اسـت ،پـرده و
مانند آن باشد ،اشكال ندارد.
مسئله  .3311اگر پس از شروع به نماز ،بين مأموم و امام يـا بـين مـأموم و
مأموم ديگری كه اين مأموم به واسط ٔه او بـه امـام متصـل اسـت ،پـرده يـا چيـز
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ديگرى كه پشت آن را نمىتوان ديد فاصله شود ،نمازش فرادا مىشود و بايد بـه
وظيفه فرادا عمل كند و نماز او صحيح است.
مسئله  .3313اگر بين جاى سجد ٔه مأموم و جاى ايستادن امـام بـه انـدازه
گشادى يک گام (مقدار فاصله بين دو قدم بزرگ) فاصله باشد ،اشكال نـدارد؛
نيز اگر ميان نمازگزار و مأمومى كه جلوى او ايستاده و اين نمـازگزار از راه او بـه
امام متصل است ،به همين مقـدار فاصـله باشـد ،نمـازش اشـكال نـدارد و بـه
احتياط مستحب جاى سجد ٔه مأموم با جاى پاى كسى كـه جلـوى او ايسـتاده،
هيچ فاصلهاى نباشد.
مسئله  .3313اگر مأمومها از راه كسى كه در سمت راست يـا چـ

آنهـا

اقتدا كردهاند ،به امام متصل باشند و از جلو به امام متصل نباشند ،چنانچـه بـه
انداز ٔه گشادى يک گام (فاصله بين دو قدم بزرگ) هـم فاصـله داشـته باشـند،
نماز آنها صحيح است.
نماز بين مأموم و امام يا بين مأموم و كسـى كـه
مسئله  .3313اگر در وسط ْ
مأموم از راه او به امام متصل است ،بيشتر از يک گام بزرگ فاصـله پيـدا شـود،
نمازش فرادا مىشود و صحيح است.
مسئله  .3313اگر نماز هم ٔه كسانى كه در صف جلو هستند تمـام شـود يـا
ِ
نمـاز
همه نيت فرادا كنند ،چنانچه فاصـله بـه انـداز ٔه يـک گـام بـزرگ نباشـد،
نمازگزاران صف بعد به جماعت صحيح است و اگر بيشتر از اين مقدار باشـد،
فرادا مىشود و با انجام دادن وظيفه فرادا نماز آنها صحيح است.
مسئله  .3318اگر كسى در ركعت دوم اقتدا كند ،قنوت و تشهد را با امـام
مىخواند و احتياط آن است كه موقع خواندن تشهد انگشتان دست و پنجه پا را
به زمين بگذارد و زانوها را بلند كند و بايد پس از تشهد با امام برخيزد و حمد و
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سوره را بخواند و اگر براى سوره وقت ندارد ،حمد را تمـام كنـد و در ركـوع يـا
سجده خود را به امام برساند؛ يا نيت فرادا كند و نمازش صـحيح اسـت؛ ولـى
اگر در سجده به امام برسد ،بهتر است كه به احتياط ،دبواره نماز بگزارد.
مسئله  .3313اگر كسى موقعى كه امام در ركعت دوم نمـاز چهـار ركعتـى
است اقتدا كند ،بايد در ركعت دوم نمازش كه ركعت سوم امام اسـت ،پـس از
دو سجده بنشيند و تشهد را به مقدار واجب بخوانـد و برخيـزد و چنانچـه بـراى
گفتن سه بار تسبيحات وقت ندارد ،يک بار بگيود و در ركوع يا سجده خـود را
به امام برساند.
مسئله  .3331اگر امام در ركعت سوم يا چهارم باشد و مأموم بداند كه اگر
اقتدا كند و حمد را بخواند به ركوع امام نمىرسد ،به احتياط واجب صـبر كنـد
تا امام به ركوع رود و سپس اقتدا كند.
مسئله  .3333اگر در حال قيام ركعت سوم يا چهارم امام اقتدا كنـد ،بايـد
حمد و سوره را بخواند و اگر براى سوره وقت ندارد ،بايد حمد را تمام كند و در
ركوع يا سجده خود را به امام برساند؛ ولى چنانچه در سـجده بـه امـام برسـد،
بهتر است كه احتياط ًا نماز را دبواره اقامه كند.
مسئله  .3334كسى كه مـىدانـد اگـر سـوره را بخوانـد در ركـوع بـه امـام
نمىرسد ،بايد سوره را نخواند؛ ولى اگـر خوانـد و فاصـله كوتـاه بـود ،نمـازش
صحيح است.
مسئله  .3331كسى كه اطمينان دارد كه اگر سوره را شروع يا تمام كند بـه ركـوع
امام مىرسد ،به احتياط واجب سوره را شروع كند؛ يا اگر شروع كرده ،تمام كند.
مسئله  .3333كسى كه يقين دارد ،اگر سوره را بخواند به ركوع امام مىرسد،
چنانچه سوره را بخواند و به ركوع نرسد ،نماز جماعتش صحيح است.
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مسئله  .3333اگر امام به حالت نماز ايستاده باشد و مأموم نداند كه وی در
كدام ركعت است ،مىتواند اقتدا كند؛ ولى بايد حمد و سوره را به قصد قربـت
بخواند و اگر بعد بفهمد كه امام در ركعت يكـم يـا دوم بـوده ،نمـاز جمـاعتش
صحيح است.
مسئله  .3333اگر به اين گمان كه امام در ركعت يكم يا دوم است حمد و
سوره نخواند و پس از ركوع بفهمد كـه امـام در ركعـت سـوم يـا چهـارم بـوده،
نمازش صحيح است؛ ولى چنانچه پيش از ركوع بفهمد ،بايد حمـد و سـوره را
بخواند و اگر وقت ندارد ،فقط حمد را بخواند و در ركوع يا سـجده خـود را بـه
امام برساند.
مسئله  .3333اگر به اين گمان كه امام در ركعت سـوم يـا چهـارم اسـت،
حمد و سوره بخواند و پيش از ركوع يا پس از آن بفهمد كه در ركعـت يكـم يـا
دوم بوده ،نماز جماعتش صحيح است.
مستحبى نماز جماعت برپا شود،
مسئله  .3338اگر در حال اشتغال به نماز
ْ
چنانچه اطمينان ندارد كه با تمام كردن نماز به جماعت برسد ،مسـتحب اسـت
نماز را رها كند و مشغول نماز جماعت شود ،بلكه اگر اطمينان نداشته باشد كه
به ركعت يكم برسد مستحب است به همين دستور رفتار كند.
مسئله  .3333اگر موقعى كه مشغول نماز سه ركعتى يا چهار ركعتى است،
جماعت برپا شود ،چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته و اطمينان نـدارد كـه اگـر
نماز را تمام كند به جماعت برسد ،مستحب است به نيت نماز مستحبى ،نمـاز
را دو ركعتى تمام كند و خود را به جماعت برساند.
مسئله  .3341اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهد يـا سـالم اول
باشد ،الزم نيست نيت فرادا كند.
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مسئله  .3343كسى كه يک ركعت از امام عقب مانده ،وقتـى امـام تشـهد
ركعت آخر را مىخواند ،مىتواند برخيزد و نماز را تمام كند؛ يا انگشتان دست و
پنج ٔه پا را به زمين بگذارد و به صورت نيمخيز درآيد و صبر كند تـا امـام سـالم
نماز را بگيود و سپس برخيزد.
شروط امام جماعت
مسئله  .3344امام جماعت بايد بالغ و عاقل و شيع ٔه دوازده امامى و عادل
و حاللزاده باشد و نماز را به صورت صحيح بـهجـا آورد؛ نيـز اگـر مـأموم مـرد
است ،امام او هم بايد مرد باشد .امامت زن برای زن منعی ندارد و اقتـدا كـردن
بچ ٔه مم ّيز كه خوب و بد را مىفهمد ،به بچ ٔه مم ّيز ديگر ،جايز است.
مسئله  .3341عدالت امام جماعت بايد براى مأموم محرز باشد و بـا شـک در
اصل عـدالت كسـی نمـىتـوان بـه او اقتـدا كـرد و در صـورتى كـه امـام را عـادل
مىدانسته ،اگر شک كند به عدالت خود باقى است يا نه ،مىتواند به او اقتدا كند.
مسئله  .3343كسى كه ايستاده نماز مـىگـزارد ،نمـىتوانـد بـه كسـى كـه
نشسته يا خوابيده نماز مىگزارد اقتدا كند و كسى كـه نشسـته نمـاز مـىگـزارد،
نمىتواند به كسى كه خوابيده نماز مىگزارد ،اقتدا كند.
مسئله  .3343كسى كه نشسته نماز مىگزارد ،مىتواند به كسى كـه نشسـته
نماز مىگزارد اقتدا كند؛ همچنين كسى كه خوابيده است ،مىتواند به كسى كـه
نشسته نماز مىگزارد اقتدا كند؛ ولى كسى كه نشسته نماز مىگزارد ،نمىتواند به
كسى كه خوابيده نماز مىگزارد ،اقتدا كند.
مسئله  .3343اگر امام جماعت به عذرى با تيمم يـا بـا وضـوى جبيـرهاى
نماز بگزارد ،مىتوان به او اقتدا كرد ،ولى چنانچه به عذرى با لباس نجس نمـاز
مىگزارد ،بنا بر احتياط مستحب نبايد به او اقتدا كرد.
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مسئله  .3343اگر امام مرضى دارد كه نمـىتوانـد از بيـرون آمـدن ادرار يـا
مدفوع خوددارى كند ،به احتياط واجب ،نمىشود به او اقتدا كرد.
مسئله  .3348به احتياط واجب ،كسى كه مرض خوره يا پيسى دارد ،نبايـد
امام جماعت شود.
احكام جماعت
مسئله  .3343موقعی كه مأموم نيت میكند ،بايد امام را مع ّين كنـد؛ ولـى
دانستن اسم او الزم نيست؛ مث ً
ال اگر ن ّيت كند اقتدا مـىكـنم بـه امـام حاضـر،
نمازش صحيح است.
جماعـت فالنـى اسـت ،اقتـدا
مسئله  .3311اگر كسى به قصد اينكه امام
ْ
كند ،به گونهای كه اگر ديگری باشد ،اقتدا نمیكند ،نماز او به جماعـت باطـل
است ،هرچند آن ديگرى هم نزد او عادل باشـد و اگـر مـأموم در ايـن حـال بـه
صورت وجوب يا استحباب يا احتياط ،حمد و سوره نماز خود را خوانده باشد،
نماز او به صورت فرادا صحيح است؛ ولى چنانچه به صورتى بوده كه اگر پـيش
از نماز مىفهميد كه شخص ديگری است ،به او هم مثل ّاولـى اقتـدا مـىكـرد،
نمازش به جماعت نيز صحيح است.
مسئله  .3313اگر امام جماعت در بين نماز از قيام عاجز شد ،الزم اسـت
مأموم نيت فرادا كند و نماز خود را بهجا آورد؛ همچنين است هر نقصى كه مانع
از اقتداست.
مسئله  .3314مأموم بايد غير از حمد و سوره ،همـه چيـز نمـاز را خـودش
بخواند؛ ولى اگر ركعت اول يا دوم او ركعت سوم يا چهارم امام باشد و در حال
قيام امام به او اقتدا كند ،بايد حمد و سوره را بخواند.
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مسئله  .3311اگر مأموم در ركعت يكم و دوم نماز صبح و مغرب و عشـاء
صداى حمد و سور ٔه امام را بشنود ،اگرچه كلمات را تشخيص ندهد ،بايد حمد
و سوره را نخواند و اگر صداى امـام را نشـنود ،مسـتحب اسـت حمـد و سـوره
بخواند؛ ولى بايد آهسته بخواند و چنانچه سهو ًا بلند بخواند ،اشكال ندارد.
مسئله  .3313اگر مأموم برخى از كلمات حمد و سور ٔه نماز صبح و مغرب
و عشاى امام را بشنود ،به احتياط واجب ،حمد و سوره را نخواند.
مسئله  .3313اگر مأموم به سهو حمد و سوره بخواند ،يا خيال كند صدايى
را كه مىشنود صداى امام نيست و حمد و سوره بخواند و بعـد بفهمـد صـداى
امام بوده ،نمازش صحيح است.
مسئله  .3313اگر شک كند كه صداى امام را مىشنود يا نـه ،يـا صـدايى
بشنود و نداند صداى امام است يا صداى كسى ديگر ،مىتوانـد حمـد و سـوره
بخواند.
مسئله  .3313مأموم بايد در ركعت يكم و دوم نماز ظهـر و عصـر ،حمـد و
سوره نخواند و مستحب است به جاى آن ذكر بگيود.
مسئله  .3318مـأموم نبايـد تكبيرةاالحـرام را پـيش از امـام بگيوـد ،بلكـه
به احتياط واجب تا تكبير امام تمام نشده ،تكبير نگيود.
مسئله  .3313اگر مأموم پيش از امام بـه عمـد هـم سـالم دهـد ،نمـازش
صحيح است.
مسئله  .3331اگر مأموم غير از تكبيرةاالحرام و سالم چيزهاى ديگر نماز را
پيش از امام بگيود ،اشكال ندارد ،ولى چنانچه آنها را بشنود ،يا بداند امام چه
وقت مىگيود ،به احتياط مستحب پيش از امام نگيود.
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مسئله  .3333مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مىشود ،كارهاى ديگر آن
را ـ مانند ركوع و سجود ـ با امام يا كمى پس از او بهجا آورد و اگر به عمد پـيش از
امام يا مدتى پس از امام انجام دهد ،به جهت ترک متابعـت معصـيت كـرده؛ ولـى
نمازش صحيح است؛ ا ّما اگر در دو ركن پشت سر هم از امام جلو يا عقب بيفتـد،
به احتياط مستحب ،بايد نماز را تمام كند و دبواره اقامه كند.
مسئله  .3334اگر به سهو پيش از امام سر از ركوع بردارد ،چنانچه امـام در
ركوع باشد ،بايد به ركوع برگردد و با امام سر بـردارد و در ايـن صـورت ،اضـافه
شدن ركوع كه ركن است ،نماز را باطل نمىكند؛ ولى اگـر بـه ركـوع برگـردد و
پيش از آنكه به ركوع برسد ،امام سر بردارد ،نمازش باطل است.
مسئله  .3331اگر به اشتباه سـر از سـجده بـردارد و ببينـد امـام در سـجده
است ،بايد به سجده برگردد و چنانچه در هر دو سجده اين كار رخ دهد ،بـراى
اضافه شدن دو سجده كه ركن است ،نماز باطل نمىشود.
مسئله  .3333كسى كه به اشتباه پيش از امام از سجده سر برداشته ،هرگاه به
سجده برگردد و هنوز به سجده نرسيده امام سر بـردارد ،نمـازش صـحيح اسـت؛
ولى چنانچه در هر دو سجده از يک ركعت اين كار رخ دهد ،نماز باطل است.
مسئله  .3333اگر به اشتباه سر از ركوع يا سجده بـردارد و بـه سـهو يـا بـه
خيال اينكه به امام نمىرسد ،به ركوع يا سجده نرود ،نمازش صحيح است.
مسئله  .3333اگر مأموم از سجده سر بردارد و ببيند امام در سجده اسـت،
چنانچه به خيال اينكه سجد ٔه يكم امام است ،به قصد اينكه با امام سجده كند
به سجده رود و سپس بفهمد سجد ٔه دوم امام بوده ،بايد بنا بـر احتيـاط نمـاز را
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تمام كند و نماز را دبواره انجام دهد .و اگـر بـه خيـال اينكـه سـجد ٔه دوم امـام
است ،به سجده رود و بفهمد سجد ٔه يكم امام بوده ،بايد از امام متابعت كرده و
به سجده رود و نماز را تمام كند و اعاده آن مستحب است.
مسئله  .3333اگر به سهو پيش از امام به ركوع رود و در حالى باشد كه اگر
سر بر دارد به مقدارى از قرائت امام مىرسد ،چنانچه سـر بـردارد و بـا امـام بـه
ركوع رود ،نمازش صحيح است.
مسئله  .3338اگر به سهو پيش از امام به ركوع رود و به صورتى باشـد كـه
اگر برگردد به چيزى از قرائت امام نمىرسد ،میتواند سر بردارد و با امام نماز را
تمام كند و نمازش صحيح است ،اگرچه احتيـاط اسـتحبابى در ايـن صـورت،
اعاد ٔه نماز است و اگر سر برندارد تا امام به او برسد ،نمازش صحيح است.
مسئله  .3333اگر به سهو پيش از امام به سجده رود ،میتواند سر بـردارد و
با امام به سجده رود و نمازش صحيح است ،اگرچه احتياط اسـتحبابى در ايـن
صورت ،اعاد ٔه نماز است و چنانچه سر برنداشت ،نمازش صحيح است.
مسئله  .3331اگر امام در ركعتى كه قنوت ندارد ،به اشتباه قنوت بخوانـد،
يا در ركعتى كه تشهد ندارد ،به اشتباه مشغول خواندن تشهد شود ،مـأموم نبايـد
قنوت و تشهد را بخواند؛ ولى نمىتواند پيش از امام بـه ركـوع رود؛ يـا پـيش از
ايستادن امام بايستد ،بلكه بايد صبر كند ،تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقي ٔه
نماز را با او بهجا آورد.
مسئله  .3333در تحقق جماعت ،فقط كافى است كـه مـأموم ن ّيـت اقتـدا
داشته باشد و ن ّيت امامت براى امام جماعـت ،معتبـر نيسـت و بـدون ن ّيـت او،
جماعت از طرفين محقق مىشود و احكام آن ،از قبيل متابعت و شـک ،جـارى
است؛ ا ّما در استحقاق ثواب جماعت براى امام بدون ن ّيت ،جاى تأ ّمل است و
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در اين صورت ،احتياط مستحب براى امام اين است كه احكام جماعـت را بـر
اين نماز جارى نكند.
مسئله  .3334امام جماعت بايد يک نفر باشد؛ ولى اگر در بين نمـاز بـراى
امام حادثهاى پيش آمد ـ مثل فوت ،بيهوشى ،ديوانگى ،حدث ،مـرض ،جـارى
متوجـه
شدن خون از بينى و احتياج به قضاى حاجت و همچنين است اگر امام
ّ
شود كه طهارت نداشته يا نماز او شكسته بوده است ـ امام يا مأمومها مىتوانند
شخص ديگرى را امام قرار دهند؛ خواه آن فرد از اعضـاى جماعـت باشـد؛ يـا
كسى باشد كه ابتدائ ًا مىخواهد نماز بگزارد.
برخى امور مستحب در نماز جماعت
مسئله  .3331اگر مأموم يک مرد باشد ،مستحب است طرف راسـت امـام
بايستد و چنانچه يک زن باشد ،مستحب است در طرف راست امام ،به گونهاى
بايستد كه جاى سجدهاش مساوى زانوى امام در حال سجده يا قدم امام باشـد
و اگر يک مرد و يک زن يا يک مرد و چند خـانم باشـند ،مسـتحب اسـت مـرد
طرف راست امام و باقى پشت سر امام بايستند و اگر چند مـرد يـا چنـد خـانم
باشند ،مستحب است پشت سر امـام بايسـتند و اگـر چنـد مـرد و چنـد خـانم
باشند ،مستحب است مردها پشت سر امام و خانمها پشت سر مردها بايستند.
مسئله  .3333اگر امام و مأموم يا مأمومها زن باشند ،سزاوار است كـه هـر
دو يا همه در يک صف قرار گيرند .بلی ،اگر شمار آنان فراوان باشد ،صفهای
بعدی را تشكيل میدهند.
مسئله  .3333مستحب است امام در وسـط صـف بايسـتد و اهـل علـم و
كمال و تقوا در صف يكم بايستند.
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مسئله  .3333مستحب است صفهاى جماعت منظم باشد و بين كسـانى
كه در يک صف ايستادهاند ،فاصله نباشد و شان ٔه آنان رديف يكديگر باشد.

ِ
الصال ُة» مأمومها برخيزند.
مسئله  .3333مستحب است بعد از گفتن « َقدْ َقا َمت َّ
مسئله  .3338مستحب است امام جماعت ،حال مأمومى را كه از ديگـران

ضعيفتر است ،رعايت كند و شتاب نكند تا افـراد ضـعيف بـه او برسـند؛ نيـز
مستحب است قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد ،مگر بداند همه كسانى كه
به او اقتدا كردهاند ،مايلند.
مسئله  .3333مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهايى كه
بلند مىخواند ،صداى خود را به قدرى بلند كند كه ديگران بشـنوند؛ ولـى بايـد
بيش از اندازه صدا را بلند نكند.
مسئله  .3331اگر امام در ركوع بفهمد كسى تازه رسيده و مىخواهد بـه او
اقتدا كند ،مستحب است ركوع را دو برابر عادت طوالنی كند و سپس برخيـزد،
اگرچه بفهمد كس ديگرى هم براى اقتدا وارد شده است.
برخى امور مكروه در نماز جماعت
مسئله  .3333اگر در صفهاى جماعت جا باشد ،مكروه است كسی تنها
بايستد.
مسئله  .3334مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را به صورتی بگيود كه امام
بشنود.
مسئله  .3331مسافرى كه نماز ظهر و عصر و عشاء را دو ركعت مىگزارد،
مكروه است در اين نمازها به كسى كه مسـافر نيسـت ،اقتـدا كنـد و كسـى كـه
مسافر نيست ،مكروه است در اين نمازها به مسافر اقتدا كند.
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مسئله  .3333در صورتى كه جماعت برپا و «قد قامت الصالة» گفته شود،

خواندن نافله براى مأموم مكروه است و بنا بر اقرب ،ايـن كراهـت قبـل از «قـد
الصالة» نيز هست ،در صورتى كه بداند به ّاول نماز جماعت نمىرسد.
قامت ّ
مسئله  .3333اگر كسى نذر كرده نمازش را به جماعت يا در مسجد اقامـه
كند ،چنانچه آن را فرادا يا در خانه بهجا آورد ،نمازش صحيح است ،گرچـه بـر
اثر ترک نذر معصيت كرده است.
مسئله  .3333اگر كسى در حالى وارد مسجد شود كه صف نماز جماعـت
ـ هرچند يک نفر باشد ـ پس از اقامه جماعت رو بـه قبلـه بـه حالـت نمـازگزار
نشسته باشد ،بر اين تـازه وارد الزم نيسـت اذان و اقامـه بگيوـد و ايـن حكـم،
مخصوص مسجد است.

مسئله  .3333نماز آيه (آيات) كه دستور آن ذكر خواهد شد ،بـه چهـار
چيز واجب مىشود :يكم .گرفتن خورشيد .دوم .گرفتن ماه ،اگر چـه مقـدار
كمى از آن ها گرفته شود و كسى هم از آن نترسد .سوم .زلزله ،اگرچه كسـى
هم نترسد .چهارم .رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و ماننـد ايـنهـا ،اگـر
بيشتر مردم از آن بترسند كه بنا بر احتياط واجب بايد براى اين ها هم نماز آيه
اقامه كند.
مسئله  .3338اگر از چيزهايى كه نماز آيه براى آنها واجب است ،بيشتر از
يكى رخ دهد ،انسان بايد براى هريک از آنها يک نماز آيه بگزارد؛ بـراى مثـال،
اگر گرفتن خورشيد همراه با زلزله باشد ،بايد دو نماز آيه بهجا آورد.
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مسئله  .3333كسى كه چند نماز آيه بر او واجب است ،اگر هم ٔه آنها براى يک
چيز بر او واجب شده باشد ـ براى مثال ،سهبار خورشيد گرفتـه و نمـاز آنهـا را اقامـه
نكرده است ـ موقعى كه قضاى آنها را مىگزارد ،الزم نيست مع ّين كند كه براى كدام
دفع ٔه آنها باشد؛ همچنين است اگر چند نماز براى رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ
و مانند اينها بر او واجب شده باشد؛ ولى اگر براى آفتـابگرفتگـى و مـاهگرفتگـى و
زلزله ،يا براى دو تاى اينها نمازهايى بر او واجب شده باشد ،به احتياط واجب ،هنگام
نيت ،مع ّين كند نماز آيهاى را كه بهجا مىآورد ،براى كدام يک از آنهاست.
مسئله  .3331چيزهايى كه نماز آيه براى آنها واجب است ،در هر شـهرى
رخ دهد ،فقط مردم همانجا بايد نماز آيه بگزارند و بر مردم جاهاى ديگر واجب
نيست؛ ولى اگر مكان آنها به قدرى نزديک باشد كه با آن شـهر يكـى حسـاب
شود ،نماز آيه بر آنان هم واجب است.
مسئله  .3333از آغاز گرفتگى خورشيد يا ماه ،وقت اداى نماز آيه اسـت و
انسان بايد نماز آيه را اقامه كند و بنا بر احتياط واجب ،به قدرى تـأخير نينـدازد
كه شروع به بازشدن كند.
مسئله  .3334اگر گزاردن نماز آيه را به قدرى تـأخير بينـدازد كـه بازشـدن
آفتاب يا ماه آغاز شود ،نبايد نيت ادا و قضا كند؛ ولى اگر پس از بازشدن تمـام
آن ،نماز بگزارد ،بايد نيت قضا كند.
مسئله  .3331اگر مدت خورشيدگرفتگى يا ماهگرفتگى بيش از انجام دادن
يک ركعت از نماز آيه باشد ،ولى انسان نماز بهجا نياورد ،تـا بـه انـداز ٔه گـزاردن
يک ركعت به پايان وقت آن مانده باشد ،مىتواند نيت ادا كند ،بلكه اگر مـدت
گرفتگى آنها به انداز ٔه گزاردن يک ركعت هم باشد ،به احتياط واجب بايـد آن
را بهجا آورد و اداست.
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مسئله  .3333موقعى كه زلزله و رعد و برق و مانند اينها رخ مىدهد ،انسان
بايد فورى نماز آيه را اقامه كند و اگر بدون عذر بهجا نياورد ،معصـيت كـرده و تـا
پايان عمر بر او واجب است و هر وقت بهجا آورد ،صحيح و بجاست.
مسئله  .3333اگر گرفتن آفتاب يا ماه را نداند و پس از بازشدن آفتـاب يـا
ماه بفهمد كه تمام آن گرفتهشده بود ،بايد قضاى نماز آيـه را بگـزارد؛ ولـى اگـر
بفهمد مقدارى از آن گرفتهشده بود ،قضا بر او واجب نيست.
مسئله  .3333اگر عدّ هاى بگيوند كه خورشيد يا ماه گرفته است ،چنانچـه
انسان از گفت ٔه آنان يقين نكند و نماز آيه اقامه نكند و سپس معلوم شـود راسـت
گفتهاند ،در صورتى كه تمام خورشيد يا ماه گرفته باشد ،بايد نماز آيه را بگـزارد
و اگر دو نفر كه عادل بودن آنان معلوم نيست ،بگيوند خورشيد يـا مـاه گرفتـه و
سپس معلوم شود كه عادل بودهاند ،بايد نماز آيه را بهجا آورد ،بلكه اگـر معلـوم
شود كه مقدارى از آن گرفته ،به احتياط واجب نماز آيه را بگزارد.
منجمـان كـه از روى قاعـد ٔه
مسئله  .3333اگر انسان به گفت ٔه كسانى مانند ّ
علمى ،وقت گرفتن خورشيد و ماه را مىدانند ،اطمينان پيدا كند كه خورشيد يـا
ماه گرفته ،به احتياط واجب بايد نماز آيه را بهجـا آورد؛ نيـز اگـر بگيونـد فـالن
وقت خورشيد يا ماه مىگيرد و فالن مقدار طول مىكشد و انسان به گفتـ ٔه آنـان
اطمينان پيدا كند ،به احتياط واجب ،به گفت ٔه آنان عمل كند؛ بـراى مثـال ،اگـر
بگيوند بازشدن آفتاب فالن ساعت آغاز مىشود ،به احتياط بايد نمـاز را تـا آن
وقت تأخير نيندازد.
مسئله  .3338اگر بفهمد نماز آيهاى كه انجام داده باطل بوده ،بايد دبوـاره
اقامه كند و اگر وقت آن گذشت ،قضا كند.
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مسئله  .3333اگر در وقت نماز يوميه ،نماز آيه هم بر انسان واجـب شـود،
چنانچه براى هر دو نماز وقت دارد ،مىتواند هر كـدام را نخسـت بـهجـا آورد و
چنانچه وقت يكى از آن دو تنگ باشد ،بايد اول آن را انجام دهد و اگر وقت هر
دو تنگ باشد ،بايد نخست نماز يوميه را بهجا آورد.
مسئله  .3381اگر در بين نماز يوميه بفهمد كه وقت نماز آيـه تنـگ اسـت،
چنانچه وقت نماز يوميه هم تنگ باشد ،بايد آن را تمام كند و سـپس نمـاز آيـه
بگزارد و اگر وقت نماز يوميه تنگ نباشد ،بايد آن را بشكند و نخست نماز آيه و
سپس نماز يوميه را بهجا آورد.
مسئله  .3383اگر در بين نماز آيه بفهمد كه وقت نماز يوميـه تنـگ اسـت،
بايد نماز آيه را رها كند و مشغول نماز يوميه شود و پس از تمام شدن آن ،پـيش
از انجام دادن كارى كه نماز را به هم بزند ،بقي ٔه نماز آيـه را از همانجـا كـه رهـا
كرده ادامه دهد.
مسئله  .3384اگر در حال حيض يا نفاس زن ،آفتاب يا ماه بگيرد و تا آخر
مدتى كه خورشيد يا ماه باز مىشوند ،زن در حال حيض يا نفـاس باشـد ،نمـاز
آيه بر او واجب نيست و قضا هم ندارد.
شيوه نماز آيه
مسئله  .3381نماز آيه دو ركعت است و هر ركعـت پـنج ركـوع دارد و بـه
چند صورت مىتوان آن را بهجا آورد.
صورت يكم :نمازگزار پس از نيت ،تكبير بگيود و يک حمـد و يـک سـور ٔه
تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد و دبواره يک حمد و يـک سـوره
بخواند و باز به ركوع رود تا پنج بار و بعـد از سـر برداشـتن از ركـوع پـنجم ،دو
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سجده كند و برخيزد و ركعت دوم را هم مانند ركعت يكم بـهجـا آورد و تشـهد
بخواند و سالم دهد.
صورت دوم :نمازگزار در نماز آيه ،پـس از نيـت و تكبيـر و خوانـدن حمـد،
آيههاى يک سوره را پنج قسمت كند و يک آيه يـا بيشـتر از آن را بخوانـد و بـه
ركوع رود و سر بردارد و بدون اينكه حمد بخواند ،قسمت دوم از همان سـوره را
بخواند و به ركوع رود و همينگونه تا پيش از ركـوع پـنجم سـوره را تمـام كنـد؛

برای مثال ،به قصد سور ٔه «توحيد»ِ « ،ب ْس ِم اِهلل ال َّر ْح ام ِن ال َّر ِح ِ
يم» بگيود و به ركوع
رود و سپس بايستد و بگيود « ُق ْل ُه َو اهلل َأ َحد» و دبواره بـه ركـوع رود و پـس از

الص َمدُ » و باز به ركوع رود و بايستد و بگيودَ « :ل ْم َي ِلدْ
ركوع بايستد و بگيود« :اهلل َّ
ن َل ُه ُك ُفو ًا َأ َحـد» و
َو َل ْم ُيو َلدْ » و سپس به ركوع رود و سر بردارد و بگيودَ « :و َل ْم َي ُك ْ

با رفتن به ركوع پنجم و سر برداشتن از آن ،دو سجده كند و ركعـت دوم را هـم
مانند ركعت يكم بهجا آورد و پس از سجد ٔه دوم ،تشهد بخوانـد و نمـاز را
سالم دهد.
صورت سوم :در يک ركعت از نماز آيه ،پنج بار حمد و سـوره بخوانـد و در
ركعت ديگر يک حمد بخواند و سوره را پـنج قسـمت كنـد و ايـن كـار مـانعى
ندارد.
مسئله  .3383چيزهايى كه در نماز يوميه واجب و مستحب است ،در نمـاز
آيه هم واجب و مستحب است؛ ولى در نماز آيه مستحب است به جاى اذان و
اقامه سه بار ـ به قصد اميد ثواب ـ بگيوند« :الصالة».

مسئله  .3383مستحب است پس از ركوع پنجم و دهم بگيودَ « :س ِـم َع اهلل
ِ
ن َح ِمدَ ه» و نيز پيش از هر ركوع و پس از آن تكبير بگيود؛ ولى پـس از ركـوع
ل َم ْ
پنجم و دهم ،گفتن تكبير مستحب نيست.
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مسئله  .3383مستحب است پيش از ركوع دوم ،چهارم ،ششـم ،هشـتم و
دهم قنوت بخواند و اگر فقط يـک قنـوت پـيش از ركـوع دهـم بخوانـد ،كـافى
است.
مسئله  .3383اگر در نماز آيه شک كند كه چند ركعت خوانـده و يقـين يـا
گمان او به جايى نرسد ،نماز باطل است.
مسئله  .3388اگر شک كند كه در ركوع آخر ركعت يكم اسـت يـا در ركـوع
اول ركعت دوم و فكرش به جايى نرسد ،نماز او باطل اسـت؛ ولـى اگـر در عـدد
ركوعها شک كند ـ براى مثال ،شک كند كه چهار ركـوع كـرده يـا پـنج ركـوع ــ
چنانچه براى رفتن به سجده خم نشده ،بايد ركوعى را كه شک دارد انجام داده يا
نه ،بهجا آورد؛ ولى اگر از ّ
محل گذشته ـ يعنى براى رفتن به سجده خـم شـده ــ
بايد به شک خود اعتنا نكند.
مسئله  .3383هر يک از ركوعهاى نماز آيه ركن است كه اگر بـه عمـد يـا
اشتباه كم يا اضافه شود ،نماز باطل است.

مسئله  .3331نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام
و بايد به جماعـت گـزارده شـود و در ايـن زمـان كـه امـام

واجب است
غايـب اسـت،

مستحب است و مىتوان آن را به جماعت يا فرادا انجام داد.
مسئله  .3333محل دو خطبه در نماز عيد فطر و قربان ،پس از آن دو نمـاز
است و خطبههاى آنها بنا بر احتياط ،محتواى خطبههاى نمـاز جمعـه را دارد؛
يعنى حمد و ثناى الهى و شهادتين و سفارش به تقوا و قرائت سور ٔه كوتاه قرآن و
نشستن امام بين دو خطبه.
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مسئله  .3334وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب روز عيـد اسـت تـا
ظهر.
مسئله  .3331مستحب است نماز عيد قربان را پس از بلنـد شـدن آفتـاب
اقامه كنند و در عيد فطر مستحب است پس از بلند شدن آفتـاب افطـار كننـد و
زكات فطره را هم بپردازند؛ يا جدا كنند و سپس نماز عيد را بهجا آورند.
مسئله  .3333نماز عيد فطر و قربان ،اذان و اقامه ندارد و دو ركعـت اسـت
كه در ركعت يكم پس از خواندن حمد و سوره بايد پنج تكبير بگيوـد و پـس از
هر تكبير يک قنوت بخواند و پس از قنوت پنجم تكبير ديگرى بگيود و به ركـوع
رود و دو سجده بهجا آورد و برخيزد و در ركعت دوم ،چهار تكبير بگيوـد و پـس
از هر تكبير قنوت بخواند و تكبير پنجم را بگيود و به ركوع رود و پـس از ركـوع
دو سجده كند و تشهد بخواند و نماز را سالم دهد.
مسئله  .3333در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكرى خوانده شود،

كافى است؛ ولى بهتر است نمازگزار اين دعا را به اميد ثـواب بخوانـد« :ال بل ُهـ َّم
ِ ِ
ياء و ا ْلع َظم ِة و أ ْه َل ا ْلج ِود و ا ْلجب ِ
ـو َو ال َّر ْح َم ِـة َو أ ْه َـل
روت َو أ ْه َل ا ْل َع ْف ِ ِ
ُ َ ََ
أ ْه َل ا ْلكب ِْر َ َ َ َ
الت َّْقو اى َو ا ْلم ْغ ِفر ِة أس َأ ُلك ِب َح ِّق اهذا ا ْلي َ ْو ِم ا َّل ِذي َج َع ْل َت ُه ِل ْلم ِ
سلمي َن عيد ًا َو ِل ُم َح َّمـد
ُ
َ َ ْ
َص َّلى اُهلل َع َلي ْ ِه َو ِآل ِه ُذ ْخر ًا َو َش َرف ًا َو كَرا َم ًة َو َمزيـد ًا أ ْن ُت َصـ ِّل َي َع َلـى ُم َح َّمـد َو ِآل
دخ َلني في ُك ِّل َخير َأد َخ ْل َت ِ
محمد و أ ْن ُت ِ
فيه ُم َح َّمد ًا َو َآل ُم َح َّمد َو أ ْن ُت ْخ ِر َج ِني
ْ ْ
ُ َ َّ َ
ِمن ُك ِّل ُسوء أ ْخ َر ْج َت ِمنْ ُه ُم َح َّمد ًا و َآل ُم َح َّمد َص َل اوا ُتك َع َلي ْ ِه َو َعلي ْ ِه ْم ال بل ُه َّم ِإ ِّني
ِ
ِ ِ
الص ِال ُح َ
اسـتَعا َذ ِمنْـ ُه ِعباـا ُدك
اسأ ُلك َخي َر ما َس َأ َل َك ِبه عباا ُدك َّ
ون َو أ ُعو ُذ ِبك م َّمـا ْ
ْ
ا ْل ُم ْخ َل ُص َ
ون».

مسئله  .3333مستحب است در نماز عيد فطر و قربان حمـد و سـوره بلنـد
خوانده شود.
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مسئله  .1597نماز عيد سور ٔه مخصوصى ندارد؛ ولى بهتر است در ركعتت
يكم آن ،سور ٔه شمس (سور ٔه  )91و در ركعت دوم سور ٔه غاشتيه (ستور ٔه  )88را
بخوانند يا در ركعت يكم ،سوره سبح اسم (ستور ٔه  )87و در ركعتت دوم ستور ٔه
شمس را بخوانند.
مسئله  .1598مستحب است پيش از نماز روز عيد فطر ،به خرما افطار كند
و در عيد قربان ،پس از نماز ،قدرى از گوشت قربانى بخورد.
مسئله  .1599مستحب است پيش از نماز عيد غسل كنتد و دعااتايى كته
پيش از نماز و پس از آن در كتابااى دعا ذكر شده ،به اميد ثواب بخواند.
مسئله  .1600مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كننتد و در حتا
گفتن تكبيراا ،دستاا را بلند كنند.
مسئله  .1601پس از نماز مغرب و عشاى شتب عيتد فطتر و بعتد از نمتاز
صبح و ظهر و عصر روز عيد ،نيز پس از نماز عيد فطر مستحب استت كته ايتن

تكبيراا را بگيود« :اُهلل أكْب ُر اُهلل أكْب ُر ال إ ٰل َه إ اال اُهلل و اُهلل أكْب ُر اُهلل أكْب ُر َو ِهلل ا ْل َح ْمد
اُهلل أكْب ُر َعل ٰى ٰما َادانا».
مسئله  .1602مستحب است انسان در عيد قربان پس از ده نماز كته او
آن اا نماز ظهر روز عيد و آخر آن اا نماز صبح روز دوازدام است ،تكبيراتايى

را كه در مسئل ٔه پيش ذكر شد ،بگيود و پس از آن بگيود« :اُهلل أكْبت ُر َعلت ٰى متا
ِ
ِ
ح ْمدُ لِلِ َعل ٰى ما أبْالنا» ولى اگر عيد قربان را در ِمنا
َر َز َقنا م ْن بَ ِهي َمة األنْعا ِم َو ا ْل َ
باشد ،مستحب است تا از ِمنا كوچ نكرده ،پس از پتانزده نمتاز كته او آناتا
نماز ظهر روز عيد و آخر آن اا نماز صبح روز ستيزدام ذى حجته استت ،ايتن
تكبيراا را بگيود.
مسئله  .1603كراات دارد نماز عيد را يزر سقف بخواند.
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مسئله  .3313در نماز عيد هم مانند نمازهاى ديگر ،مأموم بايد غير از حمد
و سوره ،چيزهاى ديگر نماز را خودش بخواند.
مسئله  .3313اگر مأموم موقعى برسد كه امام مقدارى از تكبيرهـا را گفتـه،
مىتواند به او اقتدا كند و همراه امام قنوتها را بخواند و پس از آنكـه امـام بـه
ركوع رفت ،بايد آنچه از تكبيرها و قنوتها را كه با امام نگفته ،خودش بگيود و
اگر در هر قنوت يک «سبحان اهلل» يا يک «الحمد هلل» بگيود ،كافى است.
مسئله  .3313اگر در نماز عيد وقتي برسد كه امام در ركوع است ،مىتواند
ن ّيت كند و تكبير يكم نماز را بگيود و به ركوع رود.
مسئله  .3313اگر در عـدد تكبيرهـاى نمـاز و قنـوتهـاى آن شـک كنـد،
چنانچه از محل آن تجاوز كرده ،به شک خود اعتنا نكند؛ ولى چنانچه از محـل
آن تجاوز نكرده است ،بر ّ
اقل بنا بگذارد و اگر بعد معلوم شود كـه گفتـه بـوده،
اشكال ندارد.
مسئله  .3318اگر قرائت يا تكبيرات يا قنوتهـا را فرامـوش كنـد و بـهجـا
نياورد و در ركوع يادش بيايد ،نمازش صحيح است.
مسئله  .3313اگر ركوع يا دو سـجده يـا تكبيـرةاالحـرام را فرامـوش كنـد،
نمازش باطل مىشود.
مسئله  .3331اگر در نماز عيد ،يک سجده يا تشـهد را فرامـوش كنـد ،بـه
احتياط مستحب ،پس از نماز آن را به قصد رجاء بهجا آورد و اگر كارى كند كه
براى آن در نمازهاى يوميه سجد ٔه سهو الزم است ،به احتياط مستحب ،بعـد از
نماز به قصد رجاء ،دو سجد ٔه سهو براى آن بهجا آورد.
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مسئله  .3333پس از مرگ انسان ،مىتوان براى نماز و عبادتهـاى ديگـر او
كه در دوران زندگى بهجا نياورده ،ديگرى را اجير كنند؛ يعنى به او مـزد دهنـد كـه
آنها را بهجا آورد و اگر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد ،صحيح است.
مسئله  .3334انسان مىتواند بـراى برخـى از كارهـاى مسـتحبى ـ ماننـد
ىزارت قبر پيغمبر و امامان

ـ از طرف زندگان اجير شود؛ نيز مـىتوانـد كـار

مستحبى را انجام دهد و ثواب آن را براى مردگان يا زندگان هديه كند.
مسئله  .3331كسى كه براى نماز قضاى م ّيت اجير شده ،بايـد يـا مجتهـد
باشد يا مسائل نماز را از روى تقليد صحيح بداند و قرائت او نيز صحيح باشد.
مسئله  .3333اجير بايد هنگام ن ّيت ،م ّيت را مع ّين كند و الزم نيست اسـم
او را بداند ،پس اگر نيت كند از سوى كسى نماز مـىخـوانم كـه بـراى او اجيـر
شدهام ،كافى است.
مسئله  .3333اجير بايد خود را به جاى م ّيت فرض كند و عبادتهاى او را
به نيابت از او بهجا آورد و اگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را بـراى او هديـه
كند ،كافى نيست.
مسئله  .3333بايد كسى را اجير كنند كه اطمينان داشته باشند كه نمـاز يـا
عبادت ديگر مورد اجاره را صحيح انجام مىدهد.
مسئله  .3333كسى كه ديگرى را بـراى نمازهـاى ميـت اجيـر كـرده ،اگـر
بفهمد كه عمل را بهجا نياورده ،يا باطل انجام داده ،بايد دبواره اجير بگيرد.
مسئله  .3338هرگاه شک كند كه اجير عمل را انجام داده يـا نـه ،اگرچـه
بگيود انجام دادهام ،بايد دبواره اجير بگيرد؛ ولى چنانچه شک كند كه عمـل او
صحيح بوده يا نه ،اجير گرفتن الزم نيست.
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مسئله  .3333كسى كه عذرى دارد ـ براى مثال ،نشسته نماز مـىخوانـد ــ
نمىتوان او را براى نمازهاى ميت اجير كرد ،بلكه بنـا بـر احتيـاط واجـب بايـد
كسى را هم كه با تيمم يا جبيره نماز مىخواند ،اجير نكنند.
مسئله  .3341مرد براى زن و خانم براى مرد مىتواند نايب شود و در بلنـد
خواندن و آهسته خواندن نماز ،بايد به تكليـف خـود عمـل كنـد ،بنـابراين اگـر
مردى به نيابت از خانمی ،نماز قضاى او را بهجا آورد ،بايـد نمازهـاى صـبح و
مغرب و عشاء را بلند بخواند؛ همچنين اگر خانمى به نيابت مردى ،نماز قضاى
او را انجام دهد ،مىتواند حمد و سور ٔه نماز مغـرب و عشـاء و صـبح را آهسـته
بخواند ،چون جهر و اِ
خفات وظيف ٔه نمازگزار است؛ نه حكم نماز.
ْ
مسئله  .3343الزم نيست قضاى نمازهاى ميت بـه ترتيـب خوانـده شـود،
اگرچه بدانند كه ميت ترتيب نمازهاى خود را مىدانسته است.
مسئله  .3344اگر با اجير شرط كنند كه عمـل را بـه صـورت مخصوصـى
انجام دهد ،بايد همان گونه بهجا آورد و چنانچه با او شـرط نكننـد ،بايـد در آن
عمل ،به تكليف خود رفتار كند و به احتياط مستحب از وظيف ٔه خودش و ميـت،
به هر كدام كه به احتياط نزديکتر است ،عمل كند؛ براى مثال ،اگر وظيف ٔه ميت
گفتن سه بار تسبيحات ابرعه بوده و يک مرتبه گفتن براى او كافى است ،سه بار
بگيود.
مسئله  .3341اگر با اجير شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مسـتحبات
آن بهجا آورد ،بايد مقدارى از مستحبات نماز را كه معمول است ،بهجا آورد.
مسئله  .3343اگر ميت ترتيب نمازهايى را كه قضا شده مىدانسته و انسان
بخواهد براى آن نمازها چند نفر اجير بگيرد الزم نيست براى هر كـدام از آنهـا
وقتى را مع ّين كند.
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مسئله  .3343اگر كسى اجير شود كه مث ً
ال در مـدت يـک سـال نمازهـاى
ميت را بهجا آورد و پيش از تمام شدن سـال بميـرد ،بايـد بـراى نمازهـايى كـه
مىدانند بهجا نياورده ،ديگرى را اجير كنند ،بلكه براى نمازهايى هم كه احتمـال
مىدهند بهجا نياورده ،بايد بنا بر احتياط واجب اجير بگيرند.
مسئله  .3343كسى را كه براى نمازهاى ميت اجير كردهانـد ،اگـر پـيش از
تمام كردن نمازها بميرد و اجرت هم ٔه آنها را گرفته باشد ،چنانچه شـرط كـرده
باشند كه تمام نمازها را خودش اقامه كند ،بايد اجـرت مقـدارى از نمـاز را كـه
ولى م ّيت بپردازند؛ مث ً
ال اگر نصف آنهـا را انجـام نـداده،
نگزارده ،از مال او به ّ
ولى م ّيت برگردانند و اگر شرط نكرده
بايد نصف پولى را كه گرفته ،از مال او به ّ
باشند ،بايد ورثهاش از مال او اجير بگيرند؛ ا ّما اگر مال نداشته باشد ،بر ورثـ ٔه او
چيزى واجب نيست.
مسئله  .3343اگر اجير پيش از تمام كردن نمازهاى ميت بميـرد و خـودش
هم نماز قضا داشته باشد ،بايد از مال او براى نمازهايى كه اجير بوده ،ديگرى را
اجير كنند و چنانچه چيزى اضافه آمد ،درصورتىكه وصيت كـرده باشـد و ورثـه
اجازه بدهند ،براى تمام نمازهاى او اجير بگيرند و اگر اجازه ندهند ،ثلـ
به مصرف نماز خودش برسانند.

آن را

مسائل روزه
مسئله  .3348روزه ،آن است كه انسان ،از اذان صبح تا مغرب ،عزم مستمر
داشته باشـد كـه بـرای اطاعـت خـدا از چيزهـايى كـه روزه را باطـل مـىكنـد،
خوددارى نمايد و هيچ كدام از آنها را انجام ندهد.

مسئله  .3343روزه چهار قسم دارد :روز ٔه واجب؛ روز ٔه مستحب؛ روز ٔه حـرام؛
روز ٔه مكروه.
مسئله  .3311روز ٔه واجب ،هشت قسم دارد .3 :روز ٔه ماه مبـارک رمضـان.
 .4روز ٔه قضاى ماه رمضان .1 .روز ٔه كفاره .3 .روز ٔه َبـدَ ل قربـانى حـج واجـب.
 .3روز ٔه نذر و عهد و قسم .البته در اين فرض ،وفا به نذر و عهد و قسم واجـب
است؛ نه آنكه خود روزه واجب باشد .3 .روز ٔه استيجارى و مانند آن؛ مثـل روز ٔه
مشروط ضمن عقد .3 .روز ٔه روز سوم اعتكاف .8 .روز ٔه فوتشده از پدر (نيز بـه
احتياط واجب از مادر) بر پسر بزرگ.
مسئله  .3313روز ٔه حرام چهار قسم دارد .3 :روز ٔه عيد قربـان .4 .روز ٔه عيـد
فطر .1 .روز ٔه ايام تشريق براى حجگزار .3 .روزه گرفتن در شب كه بدعت است.
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مسئله  .3314روزه گرفتن در هر روز از ايام سـال ـ جـز مـوارد يادشـده در
مسئله چهارم ـ صحيح و مستحب است.

مسئله  .3311ن ّيت روزه ،آن است كـه انسـان تصـميم داشـته باشـد بـراى
انجام دادن فرمان خدا از اول صبح تا مغرب ،كارى كه روزه را باطـل مـىكنـد،
عمد ًا انجام ندهد .الزم نيست تصميم يادشده را به تفصيل از دل بگذرانـد؛ يـا
آن را بر ان آورد ،بلكه همينكه به صورت اجمال بداند ،كافی است.
مسئله  .3313قصد قربت در ن ّيت روزه ،انجام دادن آن به فرمان خداست؛
حتى اگر انگيزه روزهدار خوف از جهنم و شوق به بهشـت باشـد ،كـافى اسـت.
قصد يرا و خودنمايى پيش از روزه ،مانع تحقق آن است و پـس از تحقـق روزه،
آن را باطل مىكند و نمىتوان قبل از ظهر ،تجديد ن ّيت كرد.
مسئله  .3313در ماه رمضان الزم نيست ن ّيـت كنـد كـه روز ٔه مـاه رمضـان
مىگيرم؛ بلكه اگر نداند يا فراموش كند يا غفلت كند كه مـاه رمضـان اسـت و
روز ٔه ديگرى را نيت كند ،روز ٔه ماه رمضان حساب مىشود.
مسئله  .3313اگر بداند ماه رمضان اسـت و بـهعمـد ،ن ّيـت روز ٔه غيـر مـاه
رمضان كند ،نه از ماه رمضان حساب مىشود؛ نه روزهاى كه قصد كرده اسـت،
ىزرا در ماه رمضان غير از روز ٔه ماه رمضان واقع نمىشود؛ حتى اگـر گمـان كنـد
كه روز ٔه غير ماه رمضـان ،در آن مـاه صـحيح اسـت و سـپس متوجـه شـود كـه
صحيح نيست ،نمىتواند با تجديد ن ّيت ،از روز ٔه ديگر به روزه ماه رمضان عدول
كند و هيچ كدام صحيح نيست.
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مسئله  .3313چنانچه در ماه رمضان ن ّيت روز ٔه قضاى رمضان گذشـته كنـد،
روز ٔه او نسبت به هر دو رمضان باطل است ،ىزرا آنچه وظيفه او بوده ،ن ّيـت نكـرده
و آنچه نيت كرده ،واقع نشده است؛ حتى اگر نذر كند چنانچه در مـاه رمضـان در
سفر باشد ،روز ٔه قضاى رمضان گذشته را بگيرد ،نذر و روز ٔه او هردو باطلاند.
مسئله  .3318كسى كه در غير مـاه رمضـان چنـد نـوع روزه ،ماننـد قضـا،
اجاره ،كفاره و نذر ،بر عهده دارد و مىخواهد بگيرد ،بايد در ن ّيت مع ّين كند كـه
كداميک از آنها را قصد كرده است.
مسئله  .3313اگر كسى به اجمال بداند روز ٔه واجبى بر عهده اوست ،ولـى
نمىداند روز ٔه قضا يا استيجارى است ،چنانچه يک روز به قصـد آنچـه در ذ ّمـه
واجب ادا مىشود.
اوست روزه بگيرد ،آن
ْ
مســئله  .3331در روزهدارى ،علــم تفصـيلى بــه همــه آنچــه روزه را باطــل
میكند ،الزم نيست و همين كه به اجمال ،ترک آنها را ن ّيت كند كافى اسـت،
بنابراين اگر روزهدار قصد دارد هم ٔه مفطرات را ترک كند ،ولى عملى كه در واقع
ُم ْفطِر است ،به گمان او مفطر نيست و قصد كند آن را انجام دهد ،تا زمانى كـه
مرتكب آن نشود ،روزه او صحيح است.
مسئله  .3333افرادى كه براى تشخيص ماه رمضان راهى ندارنـد ـ ماننـد
اسير ،زندانى يا نابيناى فاقد امكانات و اطالعات ـ بايد بر اساس گمـان خـود،
يک ماه را رمضان قرار دهند و همان ماه براى آنان حكم ماه رمضـان را خواهـد
داشت و در اين صورت ،در ن ّيت ،تعيين هم الزم است.
مسئله  .3334اگر روزهدار در روز ٔه واجب مع ّين ـ مانند ماه رمضـان ـ قصـد
كند كه ن ّيت روزه را قطع نمايد ،يا مر ّدد شود كه روزه را ادامه دهد يـا نـه ،روزهاش
باطل مىشود .چنانچه پيش از ظهر تبوه كند ،نمىتواند ن ّيت روزه را تجديد كند و
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فرقى هم بين ن ّيت قط ِع كنونی يا آينده نيست؛ ولی بايد تـا مغـرب بـه رسـم ادب
امساک نمايد و پس از ماه رمضان قضا كند .اين حكم براى كسى كه در بين روز،
انجام دادن يكى از مفطرات را ـ كه به آن ن ّيت قاطع گيوند ـ قصـد نمايـد ،بـار
مىشود ،اگرچه آن را انجام ندهد ،چون در نهادش قصد ترک روزه كـرده و داعـى
براى روزه ندارد؛ ولى ك ّفاره ندارد ،چون ك ّفاره متو ّقف بر تح ّقق افطار عمدى است
و تنها با قصد چيزی كه روزه را باطل میكند ،كفاره واجب نمىشود.
مسئله  .3331اگر در طول روز ماه رمضان ،ن ّيت روزه نكرد و تا غروب هـم
چيزى كه روزه را باطل مىكند انجام نداد ،يا بدون ن ّيت روزه خوابيد و تمـام روز
را خواب ماند ،در اين صورتها ،هرچند مفطرى انجام نداده؛ ولى روزه نداشـته
و قضا دارد ،چون اين امساک و ترک مفطرات به قصد روزه نبـوده اسـت و اگـر
عمد ًا چيزى بخورد ،كفاره هم بر او واجب مىشود.
وقت نيّت
مسئله  .3333وقت اختيارى ن ّيت روز ٔه واجب مع ّين ـ مثل ماه رمضان و نـذر
مع ّين ـ تا پيش از اذان صبح است ،به گونهاى كه آغاز روزه از طلوع فجر ،با ن ّيـت
همراه باشد و براى حصول اطمينان ،مقدارى پيـش از طلـوع صـبح يـا از هنگـام
شب ،ن ّيت روزه كند و از اذان صبح تأخير نيندازد كه تأخير از آن جايز نيست.
مسئله  .3333اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است و پيش از ظهر
متوجه شود ،چنانچه كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد ،بايد ن ّيت
كند و روز ٔه او صحيح است و اگر ُمفطرى انجام داده ،يا بعد از ظهر متوجه شود
كه ماه رمضان است ،روز ٔه او باطل است و قضـا دارد؛ ولـى بايـد تـا مغـرب از
كارى كه روزه را باطل مىكند ،خوددارى نمايد.
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مسئله  .3333اقوا آن است كه انسان در هر شــب از مــاه رمضـان ،بـراى
روز ٔه فرداى آن ،ن ّيت كند و اگرچه از آغاز ماه ،ن ّيت روز ٔه هم ٔه مـاه را نمـوده و آن
را به صورت استمرارى داشته باشد ،صحيح است .در روز ٔه غير مـاه رمضـان ـ
مانند روز ٔه كفاره ،نذر يا بدل َهدى ـ هم بايد براى هر روز بـه صـورت جداگانـه
ن ّيت كند و اگر بنا دارد مث ً
ال يک هفته روزه بگيرد ،چنانچه در آغاز آن ،ن ّيت هم ٔه
آن ايام را نموده و آن قصد را به صورت پياپى داشته باشد ،كافى است.
مسئله  .3333در روز ٔه واجبى كه وقت آن مع ّين نيست ـ همچون روز ٔه قضـا،
كفاره و نذر مطلق ـ ،وقت اختيارى و اضطرارى ن ّيت ،تا ّاول ظهر اسـت ،بنـابراين
كسى كه ن ّيت كرده روز ٔه واجب غيرمع ّينى ـ مثل قضا يا كفـاره ــ بگيـرد و سـپس
منصرف شود و قصد افطار كند و بدون آنكه مفطرى انجام دهد ،دبواره تصميم بر
روزه بگيرد ،مىتواند پيش از ظهر دبواره ن ّيت كند و روز ٔه او صـحيح اسـت ،مگـر
اينكه قصد يرا كرده باشد كه قابل اصالح نبوده و تجديد ن ّيت اثری ندارد.
مسئله  .3338وقت ن ّيت روزه مستحبى از آغاز شب است تا موقعى كه بـه
اندازه نيت كردن ،به مغرب مانده باشد ،بنابراين اگر تا اين وقت كارى كـه روزه
را باطل مىكند انجام نداده باشد و در آن زمان ،ن ّيت روز ٔه مستحبى كند ،روز ٔه او
صحيح است.
مسئله  .3333اگر كسى نذر كرده كه روز مع ّينى روزه بگيرد و آن را فراموش
كند و پيش از ظهر متوجه شود ،چنانچه كارى كه روزه را باطـل مـىكنـد انجـام
نداده باشد و ن ّيت كند ،روز ٔه او صحيح است؛ وگرنه باطل است.
خاصى را نذر روزه كرده و در آن روز بدون نيت
مسئله  .3331كسى كه روز
ّ
نذر ،روزه گرفته ،روز ٔه او براى ن ّيتى كه كرده صحيح است؛ اما برای نذر او كـافى
نيست.
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مسئله  .3333عدول و تغيير ن ّيت از روزهاى به روزه ديگر درست نيست؛ چه
هر دو واجب ،يا هر دو مستحب ،يا يكى واجب و ديگرى مستحب باشد.

مسئله  .3334يوم الشک ،روزى است كـه انسـان شـک دارد آخـر شـعبان
شـوال .در يـوم
است ،يا اول رمضان؛ يا شک دارد آخر رمضـان اسـت ،يـا اول ّ
ِ
شوال
الشک آخر رمضان ،روزه گرفتن واجب است؛ ولى اگر اثبات شود كه اول ّ
است ـ گرچه چند لحظه نزدي ِ
ک مغرب باشد ـ واجب است افطار كند.
مسئله  .3331در يوم الش ِ
ک آخر شعبان ،روزه گرفتن واجب نيسـت ،بلكـه

مستحب است و اگر بخواهد روزه بگيرد ،نمىتواند ن ّيت روز ٔه ماه رمضـان كنـد.
چنانچه روز ٔه ماه شعبان يا قضا يا مطلق روزه و مانند آن را ن ّيـت كنـد و در بيـن
روز ـ پيش از ظهر يا بعد از ظهر ـ معلوم شود كه ماه رمضـان اسـت ،بايـد روز ٔه
ماه رمضان را ن ّيت كند و اگر بعد از آن روز معلوم شود ماه رمضان بـوده ،از مـاه
رمضان حساب مىشود.
مسئله  .3333اگر در يوم الشک قصد روزه نداشت و پيـش از ظهـر معلـوم
شد كه اول ماه رمضان است ،نه آخر شعبان ،چنانچه چيـزى كـه روزه را باطـل
مىكند انجام نداده است ،بايـد ن ّيـت روز ٔه مـاه رمضـان كنـد و روزه او صـحيح
است و قضا ندارد و اگر چيزى كه روزه را باطل مىكند انجـام داده ،يـا بعـد از
ظهر متوجه شده است ،نمىتواند نيت روز ٔه ماه رمضان كند ،بلكـه بايـد قضـاى
آن روز را بگيرد؛ ولى بايد به رسم ادب تا مغرب ،از انجامدادن چيزى كه روزه را
باطل مىكند ،خوددارى نمايد.
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مسئله  .3333اگر در يوم الشک ،در اصل ن ّيت روزه ترديـد داشـته باشـد و
اين گونه نيت كند كه «اگر امروز ماه رمضان است ،روزه واجب رمضان را ن ّيـت
مىكنم و اگر از ماه شعبان است ،روزه ديگر مىگيرم» اين روزه باطل است؛ ولى
چنانچه در اصل ن ّيت روزه ترديد ندارد ،بلكه در خصوصيت روزه مر ّدد است كه
آيا واجب است يا مستحب ،در اين صورت اگر به قصد مافىالذ ّمه روزه بگيـرد،
صحيح است.
مسئله  .3333اگر در يوم الشک ،به ن ّيت استحباب يا وجوب ،روزه بگيرد و
با يرا روز ٔه خود را فاسد كند و سپس معلوم شود كه ماه رمضان است ،هر چنـد
پيش از ظهر معلوم شود ،روز ٔه او باطل است و قضا دارد؛ ولى تا مغـرب بايـد از
چيزی كه روزه را باطل میكند ،خوددارى نمايد.
مسئله  .3333اگر در يوم الشک به قصد واجب مع ّين [غيـر رمضـان] روزه
بگيرد و از روى نافرمانى قصد افطار كند و پيش از ظهـر پشـيمان شـود و سـپس
معلوم شود كه رمضان است ،بنا بر اقوا واجب است كه روزه را به قصد رمضان
اتمام كند و بنا بر احتياط ،قضاى آن را بگيرد.
مسئله  .3338اگر در يوم الشک به ن ّيـت شـعبان روزه بگيـرد و بـه اشـتباه،
چيزى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد و سپس معلوم شود كـه مـاه رمضـان
بوده ،روزه او به عنوان ماه رمضان صحيح است؛ همچـنين اگـر پـس از معلـوم
شدن ماه رمضان به اشتباه ،مفطرى انجام دهد ،روزه او صحيح است.

مسئله  .3333چند چيز روزه را باطـل مـىكنـد3 :و .4خـوردن و آشـاميدن.
 .1آمي ـزش .3 .اســتمناء .3 .دروغ بســتن بــه خــدا و پيــامبر

و ائمــه

،
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همچنين پيامبران و حضرت فاطمه زهرا  .3 .رسانيدن غبـار غليـظ بـه حلـق.
 .3فرو بردن سر در آب .8 .بقاى عمدى بـر جنابـت .3 .اِمالـه كـردن .31 .قـى
نمودن عمدى.
يكم .خوردن و آشاميدن

مسئله  .3331اگر روزهدار عمد ًا چيـزى بخـورد يـا بياشـامد ،روز ٔه او باطـل

مىشود؛ چه آن چيز خوراكى باشد؛ يا غيرخوراكى ـ مثل خاک ـ و چه كم باشد
يا بسيار؛ حتى اگر از راه غير متعارف به حلق برسد ـ مثل شـرب از راه بينـى يـا
ديگر منافذ َسر ـ روزه را باطل مىكند .معيار ،صـدق اكـل و شـرب اسـت ،بـه
گونهاى كه به بخش پايانى حلق كه وصل به جوف است ،برسد.
مسئله  .3333اگر روزهدار چيزى را كه الى دندان مانده اسـت ،بـا علـم و
عمد فرو برد ،روزهاش باطل مىشود؛ ولى اگر بىاختيار يـا از روى فراموشـى بـه
حلق فرو رود ،روزه باطل نمىشود.
مسئله  .3334كسى كه مىخواهـد روزه بگيـرد ،الزم نيسـت پيـش از اذان
صبح دندانهايش را خالل كند؛ ولى اگر بداند غذاى الىدنـدان در روز بيـرون
مىآيد و به حلق فرو مىرود ،خالل كردن آن واجب است و اگر عمـد ًا بـه ايـن
واجب عمل نكرد و در بين روز به حلق فرو رفـت ،روزه باطـل مـىشـود و قضـا
دارد؛ ولى ك ّفاره ندارد؛ همچنين اگر به حلـق فـرو نـرود ،روزه او باطـل اسـت و
قضا دارد ،چون اخالل به نيت كرده است.
مسئله  .3331فرو بردن آب دهانى كه با اختيار يا بىاختيار در دهـان جمـع
شده ،گرچه بسيار و ترش مزه باشد ،روزه را باطل نمىكنـد ،اگرچـه احتيـاط در
اجتناب از فرو بردن آن است.
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مسئله  .3333بلعيدن خلط سر و سينه براى روزهدار ،تا وقتى كه به فضـاى
دهان نرسد ،روزه را باطل نمىكند و احتيـاط واجـب ،آن اسـت زمـانى كـه بـه
فضاى دهان رسيد ،از فرو بردن آن به حلق خوددارى كند؛ ولى چون ُمبطل بودن
آن قطعى نيست ،اگر فرو رود ،روزه او صحيح است.
مسئله  .3333اگر روزهدار مسواک آغشته به آب دهان را بيرون بيـاورد و دبوـاره
در دهان بگذارد و رطبوتش در آب دهان مسـتهلک شـود ،روزه او صـحيح اسـت؛
ولى اگر در آب دهان مستهلک نشود و آن را فرو ببرد ،روزه را باطل مىكند.
مسئله  .3333بـا جيوـدن آدامـس ،اگـر ذرات آن در آب دهـان متفـرق و
مخلوط شود و همراه با آب دهان به حلق فرو رود ،روزه باطل مىشود.
مسئله  .3333اگر روزهدار فراموش كند كه روزه است و چيزى بخـورد ،روزه
او باطل نمىشود.
دوم .آميزش
مسئله  .3338اگر روزهدار در روز ،با عمد و اختيار آميزش كنـد ،يعنـى هـر
عملى كه ايجاد جنابت مىكند ،انجام دهـد ،روزه او باطـل مـىشـود و قضـا و
ك ّفاره دارد؛ چه از پيشرو باشد يا از پشت؛ با همسر باشد يـا غيـر آن؛ بـا زنـده
باشد يا مرده؛ با انسان باشد يا حيوان.
مسئله  .3333مالک باطل شدن روزه به آميزش ،جنابت است و جنابت يا
به دخول به مقدار ختنهگاه است ـ اگرچه منى هم بيرون نيايـد ـ يـا بـه بيـرون
آمدن منى است ،هرچند دخول ،كمتر از اين مقدار باشد؛ اما اگر كمتر از مقـدار
ختنهگاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد ،روزه باطل نمىشود .اگر شـک كنـد
كه به اندازه ختنهگاه داخل شده يا نه ،روزه او صحيح است.
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مسئله  .3331اگر روزهدار با جهل به مسئله ،با همسر خود به خيـال اينكـه
حالل است ،آميزش كند ،روز ٔه او باطل است و قضا دارد؛ ولى ك ّفاره ندارد.
مسئله  .3333اگر روزهدار فراموش كنـد كـه روزه اسـت و مشـغول آميـزش
شود ،يا او را اجبار و اكراه به آميزش كنند ،روزه او باطل نمىشود و اگـر يـادش
بيايد كه روزه است ،يا اجبار و اكـراه از او برداشـته شـود ،بايـد فـوری دسـت از
آميزش بردارد و اگر آن را ادامه دهد ،روز ٔه او باطل مىشود.
مســئله  .3334اگــر اجبــار كننــده ،روزهدارى را مخ ّيـر كنــد بيـن آميـزش و
خسارت مالى ،ولى روزهدار آميزش را اختيار كنـد ،روزه او باطـل اسـت و قضـا
دارد؛ اما ك ّفاره ندارد.
مسئله  .3331اگر روزهدار با همسرش بازى كند و شک كند كه دخول شده
يا نه ،روزهاش باطل نمىشود.
مسئله  .3333اگر روزهدار اراد ٔه آميزش كند ،چه قصد بيرون آمـدن منـى را
داشته باشد يا نه ،روز ٔه او باطل مىشود.
ِ
غسل پيش از اذان
مسئله  .3333آميزش در شب ،تا زمانى كه براى تطهير و
صبح وقت باشد ،جايز است.
سوم .استمناء

مسئله  .3333اگر روزهدار ،به قصد بيرون آمدن منى كارى كند كه معموالً سـبب

بيرون آمدن منى است و منى از او بيرون آيد ،روزه او باطل مىشود و قضا و ك ّفاره دارد.
مسئله  .3333اگر روزهدار بدون قصد بيرون آمدن منى ،عملى انجـام دهـد
كه عادت ًا سبب بيرون آمـدن منـى اسـت و منـى هـم بيـرون آيـد ،روز ٔه او باطـل
مىشود و فقط قضا دارد.
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مسئله  .3338اگر روزهدار به قصد بيرون آمدن منى ،كارى انجام دهـد كـه
عادت ًا ماي ٔه بيرون آمدن منى نيست ،ولـى اتفاقـ ًا منـى بيـرون آيـد ،روزه او باطـل
مىشود و فقط قضا دارد.
مسئله ُ .3333جنُب شدن در حال خواب ،روزه را باطل نمى كند ،بنـابراين
چنانچه روزهدار بداند كه اگر در روز بخوابد ،در خواب منى از او بيرون مـىآيـد،
خوابيدن او جايز است و اگـر بخوابـد و منـى از او بيـرون آيـد ،روز ٔه او صـحيح
است.
مسئله  .3381اگر روزهدار در وقت بيرون آمدن منى از خـواب بيـدار شـود،
الزم نيست از بيرون آمدن آن جلوگيرى كند و روزه او باطل نمىشود.
مسئله  .3383بنا بر اقوا ،روزه دار پس از احتالم و غسل جنابت ،مـىتوانـد
استبراء كند و اگر منى هم خارج شـود ،روز ٔه او باطـل نمـىشـود ،هرچنـد بايـد
دبواره غسل كند.
چهارم .دروغ بستن به خدا و پيامبر
مسئله  .3384اگر روزهدار به گفتن ،نوشـتنُ ،پـر كـردن نـوارى كـه ديگـران
مىشنوند ،به اشـاره ،كنايـه و ماننـد ايـنهـا بـه خـدا و پيـامبر
معصوم

و امامـان

 ،به عمد نسـبت دروغ بدهـد ،گنـاه كـرده و روز ٔه او باطـل اسـت،

هرچند فور ًا بگيود دروغ گفتم يا تبوه كند؛ و به احتياط واجب ،نسبت دروغ بـه
حضرت زهرا

و پيامبران ديگر نيز همين حكم را دارد .اين حكـم اختصـاص

به روز ٔه واجب ندارد ،بلكه در روز ٔه مستحب نيز چنين است.
مسئله  .3381اگر كسى در غير وقت روزه دروغى بگيود و سـپس در حـال
روزه بگيود آن خبرى كه گفته بودم راست است ،روزهاش باطل مىشود.
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مسئله  .3383اگر روزهدار خبرى را كه به دروغ بودنش گمان دارد ،به خدا و
پيامبر

نسبت دهد ،مرتكب حرام شده است؛ ولى اگر آن را از ديگـرى يـا

نوشتهاى يا بدون استناد به آنها حكايت كند ،روز ٔه او باطل نمـىشـود ،هرچنـد
احتياط مستحب در صورت نقل بدون استناد ،بطالن روزه است.
مسئله  .3383دروغ بستن به مجتهدان و رايوان حدي

حرام اسـت؛ ولـى

روزه را باطل نمىكند ،مگـر اينكـه نسـبت دروغ بـه خـدا و رسـول خـدا
محسوب شود.
مسئله  .3383اگر روزه دار مضطر به دروغ به خدا و رسول خدا

شـود

اين دروغ روزه را باطل نمىكند.
مسئله  .3383چنانچه روزهدار بداند كه دروغ بستن به خـدا و پيـامبر
روزه را باطل مىكند و از اول قصد دروغ دارد و خبرى را به عنوان دروغ انتخاب
كند و به آنان نسبت دهد و سپس بفهمد آنچه گفته راست بوده ،روزهاش باطـل
مىشود ،چون ني ِ
ت «قاطِع» كرده است؛ ولى اگر از اول بنا دارد مطلب خاصـى
را گزارش كند كه براى او مهم است و قصد دروغ بستن به آنان را نـدارد ،ولـی
مطلبی را كه مىپندارد دروغ است ،به آنان نسبت دهد و سپس بفهمـد آنچـه را
كه گفته راست بوده ،روزهاش باطل نمىشـود ،چـون ن ّيـت قـاطِع نـدارد ،بلكـه
خطاى در تطبيق است ،هر چند احتياط مستحب آن است كـه آن روزه را قضـا
كند.
مسئله  .3388اگر روزهدار چيزى را به اعتقاد اينكـه راسـت اسـت ،از قـول
خدا و پيامبر

نقل كند و سپس بفهمد دروغ بوده ،روزهاش باطل نمىشود.

مسئله  .3383اگر روزهدار به شوخى دروغى را به خدا يا پيامبر
دهد ،روزهاش باطل نمىشود.

نسبت
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پنجم .رسانيدن غبار غليظ به حلق
مسئله  .3331رسانيدن غبار غليظ به حلق ،به احتياط واجب ،روزه را باطل
مىكند؛ چه غبار چيزى باشد كه خـوردن آن حـالل اسـت؛ مثـل آرد؛ يـا غبـار
چيزى باشد كه خوردن آن حرام است؛ مانند خاک.
مسئله  .3333اگر غبار غليظ به غفلت يا از روى فراموشى به حلـق برسـد،
روزه را باطل نمىكند.
مسئله  .3334به احتيـاط واجـب ،اسـتعمال تـتن و سـيگار روزه را باطـل
مىكند .معيار در باطل كردن آن ،صدق عنوان شرب (نوشـيدن) بـر آن اسـت و
عرب امروز ،كشيدن سيگار و دخانيات را از مصاديق شرب مىداند.
مسئله  .3331بخار غليظ روزه را باطل نمىكند ،مگر اينكه در فضاى دهان
به نم يا قطره آبى تبديل شود و به حلق فرو رود.
ششم .فرو بردن سر در آب
مسئله  .3333فرو بردن عمدى سر در آب ،به گونهاى كه تمام سر يكدفعـه
ىزر آب باشد ،روزه را باطل مىكند ،گرچه بدن يا موهاى سر بيـرون آب باشـد.
اين كار ،عالوه بر قضای روزه ،ك ّفاره هم دارد.
مسئله  .3333اگر روزهدار يک بار نصف سر را در آب فرو برد و بيرون بياورد
و بار ديگر نصف ديگر سر را در آب فرو برد ،روزهاش باطل نمىشود.
مسئله  .3333اگر روزهدار فقط نيم ٔه جلوى سر را ـ كه شامل گوش ،چشم،
بينى و دهان است ـ در آب فرو برد و بق ّيه سر در بيرون آب باشد ،روزهاش باطل
نمىشود؛ ولى احتياط مستحب در ترک آن است.
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مسئله  .3333اگر روزهدار تمام سر را ىزر آبشار ُپرآب به گونهاى بگيـرد كـه
آب تمام سر را فراگيرد ،روزهاش باطل مىشود.
مسئله  .3338اگر روزهدار تمام سر را بـا پارچـه ،نـايلون ،قيـر و مشـابه آن
بپيچد و همه سر را در آب فرو ببرد ،روز ٔه او باطل مىشود.
مسئله  .3333اگر روزهدار به گونهاى سرش را در محفظ ٔه شيشهاى يا كالهک غواصـى
قرار دهد كه آب با سر او در تماس نباشد و بتواند ن َفس بكشد ،روز ٔه او باطل نمىشود.
مسئله  .3311اگر روزهدار با سوار شدن در ىزرديرـايى بـه عمـق آب بـرود،
روزه او صحيح است.
مسئله  .3313اگر روزهدار تمام سر را در غير آب ،نظير مايعات ديگرى مثل
برفِ ،گل ،آب ميوه ،آب مضاف و مانند آن فرو برد ،روزهاش باطـل نمـىشـود.
مايعى كه معلوم نيست آب است يا نه ،همين حكم را دارد؛ يعنی سر فربوـردن
در آن ،روزه را باطل نمىكند.
مسئله  .3314روزهدارى كه دو نـوع مـاي ِع آب و غيـر آب در اختيـار دارد و
معلوم نيست كدام آب است ،اگر سر را در هر دو فرو برد ،روز ٔه او باطل مىشود
و با فرو بردن سر در يكى از آن دو ،مرتكب حـرام شـده و ايـن كـار بـه احتيـاط
واجب قضا دارد؛ ولى ك ّفاره ندارد.
ْ
مسئله  .3311اگر روزهدار با اطمينان به اينكه سـرش در آب فـرو نمـىرود،
خود را به آب اندازد و تمام سرش را آب فرا گيـرد ،روزهاش باطـل نمـىشـود و
بايد فور ًا سر را از آب بيرون آورد.
مسئله  .3313اگر روزهدار بىاختيار ،يا به غفلت ،يـا فراموشـى ،يـا بـر اثـر
لغزيدن و مانند آن ،سرش در آب فرو رود و در آن حال متوجه شود و فور ًا سـر از
آب بيرون آورد ،روزهاش صحيح است.
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مسئله  .3313اگر روزهدار براى نجات غريقى به عمد سر در آب فـرو بـرد،
روزهاش باطل مىشود ،هرچند نجات جان مسلمان بر او واجب باشـد و روزه او
قضا دارد؛ ولى ك ّفاره ندارد.
مسئله  .3313اگر روزهدار براى باطل كردن روزه خود بـه خسـارتى تهديـد شـده و
مجبور شود كه سر را در آب فرو برد ،روزهاش باطل مىشود و قضا دارد؛ ولى ك ّفاره ندارد.
مسئله  .3313اگر فراموش كند ،يا غفلت كنـد كـه روزه اسـت و بـه نيـت
غسل ،سر در آب فرو برد ،روزه و غسل او صحيح است.
مسئله  .3318اگـر روزه دار ندانـد كـه سـر فـرو بـردن در آب روزه را باطـل
مىكند و به عمد سر خود را در آب فرو برد ،روزه او باطل است و در اين مسـئله
فرقى ميان علم به حكم و جهل به آن نيست.
مسئله  .3313اگر بداند كه روزه است و بهعمد براى غسلكردن سر در آب
فرو برد ،روز ٔه او باطل است؛ چه روز ٔه ماه رمضان باشد؛ يا روز ٔه واجب ديگر كـه
وقت وسيع داشته باشد؛ و چه روزه مستحب؛ ولى در روز ٔه ماه رمضـان بايـد در
ماند ٔه روز ،به رسم ادب از انجام دادن مفطر خوددارى كنـد و روزه را هـم قضـا
كند؛ اما غسل او در صورتى كه در هر دو حال فرو رفـتن در آب و مكـ

در آن،

ن ّيت غسل كند ،باطل است و اگر در ىزر آب تبوه كرده و در حال بيرون آمدن از
آب ن ّيت غسل كند ،صحيح است.
مسئله  .3331اگر روزهدار در روز ٔه ماه رمضـان ـ همچـنين در روز ٔه قضـاى
رمضان در بعد از ظهر ـ ُجنُب شود و رفع جنابت او منحصر به غسـل ارتماسـى
ْ
غسـل تيمـم كنـد و اگـر در روز ٔه مسـتحب يـا روز ٔه قضـاى
باشد ،بايد به جاى
رمضان در وسعت وقت و پيش از ظهر چنين شرايطى پيش آيد ،بايد روزه را مث ً
ال
با غسل ارتماسی باطل كند.
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مسئله  .3333اگر روزهدار با توجه به روزهدار بودن و علـم بـه غصـبىبـودن
آب ،براى غسلكردن سر در آب فرو برد ،روزه و غسل او باطل اسـت؛ چـه روز ٔه
واجب باشد؛ يا مستحب.
مسئله  .3334اگر روزهدار در روز ٔه ماه رمضان ،يا قضاى آن در تنگى وقت،
يا روز ٔه نذر مع ّين ،با توجه به روزهدار بودن و بـدون علـم بـه غصـبى بـودن آب،
براى غسلكردن سر در آب فرو برد ،روزه و غسل او باطـل اسـت ،ولـى اگـر در
ِ
واجب وقتدار ـ مانند قضاى رمضان در پيش از ظهر ــ چـنين
روز ٔه مستحبى يا
كند ،روزه او باطل ،ولى غسل او صحيح است.
مسئله  .3331اگـر روزهدار بدانـد ايـن آب غصـبى اسـت ،ولـى از روزهدار
بودنش غافل باشد و براى غسلكردن سر در آب فرو برد ،غسـل او باطـل؛ ولـى
روزه او صحيح است.
مسئله  .3333اگر روزهدار با فرض اينكه قب ً
ال مىدانست روزه دارد و نيز مىدانسـت
آب غصبى است ،ولى اكنون هر دو مطلب را فراموش كرده و براى غسـلكـردن سـر در
آب فرو برد ،روزه او صحيح است؛ ولى غسل او در صورتى كـه غاصـب آب ،خـودش
بوده ،باطل است و اگر غاصب شخص ديگرى بوده ،غسل او صحيح است.
مسئله  .3333اگر روزهدار به ن ّيت غسل ارتماسى وارد آب اسـتخر يـا ديرـا
شده و شک دارد تمام سر در آب فرو رفته يا نه ،روزه او باطل است و قضا دارد؛
ولى كفاره ندارد.
هفتم .بقاي عمدي بر جنابت
مسئله  .3333اگر ُجنُب در شب ماه رمضان بهعمد تـا طلـوع فجـر غسـل
نكند ،يا اگر وظيف ٔه او تيمم است ،تيمـم نكنـد ،روز ٔه او باطـل اسـت و قضـا و
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ك ّفاره دارد .در آن روز هم به رسم ادب از انجـام دادن كـارى كـه روزه را باطـل
مىكند ،خوددارى نمايد.
مسئله  .3333اگر ُجنُب در روز ٔه قضاى ماه رمضان بهعمـد تـا طلـوع فجـر
ُجنُب بماند ،نمىتواند روزه بگيرد؛ ولى در ديگر روزههـاى واجـب و مسـتحب،
اگر بهعمد تا طلوع صبح جنب بماند ،مىتواند روزه بگيرد ،بنابراين تا زمان نيت
كردن ـ در اثنای روزه ـ اگر كارى كه روزه را باطل مىكنـد انجـام نـداده باشـد،
مىتواند ن ّيت روزه كند ،پس در روز ٔه واجب غير ماه رمضان و قضـاى آن ـ چـه
مع ّين باشد ،مثل نذر مع ّين ،يا غير مع ّين باشد ،مثل روز ٔه كفاره ـ اگر كـارى كـه
روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد ،مىتواند پيش از ظهر ،غسل و ن ّيت روزه
كند و در روز ٔه مستحب نيز مىتواند پس از غسل ،ن ّيت روزه كند ،هرچند بعـد از
ظهر باشد.
مسئله  .3338كسى كه ُجنُب است و نمىتواند آب تهيه كنـد ،يـا مصـرف
آب براى او ضرر دارد ،وظيف ٔه وى تيمم است ،پس اگر تيمم كند و بخوابد ،روز ٔه
او صحيح است.
مسئله  .3333كسى كه در شب ماه رمضان براى هيچيک از غسل و تيمـم
وقت ندارد ،نبايد خود را ُجنُب كند و اگر خود را ُجنب كرد ،روز ٔه او باطل است
و قضا و ك ّفاره دارد و در آن روز هم بايد به رسم ادب امساک كنـد و اگـر فقـط
براى تيمم وقت دارد ،چنانچه خود را ُجنُب كند ،با تيمم روز ٔه او صحيح است؛
ولى گناهكار است.
مسئله  .3341اگر به گمان اينكه وقـت دارد خـود را جنـب كنـد و سـپس
مشخص شود كه براى هيچيک از غسل و تيمم وقت نداشت ،در اين صـورت،
اگر پس از جستوجوى بر اينكه هنوز وقت باقى اسـت ،خـود را جنـب كـرده،
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روزهاش صحيح است .در صورت عدم جستوجو هم ،بـه احتيـاط اسـتحبابى
قضا دارد.
مسئله ُ .3343جنُبـى كـه در مـاه رمضـان قصـد دارد روزه بگيـرد و غسـل
جنابت را فراموش كند و پس از طلوع فجر يادش بيايد ،روز ٔه آن روز او صـحيح
است؛ ولى اگر پس از يک يا چند روز متوجه شود ،روزههـاى او باطـل اسـت و
قضا دارد؛ ولى ك ّفاره ندارد.
مسئله  .3344اگر ُجنُب در ماه رمضان ،با جهل به جنابـت ،چنـد روز روزه
گرفت و سپس متوجه شد ،روزههاى او صحيح است.
مسئله  .3341اگر در ماه رمضان پس از طلوع فجر متوجه شود كـه محـتلم
شده است ،روزه او صحيح است؛ چه بداند كه پيش از طلوع فجر محتلم شده؛
يا پس از آن؛ يا شک داشته باشد كه احتالم او پيش از طلوع فجر بوده؛ يا پـس
طهارت شرط همـراه روزه نيسـت و
از آن ،و واجب نيست فور ًا غسل كند ،چون
ْ
ِ
جنابت غيراختيارى نيز مانع روزه نيست؛ فقط بقاى عمدى بر جنابت تـا طلـوع
صبح ،مانع روزه است كه در اينجا نيست .البته براى نماز بايد غسل كند.
مسئله  .3343اگر ُجنُب در ماه رمضان شک دارد كه غسل جنابت كرده يـا
نه ،تعداد روزههايى را كه يقين دارد جنب بوده ،بايد قضا كند.
مسئله  .3343اگر در روز ٔه قضاى ماه رمضان پس از طلوع فجر متوجه شود
كه محتلم شده است ،چنانچه بداند پس از طلوع صبح محتلم شـده ،يـا در آن
شک داشته باشد ،روز ٔه او صحيح است؛ ولـى اگـر بدانـد پيـش از طلـوع فجـر
محتلم شده ،در وسعت وقـت ،روز ٔه او باطـل اسـت ،چـون طهـارت در طلـوع
صبح ،شرط صحت روز ٔه قضاى ماه رمضان است و در تنگى وقت ،بايد آن روز
را روزه بگيرد و به احتياط ،بعد از ماه رمضان نيز يک روز ديگر روزه بگيرد.
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مسئله  .3343اگر ُجنُب در روز ٔه قضاى ماه رمضان غسل را فراموش كند و
در حال جنابت روزه بگيرد ،روز ٔه او باطل است.
مسئله  .3343اگر ُجنُب يا زن حايض و زايمان كرده در شب ماه رمضـان،
شرايط هيچيک از غسل و تيمم را نداشته باشد و نتوانـد آنهـا را انجـام دهـد،
هور ْين است و روز ٔه او صحيح است .در ديگر روزههاى واجب و مستحب
فاقد َط َ
نيز مىتواند روزه بگيرد؛ ولى در روز ٔه قضاى ماه رمضان نمىتواند روزه بگيرد.
خواب جُنُب

مسئله  .3348چنانچه ُجنُب در شب ماه رمضان مىدانـد كـه اگـر بخوابـد
براى غسل بيدار مىشـود و بخوابـد و پـس از طلـوع فجـر بيـدار شـود ،روز ٔه او
صحيح است.
مسئله  .3343اگر ُجنُب در شب ماه رمضان مىداند كه بخوابد براى غسل
بيدار نمىشود ،نبايد بخوابد و چنانچه خوابيد و بيدار نشد ،روز ٔه او باطل است و
قضا دارد و در آن روز بايد به رسم ادب ،از چيزهايى كه روزه را باطل مـىكنـد،
خوددارى نمايد.
مسئله  .3311اگر جنب در شب ماه رمضان با تصميم بر روزه و غفلـت از
غسل يا از جنابت بخوابد و پس از طلوع فجر بيدار شود ،بايد روزه را قضا كند؛
ولى كفاره ندارد ،هرچند اين خواب و بيدارى در اين حالت تكرار شود.

مسئله  .3313اگر ُجنُب ،در ماه رمضان بدون قصد غسل جنابت ،يا با ترديـ ِد در

آن بخوابد و پس از طلوع فجر بيدار شود ،روز ٔه او باطل است و قضا و ك ّفاره دارد.
مسئله  .3314اگر ُجنُب ،در ماه رمضان نمىداند كـه بخوابـد بـراى غسـل
بيدار مىشود يا نه ،چنانچه قصد غسل را داشته باشد ،مـىتوانـد بخوابـد .اگـر
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يک بار بخوابد و پس از طلوع فجر بيـدار شـود ،روز ٔه او صـحيح اسـت .اگـر از
خواب اول بيدار شود و بار دوم يا سوم يا بيشتر بخوابد و پس از طلوع فجر بيدار
ِ
واجـب غيـر
شود ،روز ٔه او باطل است و قضا دارد؛ ولى ك ّفاره نـدارد .روزههـاى
رمضان و روز ٔه مستحب اين احكام را ندارند.
مسئله ُ .3311جنُبى كه در شب ماه رمضان چند بار خوابيـد و بيـدار شـد،
اگر در تعداد خواب شک دارد ،حكم ّ
اقل تعداد خوابيدن را دارد.
مسئله  .3313زن حائض يا زايمانكرده ،اگر پيش از طلوع فجر پاک شود و
بهعمد يا با سهلانگارى ،غسل يا تيمم نكند ،روزهاش باطل است و قضا دارد.
مسئله  .3313زن حائض يا زايمانكرده ،اگر هنگام طلوع فجر پاک شـود و
براى هيچيک از غسـل و تيمـم وقـت نداشـته باشـد و ن ّيـت روزه كنـد ،روز ٔه او
صحيح است.
مسئله  .3313احكامى كـه بـراى خوابيـدن شـخص ُجنُـب در شـب مـاه
رمضان است ،براى زن حائض و زايمانكرده نيست.
مسئله  .3313اگر زن پس از طلوع فجر از خون حيض و زايمان پاک شود،
يا در بين روز خون حيض و زايمان ببيند ،هرچند نزديـک مغـرب باشـد ،روز ٔه او
باطل است و قضا دارد.
مسئله  .3318زن مستحاضه ،اگر به وظيف ٔه استحاضـه عمـل كنـد ،روز ٔه او
صحيح است.
مسئله  .3313دست زدن روزهدار به بدن م ّيت جايز اسـت و اگـر بـه عمـد
غسل مس م ّيت نكند ،روزه او باطل نمىشود.
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هشتم .اِماله کردن
مسئله  .3331امالـه كـردن بـا چيـز روان ،اگرچـه از روى ناچـارى و بـراى
معالجه باشد ،روزه را باطل مىكند و قضا دارد؛ ولى ك ّفاره ندارد؛ ا ّما شـياف بـا
چيز جامد ،روزه را باطل نمىكند.
مسئله  .3333چيزى را كه نمىداند مايع يا جامد است ،اماله كـردن بـا آن
جايز است؛ ولى به احتياط مستحب ،آن را ترک كند.
مسئله  .3334استعمال شياف جامدى كه براى لذت بردن يا تغذيه به كـار
واجب ترک آن اسـت؛ ولـی روزه بـا آن
مىرود ،مثل ترياک و مانند آن ،احتياط
ْ
باطل نمىشود.
نُهم .قی کردن عمدي
مسئله  .3331قى كردن عمدى ،روزه را باطل مىكند.
مسئله  .3333اگر چيزى مانند هست ٔه ميوه از حلق خارج شود و قـى كـردن
عمدى بر آن صدق نكند ،روزه باطل نمىشود.
مسئله  .3333اگر در شب ماه رمضان چيزى بخورد كه مىداند در روز بايد
آن را قى كند ،چنانچه آن را بخورد و در روز با اختيـار قـى كنـد ،روز ٔه او باطـل
واجب قضا دارد و در
مىشود و قضا دارد؛ ولى اگر بىاختيار قى كند ،به احتياط
ْ
هردو صورت ،به رسم ادب بايد تا مغرب چيزى نخورد.
مسئله  .3333اگر روزهدار بتواند از قى كردن خوددارى كند ،چنانچـه بـراى
او حرج يا ضررى نباشد ،بايد خوددارى كند؛ وگرنه روزه او باطل مىشود و قضا
دارد و اگر حرج يا ضررى باشد ،مىتواند قى كند و روزه آن روز قضا دارد.
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مسئله  .3333اگر روزهدار ،پس از بردن غذا به دهان و پيـش از رسـيدن آن
به حلق ،متوجه شود كه روزه است ،واجب است غذا را برگرداند؛ ولى اگر پس
از فرو بردن غذا به حلق ـ كه خوردن به آن صدق نمىكند ـ متوجه شود كه روزه
است ،چنانچه برگرداندن آن ممكن باشد ،چون قی كردن بر او صدق نمىكنـد،
بايد آن را برگرداند و روز ٔه او صحيح است.
مسئله  .3338اگر با آروغ زدن ،چيـزى از حلـق روزهدار بـه دهـانش آيـد و
بهعمد آن را فرو برد ،روزهاش باطل است و قضا و ك ّفاره دارد؛ گرچه مايـ ٔه تنفـر
باشد ،ك ّفاره جمع ندارد.
مسئله  .3333اگر حشرهاى ـ مانند مگس ـ ،به گلوى روزهدار برود ،چنانچـه
بدون قى كردن ،بتواند آن را بيرون آورد ،واجب است چنين كند و روزه او صحيح
است و اگر نتواند ،چنانچه نگهداشتن آن ،حرج يا ضرر جان ِى غيـر قابـل تحمـل
دارد ،بايد قى كند و روز ٔه او باطل است و قضا دارد.
مسئله  .3331اگر روزهدار در روز ٔه واجب مع ّينى ـ مثل روزه ماه رمضان ـ در
حال نماز باشد و خرد ٔه غذا يا حشرهاى بىاختيـار بـه گلـوى او بـرود كـه قابـل
بازگرداندن است؛ ولى نمىتوانـد تـا پايـان نمـاز آن را نگـه دارد و بـراى بيـرون
انداختن آن ،ناچار به تك ّلم به «أخ» است ـ كه نماز را باطل مىكند ـ چنانچـه
وقت براى نماز ،حتى با ادراک يک ركعت باقى است ،بايـد بـا قطـع نمـاز ،آن
چيز را بيرون اندازد و روزه را ادامه دهد؛ اما در ضـيق وقـت ،مخ ّيـر بيـن باطـل
كردن نماز و قضاى آن ،يا باطل كردن روزه و قضاى آن است.

مسئله  .3333اگـر انسـان بـه عمـد و اختيـار ،كـارى را كـه روزه را باطـل
مىكند ،انجام دهد ،روز ٔه او باطل مىشود و چنانچه عمدى نباشـد ،روزه باطـل
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نمىشود؛ ولى بقاى بر جنابت ،در سه مورد روزه را باطل مىكند ،هرچند عمدى
نباشد .3 :غسل جنابت را فراموش كند و پس از يک يا چند روز يـادش بيايـد.
 .4بقاى بر جنابت در خواب دوم به بعد .1 .بقاى بر جنابت تا اذان صـبح ،در
روز ٔه قضاى ماه رمضان.
مسئله  .3334اگر روزهدار براى وضوگرفت ْن آب در دهان بريزد و مضمضـمه
كند و مقدارى آب به حلق فرو رود ،روزه او صحيح است و قضا ندارد.
مسئله  .3331روزهدار مىتواند بـراى ادراک مـز ٔه غـذا ،آن را مزمـزه كنـد و
سپس بيرون بريزد و اگر سهو ًا آن را بخورد ،روزهاش صحيح است.
مسئله  .3333اگر روزهدار علم دارد با مضمضهكـردن آب در دهـان ،آب از
حلقش فرو مىرود ،جايز نيست مضمضه كند؛ ولى چنانچه براى وضو مضمضه
كند يا پس از كشيدن دندان و خونى شدن آن ،دهانشيوى كند ،اشكالى نـدارد
و اگر در اين ْ
حال مقدارى از آب از حلق فرو رود ،روز ٔه او باطل نمىشود.
مسئله  .3333اگر روزهدار سهو ًا يكى از كارهايى كه روزه را باطل مـىكنـد،
صحت روزه مر ّدد شود ،روزهاش باطل نمىشود.
انجام دهد و در ّ
مسئله  .3333اگر روزهدار سهو ًا يكى از كارهاى باطـلكننـده روزه را انجـام
دهد و به گمان اينكه روزه او باطل شده ،دبوـاره يكـى از آنهـا را از روى عمـد
انجام دهد ،روز ٔه او باطل مىشود و قضا دارد.
مسئله  .3333اگر كسى با روزه گرفتن احساس ضـعف كنـد ،نبايـد افطـار
كند ،گرچه ضعفش ىزاد باشد؛ ولى اگر روزه براى او طاقـتفرسـا و غيـر قابـل
تحمل شد ،مىتواند افطار كند و بايد قضاى آن را بگيرد.
مسئله  .3338روزهدار نبايد براى تشنگى سخت ،روزه را بخورد ،بلكه بايـد
تحمل نباشد ،نسبت بـه
تحمل كند؛ ولى اگر به قدرى تشنه شود كه قابل ّ
آن را ّ
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حكم روزه چند فرض دارد .3 :اين تشنگى ،به گونـهاى اسـت كـه اگـر مـايعى
ننوشد ،خوف تلف يا ضرر خيلى مهم دارد ،پس واجب است به انداز ٔه ضرورت
ـ نه بيش از آن ـ مايعى بنوشـد .4 .روزهگـرفتن بـراى او حرجـى باشـد؛ يعنـى
سختى بيش از حدّ متعارف دارد ،پس جايز است به انداز ٔه ضرورت و رفع حـرج
ـ نه بيش از آن ـ مايعى بنوشد و در هر دو صورت ،روز ٔه او باطل مىشـود و اگـر
ماه رمضان است ،در بق ّي ٔه روز بايد به رسم ادب ،امسـاک كنـد و بـراى هـر روز،
يک چارک طعام ،فديه پرداخت كند و روزه را قضا نمايد.

مسئله  .3333اگر چيزى را به اجبار در گلوى روزهدار بريزند و از حلق او فـرو
رود ،يا سر او را به زور در آب فرو برند ـ كه او مورد فعل باشد؛ نه َمصدر آن ـ روز ٔه
او صحيح است؛ ولى اگر او را وادار و اكراه كنند كه روز ٔه خود را باطل كند ـ مث ً
ال
به او بگيوند اگر غذا نخورى ،خسارت جانى يا مالى مىبينى و او براى پيشـگيرى
از ضرر ،به اختيار خود چيزى بخورد ـ در اين صورت ،شخص َمصدر فعل است،
نه مورد آن و روز ٔه او باطل است و قضا دارد؛ ولى ك ّفاره ندارد.
مسئله  .3331اگر روزهدار بداند با رفتن به مكانى ،او را وادار به روزهخوارى
مىكنند ،رفتن به آنجا حرام است و اگر رفت و وادار به افطار شد ،روز ٔه او باطل
است و قضا و ك ّفاره دارد.
مسئله  .3333اگر روزهدار بداند كه با رفتن به استخر و مانند آن ،سـر او در
حال شنا كردن ،بىاختيار در آب فـرو مـىرود ،يـا مقـدارى آب از حلـق او فـرو
مىرود ،نبايد به آنجا برود؛ اگر برود و سرش در آب فـرو رود ،يـا آب از حلـق او
فرو رود ،روز ٔه او باطل مىشود و قضا و ك ّفاره دارد.
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مسئله  .3334كسى كه روز ٔه قضاى ماه رمضان يا روز ٔه واجب ديگـرى ماننـد
روزه نذر و ك ّفاره برعهده دارد ،نمىتواند روز ٔه مستحبى بگيـرد ،مگـر اينكـه نتوانـد
روزه واجب بگيرد؛ مانند مسافر كه نمىتواند روز ٔه واجب بگيرد؛ همچنين در مدين ٔه
منوره مىتواند براى برآورده شدن حاجت ،سه روز ،روز ٔه مستحب بگيرد.
ّ
مسئله  .3331كسى كـه روز ٔه واجـب برعهـده دارد و فرامـوش كنـد و روز ٔه
مستحب بگيرد ،چنانچه پيش از ظهر يادش بيايد ،مىتواند ن ّيت خود را بـه روز ٔه
واجب برگرداند و اگر بعد از ظهر يادش بيايد ،روز ٔه او باطل است و در صـورتى
كه پس از مغرب يادش بيايد ،روز ٔه او صحيح است.
مسئله  .3333كسى كه روز ٔه واجب برعهده دارد ،مىتواند نذر كند كـه روز ٔه
مستحب بگيرد و نذر او صحيح است؛ ولى وفا به نذر ـ كه واجب است ـ بايـد
پس از بهجاآوردن روز ٔه واجب باشد.

ِ
جاآوردن روز ٔه واجب اجير شده ،احتياط ايـن
مسئله  .3333اگر كسى براى به

است كه روز ٔه واجب آن مستأجر را اول انجام دهد و سپس روز ٔه مستحبى بگيرد.

مسئله  .3333امور ىزر براى روزهدار مكروه است:
 .3بوسيدن همسر؛ لمس او؛ به خيالآوردن صورت او؛ نگاه شهوتانگيز بـه
او بدون قصد انزال منى ،در صورتى كه اين كارها به صورت عادى باع

خروج

منى از او نشده و منى هم خارج نشود.
 .4مكيدن چيزى مانند عقيق يا مكيدن ان طفل ،اگر با رطبوـت دهـانش
همراه نباشد و به حلق فرو نرود.
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 .1جيودن غذا بـراى تغذيـه طفـل؛ دنـدان زدن و ُخـرد كـردن غـذا بـراى
پرندگان.
 .3جيودن چيزى مانند سقز يا آدامس ،هرچند مـزه و بـوى دهـان را تغييـر
دهد ،در صورتى كه با موادى همراه نباشد.
 .3چشيدن غذا براى ادراک مز ٔه آن؛ ولى فرو بردن آن ،روزه را باطل مىكند.
ِ
مسواک تر ،از
 .3مسواک كردن ،به شرط اينكه مسواک خشک باشد؛ يا آب
حلق فرو نرود.
حس كند.
 .3سرمه كشيدن و دارو يرختن در چشم ،هرچند در حلق ،اثر آن را ّ
 .8انفيه يرختن در بينى.
 .3بيويدن گلها و هر بيوى؛ به يوژه گل نرگس.
 .31تَرْ كردن لباس و پوشيدن آن براى خنک شدن؛ همچنين نشستن در آب.
حمام رفتنى كه ايجاد ضعف كند.
ّ .33
 .34خون گرفتن با حجامت كه سبب ضعف شود؛ همچنين هر عملى كـه
ضعفآور باشد.

مسئله  .3333در روز ٔه ماه رمضان ،انجام دادن عمدى و اختيارى كارى كـه
روزه را باطل مىكند ،موجب قضا و ك ّفاره است؛ مث ً
ال اگر دروغ بستن به خـدا و
پيامبر

 ،فرو بردن تمام سر در آب و قـى كـردن ،بـا علـم و عمـد و اختيـار

انجام گيرد ،قضا و ك ّفاره دارد؛ ولى ُجنُب در شب ماه رمضـان ،اگـر از خـواب
دوم به بعد تا صبح خواب بمانـد ،روز ٔه او قضـا دارد؛ امـا ك ّفـاره نـدارد ،چـون
مالک ك ّفاره ،افطار عمدى و اختيارى است و در اينجا افطارى نيست.
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مسئله  .3338اگر روزهدار با ندانستن مسئله ،كارى كه روزه را باطل مىكند
انجام دهد ،بنا بر اقوا ك ّفاره بر او واجب نيست ،پس اگر روزهدار به خيال اينكـه
جماع كردن با همسر در حال روزه حالل است ،با او آميزش كنـد ،ك ّفـاره بـر او
واجب نيست.
مسئله  .3333چنانچه روزهدار در روز ٔه واجب ،شک دارد كه مغرب شده يـا
نه و افطار كند ،قضا و ك ّفاره بر او واجب مىشود؛ ولى اگر بر اثر عوامل طبيعـى
و تايركى هوا فكر كرده مغرب شده و افطار كند و سپس متوجه شود كـه مغـرب
نبوده ،روز ٔه او صحيح است و قضا ندارد.
مسئله  .3331كسى كه به قصد روز ٔه واجب غيـر مـاه رمضـان ،ماننـد روز ٔه
نذرى يا استيجارى ،سحرى خورده ،درحالىكه صبح بوده ،روز ٔه او باطل است.
مسئله  .3333روزههاى واجبى كه باطل كردن آنها ك ّفاره دارد ،چـنينانـد:
 .3روز ٔه ماه رمضان .4 .روز ٔه قضاى ماه رمضان .1 .روز ٔه نذر روز مع ّين .3 .روز ٔه
اعتكاف.
انواع کفّاره

مسئله  .3334ك ّفار ٔه باطل كردن عمدى روز ٔه ماه رمضان ،يكى از ايـن سـه

كار است .3 :دو ماه روزه گرفتن ،كه  13روز آن پياپى باشد .4 .يـک بنـده آزاد
كردن 31 .1 .فقير را سير كردن كه به هر فقير يک چارک (ده سير) طعا ِم غالب
آن بلد پرداخت مـىشـود و مسـتحب اسـت بـه هريـک از  31فقيـر  4چـارک
بپردازند .اگر كسى از انجام دادن آن عاجز باشـد ،بايـد چيـزی صـدقه بدهـد و
استغفار كند.
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مسئله  .3331اگر با كار حرام ـ مثل خوردن شراب يا عمـل زنـا ـ روزه را
بهعمد باطل كند ،به احتياط واجب ،ك ّفار ٔه جمع دارد؛ يعنى هر سه كار يادشـده
در مسئل ٔه قبلى را بايد انجام دهد.
مسئله  .3333اگر روز ٔه قضاى ماه رمضان را بعد از ظهر باطـل كنـد ،بايـد
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مسئله  .3381اگر مرد با اجبار ،از زن سلب اختيار كند و بـا او آميـزش كنـد و
خانم از اول تا آخر راضى به اين عمل نباشد ،مرد معصيت كرده و عـالوه بـر قضـا
بايد دو ك ّفاره بدهد و تعزير شود ،ولى روز ٔه زن باطل نمىشود و ك ّفاره و تعزير ندارد.
مسئله  .3383اگر در حال روز ٔه ماه رمضان ،مرد با همسر خود آميزش كنـد
و خانم ابتدا راضى به اين كار باشد ،ولى در ادام ٔه عمل ناراضـى باشـد ،مـرد و
زن هر دو بايد كفاره بپردازند و تعزير شوند و قضا را بهجا آورند.
مسئله  .3384اگر مرد با همسر خود در روز ٔه رمضان آميـزش كنـد و خـانم
ابتدا راضى نباشد ،ولى در ادامه راضى شود ،مرد بايد دو ك ّفاره بپـردازد و تعزيـر
شود و زن بايد قضاى روزه را بگيرد.
مسئله  .3381اگر زن در روز ٔه ماه رمضان ،شوهرش را وادار كنـد كـه بـا او
آميزش كند ،زن معصيت كرده و عالوه بر قضا بايد يک كفاره بپردازد.
مسئله  .3383اگر در ماه رمضان مرد مسافر باشد ،يا با داشتن عذرى ديگر،
روزه نداشته باشد ،نبايد همسر روزهدار خود را بـه آميـزش وادار كنـد؛ ولـى اگـر
مرتكب چنين عملى شد ،ك ّفاره ندارد.
مسئله  .3383دادن ك ّفاره ،واجـب فـورى نيسـت؛ ولـى مكلـف نبايـد بـه
گونهاى تأخير بيندازد كه ماي ٔه سستى و بىاعتنايى به امر خدا شود.
ْ
رمضان ك ّفـارهاى
مسئله  .3383اگر كسى براى باطل كردن عمدى روز ٔه ماه
به عهده او باشد ،ديگرى نمىتواند تبرع ًا به نيابت از او ،از عهـد ٔه ك ّفـاره برآيـد؛
مث ً
ال به جاى او  31روز روزه بگيرد.
مسئله  .3383در اطعام به  31فقير ،بايد به هر كـدام 3 ،چـارک پرداخـت
شود و فرقى بين بچه و بزرگسال نيست و نمىتوان به يک نفر ،دو سهم يا بيشـتر
پرداخت كرد.
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موارد قضادارِ کفارهندار و برخی موارد قضاندارِ بیکفاره
مسئله  .3388اگر ُجنُب با تصميم بر غسلكردن بخوابد و پـس از خـواب اول
يا دوم يا سوم بعد از اذان صبح بيدار شود ،روزه او باطل است و فقط قضا دارد.
مسئله  .3383كسى كه در ماه رمضان قصد روزه ندارد ،ا ّما از اول صبح تـا
غروب چيزى كه روزه را باطل مىكند انجام ندهد ،روز ٔه او باطـل اسـت و قضـا
دارد؛ ولى كفاره ندارد.
مسئله  .3331شخصى كه قصد روزه كرده ،ولـى در بيـن روز ،از ن ّيـت روزه
برگردد ،يا قصد كرده مث ً
ال آب بخورد ،ا ّما آبى نخورده باشد ،روزه او باطل است
و قضا دارد؛ ولى ك ّفاره ندارد.
مسئله ُ .3333جنُبى كه غسل جنابت را فراموش كنـد و چنـد روز در حـال
جنابت روزه بگيرد ،روز ٔه او باطل است و قضا دارد؛ ولى ك ّفاره ندارد.
مسئله  .3334كسى كه عادتش بر ايـن اسـت كـه هنگـام بـازى كـردن بـا
همسر ،منى از او خارج مىشود و با انجامدادن چـنين كـارى منـى از او خـارج
شود ،روزه او باطل است و قضا دارد؛ ولى ك ّفاره ندارد.
مسئله  .3331كسى كه با اعتماد بر خبر دو عادل يا يـک عـادل ،مبنـى بـر
اينكه مغرب شده ،روزهاش را افطار كند و سپس معلوم شود مغرب شرعى نبوده
است ،روزه او باطل است و قضا دارد؛ ولى ك ّفاره ندارد.
مسئله  .3333كسى كه بدون تحقيق از صبح شدن يا با اعتماد بر خبـر شـخص
غير كارشناس ،مشغول خوردن سحرى شود ،يا بر اثر عـواملى ماننـد نابينـايى ،متوجـه
طلوع فجر نشده ،يا در آن شک داشته و مشغول خوردن سحرى باشد و سپس متوجـه
شود كه صبح شده ،روز ٔه او باطل است و قضا دارد؛ ولى ك ّفاره ندارد.
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مسئله  .3333كسى كه در سحرگاه با تحقيق و نگاه به افـق اطمينـان پيـدا
كند صبح نشده ،يا دو عـادل كارشـناس شـهادت دهنـد كـه صـبح نشـده و او
سحرى بخورد ،در حالىكه صبح بوده ،روز ٔه او صحيح است.
مسئله  .3333در هم ٔه موارد يادشده كه روز ٔه او باطل بوده ،بايـد تـا مغـرب
به رسم ادب ،چيزى كه روزه را باطل مىكند ،انجام ندهد.
مسئله  .3333بيمارى كه در ماه رمضان نتوانسته روزه بگيـرد و پـس از مـاه
رمضان بهبود يافته ،بايد روزه را قضا كند.
احكام روزة قضا
مسئله  .3338كسى كه از چند ماه رمضان ،روز ٔه قضا بر عهده دارد و وقـت هـم
وسعت دارد ،مىتواند هركدام را ن ّيت كند؛ ولى اگر وقت ماه رمضان آخر تنـگ باشـد
ـ براى مثال ،چهار روز روز ٔه قضا بر عهده دارد كه دو روز از ماه رمضان سالهاى قبل و
دو روزش مربوط به ماه رمضان سال آخر است و دو روز هم به ماه رمضان مانده باشد ـ
الزم است در ن ّيت ،ماه رمضان سـال آخـر را تعييـن كنـد و اگـر تعييـن نكنـد ،بـراى
سالهاى قبل حساب مىشود و براى ماه رمضان سال آخر بايد ك ّفار ٔه تأخير بدهد.

 .1مسافران
مسئله  .3333مسافرى كه نمازهاى چهار ركعتى را بايـد دو ركعـت بـهجـا
آورد ،نمىتواند روزه بگيرد و در جايى كه بايـد نمازهـاى چهـار ركعتـى را تمـام
بهجا آورد ـ مانند آن كه شغل او مسافرت يا سفر او معصيت است ،يا در محلى
قصد ماندن ده روز كرده ـ بايد روزه بگيرد.
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مسئله  .3811قانون ك ّلى اين است كه هرجا نماز شكسته باشد ،روزه باطل
است ،جز در سه مورد .3 :كسى كه بعد از ظهر و پيش از اقام ٔه نماز ،از وطن يا
محل اقامت خود به سفر غيرشغلى رود ،روز ٔه او صحيح؛ ولـى نمـازش در سـفر
شكسته است .4 .مسافرى كه بعد از ظهر به وطن يا محل اقامت خـود برسـد،
هرچند قب ً
ال چيزى نخورده باشد ،نمىتواند روزه بگيرد؛ ولى نماز او تمام اسـت.
 .1مسافر در مكانهاى مقـدس چهارگانـ ٔه مسـجد حـرام ،مسـجد نبـى
مسجد جامع كوفه و حائر امام حسين

،

بين قصر و اتمام مخ ّير اسـت؛ ولـى

نمیتواند روز ٔه واجب بگيرد .البته در مدينه اگر مسافر حاجتى دارد ،مىتواند سه
روز روز ٔه مستحبى بگيرد و افضل اين است كـه چهارشـنبه ،پـنجشـنبه و جمعـه
باشد.
مسئله  .3813مسافرى كه نداند روزه در سفر باطل است و جهل او تا پايان
روز باقى باشد و روزه بگيرد ،روز ٔه او صحيح است؛ ولى اگـر در بيـن روز ،حتـى
يک لحظه مانده به غروب ،بفهمد كه روز ٔه مسافر مشروع نيسـت ،روزه او باطـل
است.
مسئله  .3814مسافرى كه فراموش كند كـه در مـاه رمضـان ،روزه در سـفر
باطل است و قصد روزه كند ،روز ٔه او صحيح نيست.
مسئله  .3811مسافرت در ماه رمضان براى انجام دادن كارهاى مورد نيـاز،
اشكالى ندارد .چنانچه براى فرار از روزه در شرايط سخت باشد ،كراهـت دارد و
اگر پس از روز  41ماه رمضان باشد ،كراهتش كمتر است.
مسئله  .3813كسى كه در شب ماه رمضان قصد سفر كرده و پيش از طلوع
فجر يا پيش از ظهر حركت كرده ،روزه را بايد بعد از حـد ّ
تـرخص افطـار كنـد؛
چنانچه بعد از ظهر به سفر رفت ،بايد روزه بگيرد.
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مسئله  .3813كسى كه در شب ماه رمضان قصد سفر نداشته و روز تصميم
به سفر گرفت و پيش از ظهر حركت كرد ،مخ ّير است كه روزه را بگيرد؛ يا افطار
كند؛ ولى اگر بعد از ظهر حركت كند ،بايد روزه بگيرد.
مسئله  .3813كسى كه شب قصد سفر كرد و صبح آماده سفر شد ،امـا بـر
اثر مانعى حركتش تا بعد از ظهر به تأخير افتـاد ،بايـد روز ٔه آن روز و بـه احتيـاط
واجب ،قضاى آن روز را بگيرد.
مسئله  .3813مسافرى كه پيش از ظهر به وطن خود يا به جايى رسيده كـه
قصد دارد ده روز در آنجا بماند و چيزى كه روزه را باطل مىكنـد انجـام نـداده،
بايد با ن ّيت روزه بگيرد.
مسئله  .3818كسى كه پيش از ظهر ماه رمضان به سفر غيرشغلى مـىرود،
بايد روزه را پس از حدّ ّ
ترخص افطار كند و اگر بعد از ظهـر بـه سـفر رود ،بايـد
روزه را ادامه دهد.
مسئله  .3813كسى كه پيش از ظهر بـراى سـفر غيرشـغلى از شـهر خـارج
شده؛ ولى بر اثر موانع در محدود ٔه شهر مع ّطل شده و تا رسيدن به حدّ تـرخص،
اذان ظهر را گفتند و او بعد از ظهر از حـد تـرخص خـارج شـده ،روز ٔه او افطـار
شده است و پس از ماه رمضان بايد آن را قضا كند؛ ولى احتياط مستحب ايـن
است كه روز ٔه آن روز را هم بگيرد.
مسئله  .3831مسافرى كه در سفر ،چيزى كه روزه را باطل مـىكنـد انجـام
نداده و پيش از ظهر به محدوده شهر(حدّ ّ
ترخص) رسيده ،ولى پيـش از رسـيدن
به شهر ،اذان ظهر فرا مىرسد ،بايد قبل از ظهر ن ّيـت كنـد و روزه را بگيـرد و بـه
احتياط مستحب ،قضا هم به جا آورد.
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مسئله  .3833كسى كه در احرام حج ،در روز عرفه در عرفات باشـد ،بايـد
ِ
مغرب روز نهم بـه مشـعر بـرود،
تا مغرب روز نهم در عرفات بماند .اگر پيش از
بايد  3شتر به عنوان ك ّفاره قربانى كند .چنانچه در ته ّي ٔه ايـن شـتر قـدرت نـدارد
بايد  38روز روزه بگيرد .اين روزهها را اگر در مكه يا در بيـن راه ـ كـه در سـفر
است ـ بگيرد ،صحيح است.
مسئله  .3834اگر حاجى در حج تمتع ،قربانى نداشته باشد ،بايد َبـدَ ل آن
 31روز روزه بگيرد؛  1روز در همان سفر حج ـ پيش از روز تريوه(روز هشتم) يـا
پس از آن ـ و  3روز را بعد از آن ،در غير سفر بگيرد.
 .2بيماران
مسئله  .3831بيمارى كه علم يا اطمينان عقاليى داشته باشد كه روزه براى
او ضرر دارد ،يا خوف دارد كه از راه روزهدارى تلف يا ضرر مهم يا شدّ ت مرض
تحمل چـنين ضـرر حـرام باشـد ،روزه بـراى او
براى او پديد آيد ،به گونهاى كه ّ
مشروع نيست و اگر بگيرد ،صحيح نيست و بر وى واجب تكليفى است كـه بـه
قدر ضرورت افطار كند؛ ولى اگر فقط گمان دارد ،يا احتمال بدهد كه روزه براى
او ضررى است و علم يا اطمينـان نـدارد ،نبايـد روزه را افطـار كنـد .تشـخيص
مرض و ضرر در اين موارد ،بر عهد ٔه خود شخص است؛ امـا پـس از بهبـودى و
رفع ضرر بايد روزه را قضا كند.
ضرر روزه را تشخيص نـداد و خـوف از ضـرر هـم
ِ
مسئله  .3833اگر بيمار
نداشت ،يا بىتوجه به ضرر آن ،روزه گرفت ،روز ٔه او صحيح است و قضا ندارد.
مسئله  .3833اگر بيمارى روزه گرفت و سپس معلوم شد روزه براى او ضرر
داشت ،روز ٔه او صحيح است.
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مسئله  .3833اگر طبيب به مريض بگيود كـه روزه بـراى شـما ضـرر دارد،
ولى به تشخيص بيمار ،روزه بـراى او ضـرر نـدارد ،بايـد روزه بگيـرد و چنانچـه
طبيب بگيود كه روزه براى شما ضرر ندارد ،ولى به تشخيص بيمـار ،روزه بـراى
او ضرر دارد ،نبايد روزه بگيرد.
مسئله ِ .3833عطاش ،نوعى بيمارى عالجنشدنى است كه شخص مبتالى
به آن بايد پى در پـى آب بنوشـد و چـنين شخصـى معـذور اسـت و روزه بـر او
واجب نيست؛ ولى براى هر روز بايد  3چارک طعام ،فديه پرداخت كند.
مسئله  .3838اگر بيمار پيش از ظهر از بيمارى خوب شـود و تـا آن وقـت،
غذا و داريوى نخورده باشد و نيت روزه كند ،روزه او صحيح است.
 .3زنان باردار و شيرده
مسئله  .3833زن باردارى كه روزه براى او يا فرزندش ضرر دارد ،بايد افطار
كند و قضاى آن را به جا آورد و براى هر روز  3چارک طعام كفاره بدهد.
مسئله  .3841خانمى كه بچه شير مىدهد و روزه گرفتن براى او يا كـودک وى
ضرر دارد ،اگر جايگزينى براى شير دادن كودک ندارد ،مىتواند روزه را افطـار كنـد و
قضاى آن را بگيرد و واجب است براى هر روز  31سير طعام صدقه بپردازد.
 .4کودکان
مسئله  .3843از شرايط وجوب روزه ،بلوغ است ،پس بر كودكـانى كـه بـه
حدّ بلوغ شرعى نرسيدهاند ،روزه واجب نيست؛ ولى اولياى پسر و دختـر نابـالغ
بايد آنان را آموزش و تمرين روزه بدهند .اگـر كـودک تـوان روزه گـرفتن را دارد،
روزه او صحيح و مشروع است.
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مسئله  .3844كودكى كه پيش از ظهر ماه رمضان بالغ شده و تا آن لحظـه،
چيزى كه روزه را باطل مىكند انجـام نـداده ،هرچنـد روز ٔه آن روز بـر او واجـب
نيست و اگر افطار كند ،قضا ندارد؛ ولى اگر روزه بگيرد ،روز ٔه او صحيح است.
 .5سالخوردگان
مسئله  .3841پيرى كه هيچگونه توان روزه گرفتن ندارد ،روزه براى او مشـروع
نيست و ك ّفاره هم ندارد و اگر بگيرد ،صحيح نيست؛ همچنين پيرى كه روزه براى
او حرج و مش ّقت شديد ندارد؛ ا ّما دشوار است ـ يعنى بيش از ديگران ضعف پيدا
مىكند ـ روزه گرفتن بر او واجب نيست و قضا ندارد؛ ولى واجب است بـراى هـر
روز 3 ،چارک طعام ،صدقه بدهد و افضل اين است كه از گندم باشد.
 .6ديوانه و بيهوش
مسئله  .3843در وجوب و نيز در صحت روزه ،عقل شرط اسـت ،بنـابراين
روزه بر مجنونی كه جنون او دائمی يا دورهای است ،واجـب نيسـت ،پـس اگـر
كسى در تمام شب و روز ،يا در تمام روز ديوانه باشد ،روزه بر او واجب نيسـت؛
ولى اگر فقط شب ديوانه و روز سالم باشد ،روزه بر او واجب است.
مسئله  .3843كسى كه فاقد قصد است ـ مانند مست ،بيهوش و خوابيده ـ
اگر در وقت ن ّيت روزه و در طول روز ،توانايى قصد روزه را ندارد ،روز ٔه او صحيح
نيست.
مسئله  .3843كسى كه به وقت ن ّيت روزه و در طول روز مست يـا خوابيـده
بوده ـ كه در اين حالـت روزه او فـوت مـىشـود ــ اگـر حالـت عـادى خـود را
باىزافته ،بايد روزههاى فوت شده را قضا كند؛ ولـى ديوانـهاى كـه سـالمتش را
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باىزافته ،روز ٔه فوت شد ٔه او قضا ندارد؛ همچنين بيهوشى كه سالمتش را باىزافته
و به هوش آمده باشد ،روزهاش قضا ندارد ،هرچند مستحب است كه قضا كند.
مسئله  .3843كسى كه بر اثر دارو يا عامـل ديگـرى بيهـوش شـده اسـت،
حكم شخص خوابيده را دارد ،پس اگر در وقت ن ّيـت و پيـش از بيهوشـى ن ّيـت
روزه كرده و بيهوش شود ،روز ٔه او صحيح است.

مسئله  .3848كسى كه براثـر مـرض يـا سـفر ،روز ٔه مـاه رمضـان را افطـار
مىكند ،كراهت دارد به انداز ٔه سيرشدن ،غذا بخورد يـا آب بياشـامد؛ همچـنين
مستحب است آميزش با همسر را در روز ترک كند.

مسئله  .3843از آداب افطار اين است كه نماز مغرب پيش از افطار خوانده
شود؛ ولى اگر گروهى منتظر روزهدار باشند ،ابتدا با آنها افطار كند و سپس نماز
بگزارد.
مسئله  .3811مستحب است در ماه رمضان در موارد ىزر ـ كه روزه صحيح
نيست ـ از انجام دادن كارى كه روزه را باطل مىكند ،خوددارى شود:
 .3مسافرى كه در سفر روز ٔه خود را باطل كرده و پيش از ظهر به وطن يـا بـه
محل اقام ٔه ده روز برمىگردد.
 .4مسافرى كه بعد از ظهر به وطن يا به محل اقام ٔه ده روز برمىگردد.
 .1بيمارى كه پيش از ظهر خوب شود و كـارى كـه روزه را باطـل مـىكنـد،
انجام داده باشد.
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ساعت چى زى نخ ورد
 .4بىمارى که بعد از ظهر خوب شود ،هرچند تا آن
ْ
باشد.
 .5کافرى که در روز ما رمضان مسلمان شود.
 .6خانمى که در مىان روز از خون حىض و نفاس پاک شود.

مسئله  .1831وجوب روز از ضروىرات دىن اسالم اس ت .ار ر کس ى از
روى عمد و آراهى ،وجوب آن را انكار کند ،ب هرون هاى ک ه بدان د ب ه انك ار و
تكذىب اصلى از اص و دى ن

ىعن ى وح ى و رس اتت پى امبر اک رم

بازمىرردد ،مرتد خواهد شد و ارر چنىن نىست ،اىن انكار فسق است و موجب
ارتداد نىست؛ همچنىن ارر تردىدی در مىان باشد که آىا انكار او موج ب انك ار
ىكى از اصو دىن است ىا نه ،حكم به ارتداد او نمىشود.
مسئله  .1832مالک تشخىص ترک کردن روز

که از روى انكار است ى ا

غىر آن پرسش از تارک روز است.
مسئله  .1833مردى که با انكار وجوب روز مرتد شد ،ارر مرتد ملى باشد،
او را تبوه مىدهند و ارر تبوه نكرد ،حك م خ ا

خ ودر را دارد و ار ر مرت د

فطرى باشد ،حكمش اعدام است و همسر او باىد عدّ ٔ وفات نگهدارد .چنانچه
خانمى مرتد شود چه فطرى و چ ه مل ى

اع دام نخواه د ش د و او را تبو ه

مىدهند.
 .ضرورى دىن ،ىعنى مسئله به قدرى روشن است که همگان آن را مىدانن د
نماز نه اىنكه قشر خاصى مثل فقها و تحصىلکرد ها آن را بدانند.

مانن د وج وب
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مسئله  .3813كسى كه بدون انكار وجـوب روزه و بـدون عـذر ،بـا علـم و
عمد ،روزه ماه مبارک رمضان را نمىگيرد ،هرچنـد قضـا و ك ّفـاره بـر او واجـب
است؛ ولی چون معصيت كرده ،فاسق است و چون هر معصيتى كه حدّ نداشته
باشد حكم به تعزير دارد ،در اينجا هم تعزير مىشود .انداز ٔه تعزير به اين صورت
است :اگر روزهدار در روز ماه مبارک رمضان ،با همسرش آميـزش عمـدى كنـد،
تعزير او به  43ضربه تاىزانه است؛ چنانچه ديگر مفطرات را بهعمد انجام دهد،
مقدار تعزير او به نظر حاكم شرع است.
مسئله  .3813اگـر در مـاه مبـارک رمضـان مشـاهده شـود كـه كسـى روزه
مىخورد ،ولى معلوم نيست كه از روى علـم و عمـد روزه مـىخـورد يـا معـذور
است ،در اين صورت ،تعزير نخواهد شد .چنانچه ثابت شود كه افطار او عمدى
و بدون عذر است ،حاكم شرع او را تعزير مىكند.
مسئله  .3813حكم تعزير ،مربوط به خود افطار است ،بنابراين اگر كسى در
روز چند بار افطار كرده است و پس از هربار به محكمه شرعى برده نشد ،يک بار
تعزير مىشود.
مســئله  .3813كسـى كــه در مــاه مبــارک رمضــان عمــد ًا افطــار كــرد و در
محكمه ،به تعزير محكوم و بر او اجرا شد بار دوم نيز روزهخوارى كرد و محكـوم
به تعزير شد و بر او جارى شد ،اگر در مرتبه سوم هم روزه بخورد ،مستحق حكم
اعدام است ،اگرچه احتياط اين است كه حكم اعدام براى مرتبه چهارم باشد.
مسئله  .3818اگر روزهدار در روز ماه مبارک رمضان همسرش را به آميـزش
مجبور كند ،عالوه بر ك ّفاره ،به  43ضربه شالق به جهـت افطـار عمـدى و 43
ضربه به سبب اجبار همسرش تعزير مىشود و اگر همسرش راضى به اين عمـل
بود ،هركدام از آنها به  43ضربه تاىزانه تعزير مىشوند.
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مسئله  .3813ثبوت ِهالل كـه بـه مشـخص شـدن اول مـاه قمـرى گفتـه
مىشود ،هنگامى است كه اولين قوس نازک مـاه پـس از پايـان مـاه قبلـى و در
شب اول ماه بعدى رؤيت شود يا رؤيتپذير باشد و اين هم به عوامل و شـرايط
جوى و مبانى فقهى بستگى دارد.
مختلف نجومىّ ،
مسئله  .3831به لحاظ اينكه زمان حكم شـرعى روزهدارى و افطـار آن ،مـاه و
ثابت شدن آن است ،اگر مك ّلف واقعا ِهالل ماه را ديده باشد ،يا از راههاى ديگرى
كه در مسئل ٔه بعدى گفته مىشود ،براى او ِهالل ماه ثابت شود ،احكام مربوط بـه آن

را انجام مىدهد؛ خواه براى ديگران ثابت بشود يا نه و اين مسئله ،تقليدى نيست.
مسئله  .3833اول ماه از شش راه ثابت مىشود كه چهـار مـورد آن اعتبـار
عقلى و دو راه ديگر اعتبار تع ّبدى دارد:
 .3خود شخصِ ،هالل ماه را ببيند.
 .4از راه تواتر ثابت شود ،به گونهاى كه همگان بگيوند ماه ديده شـده و در
محاورات عق ً
ال قطعآور باشد.
 .1از راه ِشيا ِع قولى يا عملى ثابت شود ،به گونهاى كه مردم شـهر بفهمنـد
شوال اسـت بـراى مثـال ،وقتـى در پايـان مـاه
كه فالن روز ،اول ماه رمضان يا ّ
شعبان ببينند اغذيهفروشىها و كافهها تعطيل است و كسى لب به غذا نمىزند،
معلوم مىشود كه آن روز ،آغاز ماه رمضان است .ايـن شـياع ،علـمآور اسـت و
شياع علمآور ،حجيت دارد.
 .3سى شب ـ يا سى روز ـ از ّاول ماه قبلى بگذرد .با هر يک از ايـن چهـار
راه ،يقين به اول ماه پيدا مىشود.
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 .3دو فرد عادل شهادت بدهند كه ماه را به چشم ديدهاند ،در صـورتى كـه
وصف كردن هر كدام از ِهالل ،برخالف وصف كردن ديگرى نباشـد؛ همچـنين
اطمينانى برخالف آن نباشـد ،بنـابراين اگـر در هـواى صـاف ،افـرادى هماننـد
دو عادل براى ديدن ماه رفتند ،ولى ماه را نديدند ،ادعاى رؤيت دو عـادل بـراى
حجـت نيسـت ،چـون اگـر قابـل رؤيـت بـود ،بايـد ديگـران هـم
غيرخودشان ّ
مىديدند ،پس اطمينان برخالف در ميان است.
 .3حاكم شرع حكم كند كه اول ماه است .دو راه پنجم و ششـم ،يقيـنآور
حجتاند.
هم نباشند ،به حكم شرع ّ
مسئله  .3834حكم حاكم در رؤيت هالل ماه ،براى همگان ،حتى خود او
حجيت دارد و مخالفت با آن مطلق ًا حـرام اسـت ،مگـر آنكـه
و مجتهدان ديگر ّ
خالف حكم حاكم ثابت شود؛ مانند اينكـه منشـأ حكـم ،اشـتباه باشـد .بـراى
مثال ،مىدانيم دو عادلى كه نزد حاكم بـه ديـدن مـاه شـهادت دادهانـد ،فاسـق
حـس
بودند؛ يا شهادت دو عادل براساس محاسبه يراضـى و حـدس بـوده نـه
ّ
(ديدن)؛ يا در تطبيق رؤيت ،خطا شده است؛ يا حكـم حـاكم بـرخالف مبنـاى
خود اوست؛ مث ً
ال حاكم مبنايش در قبول شهادت ،حضور دو عـادل اسـت و در
اينجا با شهادت يک عادل حكم كرده است.
مســئله  .3831كسـى كــه اول مــاه رمضــان بــراى او ثابــت نشــد و روزه را
نگرفت ،سپس دو عادل شهادت دادند كه اول ماه بوده ،بايد قضاى آن را بهجـا
آورد.
مسئله  .3833با شهادت يک عادل ،اگر َق َسـم هـم بـه آن ضـميمه شـود،

ِهالل ماه ثابت نمىشود؛ همچنين با شـهادت دو كـودک مم ّيـز ،رؤيـت هـالل
ثابت نمىشود ،چون عنوان رجل بر آنها صادق نيست.

« » 111

توضيحالمسـائل

حجـت
مسئله  .3833گمان به رؤيت هالل ،هرچنـد قـوى هـم باشـد ،مطلقـ ًا ّ
حجت است.
نيست؛ ولى براى اسير و زندانى كه راه يقينى براى ثبوت هالل نداردّ ،
مسئله  .3833شفق يا حمر ٔه مغربيه ،همـان سـرخى طـرف مغـرب آسـمان
است كه پس از غروب خورشيد ديده مىشود و به تديرج از بين مىرودَ .ت َط ُّـوق
(پيدا بودن حلقه ماه) يا ماندن ماه در آسـمان تـا بعـد از شـفق ،نشـانه و امـار ٔه
ِ
ظهـر روز
شرعى بر شب دوم بودن ماه نيست؛ همچنين ديدن ِهـالل در پيـش از
 11ماه نمىتواند نشان ٔه فطر بودن آن روز باشد.
مسئله  .3833معيار اول ماه قمرى ،آن اسـت كـه فاصـله و نسـبت مـاه و
آفتاب ،فاصله و نسبت ماه و زمين و مجموع اين دو نسبت به قـدرى باشـد كـه
ديدن ماه به صورت عادی امكانپذير باشد ،بنابراين راه ثبوت اول مـاه ،امكـان
ديدن با چشم غيرمسلح است .دوبرين و تلسكوپ مىتوانند نور ماه را از برخـى
جوى عبور داده و ديدن ِهالل را آسـان كننـد؛ همـانگونـه كـه عينـک يـا
موانع ّ
ّذرهبين در ديدن ،به چشم ضعيف كمک مـىكنـد ،بنـابراين مشـاهد ٔه ِهـالل از
پشت دوبرين يا تلسكوپ ـ كه در آسان ديدن مؤثراند نه در اصل ديدن ـ موجب
ثبوت اول ماه است.
منجم با حساب دقيق يراضى ،يقين يا اطمينان پيدا كـرده
مسئله  .3838اگر ّ
كه نسبتهاى سهگانه يادشده در مسئل ٔه قبلى بـه گونـهاى اسـت كـه در صـورت
نبودن مانع ـ مانند غبار و ابر ـ ماه ديده مىشود ،اول ماه براى او ثابت است.
مسئله  .3833با افزايش ارتفاع از سطح زمين ،عوامل مزاحم جـو ِى رؤيـ ِ
ت
ّ
ِهالل كاهش مىيابند ،ازاينرو رفتن به ارتفاعات ،رؤيتپذيرى ِهالل را آسانتـر
مىكند ،بنابراين استفاده از ابزارى مانند هواپيما براى رؤيت ِهالل ـ كه همسطح

با ارتفاعات حركت مىكند ـ اشكالى ندارد.
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مسئله  .3831تلگراف ،تلفـن ،رسـانههـاى گروهـى صـوتى و تصـيورى و
ـرع طمأنينــه و
روزنامــههــا ،اگــر در انتقــال رأى مجتهــدان و حكــم حــاكم شـ ْ
حجت هستند.
اطمينانخاطرآور باشندّ ،
مسئله  .3833اگر هالل ماه در شهرى اثبات شود ،در شـهرهاى ديگـر كـه
نزديک آن ،يا همافق با آن باشند ،ثابت مىشود.
مسئله  .3834ثابت شدن اول ماه براى بالد شرقى ،موجب ثبوت آن بـراى
بالد غربى است؛ ولى اگر در بالد غربى ثابت شود ،تنها براى آن دسـته از بـالد
شرقى ثابت مىشود كه بر اثر نزديكى افق ،در مقدارى از شـب ،بـا هـم شـريک
باشند.
مسئله  .3831در سرزمينهاى قطبى ـ يعنى در منطقهاى كه چند ماه شـب
و چند ماه روز است ـ افراد براى اوقات روزه و نماز شبانهروز ،شب قدر و ديگـر
اوقات خاص كه احكام شرعى دارد ،به يكى از بالد متعارف رجوع مـىكننـد و
زمان را با آن مكان هماهنگ و به عنوان شب و روز تقسيم و تـنظيم مـىكننـد و
احكام و عبادات را انجام مىدهند.
مسئله  .3833اگر دو مؤ ّذن قابل اطمينان باشند ،اذان آنان َاماره شـرعى بـر
وقت است.

مسائل مخس
ِ
واجبات مالى اسـالم اسـت كـه خـدا آن را
مسئله  .3833خمس ،يكى از
براى خود و رسول خدا

و خاندان پاک ايشان بـه جـاى زكـات قـرار داده

است كه يتيم ،مسكين و در راه ماند ٔه از سادات ،در اين حكم قرار دارند.

مسئله  .3833تع ّلق خمس به مال ،مشروط به بلـوغ سـن و عقـل نيسـت،
بنابراين به درآمد و سود افراد نابالغ و مجنون نيز خمس تعلق مىگيـرد كـه ولـ ّى
آنان بايد خمس را از مالشان بپردازد ،اگر ول ّى ندارند ،خودشان پس از بلوغ ،يـا
پس از خوب شدن از جنون ،بايد بپردازند.

مسئله  .3833ديرافت كننده خمـس ،امـام

و در غيبـت آن ،فقيـه جـامع

الشرايط و حاكم شرع است و مكلف ،بدون اجازه از آنان نمىتوانـد آن را بـه مـوارد
مصرف برساند .به تعبير ديگر ،هم ٔه خمس ،اعم از سهم امام

و سهم سـادات،

در اختيار منصب امامت (شخصيت حقوقى) است .در زمان غيبت حضـرت ولـ ّى
عصر  ،فقيه جامع الشرايط ،جانشين شخصيت حقوق ِى امامت اسـت ،بنـابراين
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در زمان غيبت بايد تمام خمس را بـه فقيـه جـامع الشـرايط تحيوـل داد و هرگونـه
دخل و تصرف در خمس (سهم امام

و سهم سادات) بايد با اجازه او باشد.

مسئله  .3838فقيه جامع الشرايط كه ول ّى مسلمين است ،از جهت واليـى
و حكومتى مىتواند در صورت مصلحت ،پرداخت خمس را عفو كند و يا آن را
تخفيف بدهد.

يكم :غنائم
مسئله  .3833اموال منقولى كه از ميدان جنـگ بـه عنـوان غنيمـت گرفتـه
مىشود ،خمس دارد و اموال غير منقول آن ،خمس ندارد.
مسئله  .3831در غنائم به دست آمده در قتـال بـا كفـار ،ابتـدا بايـد َصـ ْف َو
المال ـ يعنى اموال برگزيده ـ را براى امام جدا كـرده؛ آنگـاه پـس از پـرداختن
خمس در بقيه تصرف نمود و پيـش از جـداكردن صـفو المـال ،اداى خمـس و
تصرف در بقيه ،جايز نيست.
مسئله  .3833هزينههاى حفظ و نگهدارى غنيمت ،بايد از خود غنيمـت و
پيش از پرداختن خمس آن ،كسر شود و بر عهد ٔه جنگجيوان نيست.
مسئله  .3834تصرف در اموال ك ّفار حربى كه در حال جنگ بـا مسـلمانان
هستند ،جايز است.
مسئله  .3831اموالى كه مسلمانان از راه شـبيخون ـ كـه نـوعى جنگيـدن
است ـ از ك ّفار حربى به دست مىآورند و اين شبيخون هـم در ادامـ ٔه جنـگ بـا
ك ّفار ،با اذن امام

انجام مىشود ،از باب غنائم جنگى خمس دارد.
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مسئله  .3833اموالى كه از راه خدعه و نيرنگ ،ادعاى باطل يا برا ،از ك ّفار
حربى به دست آمده باشد ،اگر اكتساب و حرفه ،شـرط وجـوب خمـس باشـد،
اين اموال جزء درآمد ساالنه محسوب نمىشود و خمس نـدارد و اگـر كسـب و
حرفه ،شرط آن نباشد ،پس از گذشت سال و كسـر هزينـ ٔه آن ،خمـس دارد كـه
مشهور ميان فقيهان شيعه اين است گرفتن برا از كـافر و بانـکهـاى كشـورهاى
غيراسالمى جايز بوده و در حكم كسب حالل است.
مسئله  .3833در اين زمان كه نظام جمهورى اسالمى ايـران بـا كشـورهاى
عـرض و تجـاوز
شرق و غرب و دولتهاى ك ّفار حربى ،معاهده و پيمـان عـدم ت ّ
تعهد نسبت به حقـوق و امـوال ك ّفـار
بسته است ،سرقت و نيرنگ و عدم وفا به ّ
حربى ،جايز نيست.
مسئله  .3833كسانى كه دشمن اهل بيت

هستند ،ناصبى و نجسانـد

و دست يافتن بر اموال آنها حالل بوده و حكم غنائم جنگـى را دارد و پـس از
پرداختن خمس ،تصرف در آن جايز است.
مسئله  .3833اموال كسانى كه در برابر امام معصوم

شمشير كشيدهاند

و در جنگ با آنها به دست مىآيد ،حـالل اسـت و پـس از پرداخـت خمـس،
تصرف در آنها بنا بر اقوا جايز است.
ّ
مسئله  .3838اگر در جنگ از كافر حربى مالى به دست آيد كه مـال خـود
آن كافر باشد ،يا از كافر حربى ديگرى غصب كرده ،يا به عنوان امانت و غير آن
از كافر حربى ديگر گرفته باشد ،حكم غنائم جنگى را دارد.
مسئله  .3833اگر در جنگ با كافر حربى مالى به دست آيد كه وى آن را از مسلمان
يا اهل ذ ّمه و كسانى كه اموال آنان محترم است ،غصب كرده يا به امانت گرفتـه باشـد،
حكم غنائم جنگى را ندارد ،بلكه بايد به صاحبان اصلى آن برگردانده شود.
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مسئله  .3831كافرى كه در جنگ ،به دست رزمند ٔه مسـلمان كشـته شـود،
وسيلههاى شخصى او را « َس َلب» مىنامندَ .س َلب و (وسايل شخصـى) او مـال
رزمندهاى است كه او را بكشد .اين اموال از باب غنائم جنگـى خمـس نـدارد؛
ولى اگر تا يک سال بماند ،پس از آن ،به عنوان درآمد كسـبى ،خمـس دارد كـه
پس از احتساب هزينه سال ،بايد پرداخت شود.
نصاب غنائم جنگى

مسئله  .3833در غنائم جنگى نصابى نيست ،بلكه به هر مقدار باشد ،خمس دارد.
حكم اموالِ گروههاى منحرف در حال جنگ با نظام اسالمى

 ،بـا

مسئله  .3834منافقان و كسانى كه در زمان غيبـت امـام معصـوم
حكومت اسالم ِى مبتنى بر واليت فقيه مبارزه و جنگ مـىكننـد ،خونشـان هـدر
است و اگر در حال مبارزه فرار كنند و پـس از مـدتى ،بـدون اينكـه تبوـه كـرده
باشند دستگير شوند ،اعدام مىشوند؛ ولى امـوال آنـان حكـم غنـائم جنگـى را
ندارد و بايد به آنها يا ورثه آنان برگردانده شود.
حكم مال انتقالى غير معتقد به خمس

مسئله  .3831اگر مال خمس نداده از شخص غير معتقد به خمس ـ مانند
كافر ـ به مسلمان معتقد به خمس از راههاى عادى منتقل شود ،پرداخت خمس
آن بر مسلمان واجب نيست.

مسئله  .3833در صورت امكان ،رساندن خمس بـه مسـتحق آن ،كفايـ ِ
ت
ِ
كردن مقدار خمس ،مورد اشكال است چنانكه به صرف جدا كردن
صرف جدا
از بقيه مال ،بعيد است كه در خمس بودن تع ّين پيدا كند.
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دوم :معدن
معدن يكى از موارد وجوب خمس است.
مصاديق معدن

مسئله  .3833موا ّدى كه در مكانى وجود دارد و قابل استخراج باشـد ،چـه
روى زمين باشد و چه در ىزـر زميـن ،خـواه جامـد باشـد ،ماننـد طـال ،نقـره و
سنگهاى قيمتى ،خواه مايع باشد ،مانند نفت و گاز ـ به تفصيلى كه مىآيـد ــ
هم ٔه اينها معدن هستند و متعلق خمساند.
مسئله  .3833مواردى كه در آنها شک دايرم كه از مصاديق معـدن اسـت
يا نه ،خمس ندارد.
شروط استخراج كننده معدن در خمس

مسئله  .3833در تع ّلق خمس به معدن ،شرط نيست كه استخراج كننده آن

بالغ و عاقل باشد؛ ولى نوجوان غير بالغ يا ديوانه ،اگر معدنى را استخراج كنـد،
پرداختن خمس بر آنان واجب نيست ،بلكه پـس از آنكـه نوجـوان بـالغ شـده و
ديوانه عاقل شده است ،پرداختن خمس بر آنها واجب مىشود.
مسئله  .3838بر ول ّى ديوانه و غير بالغ واجب نيست خمس معـدنى را كـه آنـان
استخراج كردهاند بپردازد؛ اما اگر بخواهد مواد معـدنى را بـه مصـرف آنهـا برسـاند،
نخست بايد خمس آن را جدا نمايد؛ سپس ماند ٔه آن را براى آنان هزينه كند.
عدم شرطي ت مباشرت در استخراج معدن

مسئله  .3833در واجب شدن خمس بـر معـدن ،الزم نيسـت خـود شـخص
مباشر در استخراج باشد ،بلكه اگر كسى مباشرت ًا يا تسبيب ًا معدنى را استخراج كنـد،
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يا مواد معدنى به علل طبيعى يا غير طبيعى روى زمين يرخته باشد و شخصى آن را
به قصد تم ّلک جمع كند ،در تمام اين موارد ،خمس بر او واجب مىشود.
ديون مالى كافر در معدن و غير آن

مسئله  .3881كافرى كه معدنى را استخراج كرده و پس از آن مسلمان شده
است ،هر اندازه از معدن را كه قبل از اسالم آوردن مصرف كرده ،خمس ندارد و
فقط مقدارى از مواد معدنى كه مانده است ،خمس دارد.
مسئله  .3883كافرى كه حقوق مالى ـ مانند زكات و ك ّفارات ـ بـر عهـده
دارد ،پس از مسلمان شدن ،بر او واجب نيست كه حقـوق گذشـته را پرداخـت
كند و همچنين است حقوق غير مالى ـ مانند نماز و روزه ـ كه پـس از مسـلمان
شدن قضاى آنها واجب نيست؛ ولى بدهكارىهايى كـه حـق النـاس اسـت و
شارع مقدّ س هم آن را امضاء كرده ،اگر در حال كفر بر عهد ٔه او بوده است ،پس
از تشرف به اسالم ،بايد آنها را بپردازد.
نصاب معدن

مسئله  .3884مقدار نصاب معدن ،بيست دينار طال ،يا معـادل قيمـت آن
است ،همانگونه كه فقها به آن فتوا دادهاند.
ِ
خمس مواد معدنى بايد هزينههاى استخراج
مسئله  .3881قبل از پرداخت
ـ مانند ح ّفارى و ماشين آالت و حقوق كارگران و غيره ـ كسـر شـود و پـس از
كسر هزينهها ،اگر به مقدار نصـاب رسـيده اسـت ،بايـد خمـس بـاقىمانـده را
بپردازد؛ اما هزينههاى شخصى صاحب معدن و مخارج اهل و عيـال او كسـر و
محاسبه نمىشود.
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مسئله  .3883اگر مواد معدنى در چند نبوت با فاصلهاى انـدک اسـتخراج
شود ،در نصابسنجى براى خمس ،تمام آنها يكجا محاسـبه مـىشـود و اگـر
همه آن موارد بـه حـدّ نصـاب رسـيد ،خمـس دارد .اگـر فاصـله بيـن دفعـات
استخراج ،ىزاد باشد؛ مث ً
ال پس از چند سال اسـتخراج شـود ،در ايـن صـورت،
براى هر دفعه ،جداگانه محاسبه مىشود؛ هر دفعه كـه بـه حـدّ نصـاب رسـيده
باشد ،خمس دارد.
مسئله  .3883اگر چند نفر به صورت مشاركت ،معدنى را استخراج كنند و
پس از كسر هزينههاى استخراج و تصفيه ماده معدنى ،چنانچـه مجمـوع سـهام
استخراج شده به حد نصاب برسد ،ولى سهم هيچكدام بـه تنهـايى بـه نصـاب
نرسد ،پرداختن خمس آن واجب نيست.
مسئله  .3883اگر يک نهاد حقوقى مالک معدن باشد ،نه اشخاص و چند
نفر به اشتراک به آن نهاد حقوقى خدمت دهند ،بدون آنكه سـهمى در مالكيـت
آن داشته باشند و معدن استخراج شده پس از كسر هزينه به مقدار نصاب برسد،
اداى خمس آن بر مسئول آن نهاد واجب است.
حكم چند نوع مواد معدنى از يک معدن

مسئله  .3883اگر از يک زمين كه ظـاهر ًا داراى يـک معـدن اسـت ،مـواد

معدنى مختلفى استخراج شود؛ مث ً
ال از يک معدن هم طال ،هم نقـره اسـتخراج
شود ،در اين صورت ،نصـاب هركـدام جداگانـه محاسـبه نمـىشـود؛ چنانچـه
مجموع آنها به مقدار نصاب رسيد ،خمس دارد.
مسئله  .3888اگر كسى از چنـد معـدن يـک نـوع مـواد معـدنى يـا انـواع
گوناگون آن را استخراج كند ،بنا بر احتياط واجب بايد مجموع مـواد اسـتخراج
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شده را ضميمه كرد و نصاب آن را سنجيد؛ چنانچه مجموع بـه مقـدار نصـاب
رسيد ،خمس دارد.
مسئله  .3883اگر از معدنى فقط به مقدار نصاب ،اسـتخراج شـده و مـواد
معدنى آن تمام شده باشد ،پرداختن خمس آن واجب است.
صورتهای معادن خالص طال

مسئله  .3831در معدن ،خمس به مواد معدن ِى استخراج شده (ناخـالص)

تع ّلق مىگيرد ،گرچه براى نصابسنجى آن ،جنس خالص مـواد معـدنى مـورد
محاسبه قرار مىگيرد و اگر بخواهند يک پنجم مواد معدنى را ـ ماننـد طـال يـا
نقر ٔه ناخالص ـ به عنوان خمس بپردازند ،چهار صورت دارد:
يكم :درصد طال يا نقره در اين يک پنجم مواد معدنى ،از درصد طال يا نقره
در چهار پنجم ديگر آن ،بيشتر است.
دوم :درصد طال يا نقره در اين يک پنجم ،با چهار پنجم ديگر مسـاوى اسـت،
در اين دو صورت ،پرداختن خمس از جنس ناخالص مواد معدنى ،كافى است.
سوم :درصد طال يا نقره يک پنجم ،كمتر از بقيه باشد.
چهارم :مساوى بودن يا بيشتر و كمتر بودن درصد طـال يـا نقـره يـک پـنجم
نسبت به بقيه ،مشكوک باشد؛ در ايـن دو صـورت ،پرداخـت يـک پـنجم مـواد
ناخالص به عنوان خمس كفايت نمىكند.
انفال بودن معادن

مسئله  .3833اگر كسى در ملک شخصى خود يا در ملک عمومى ـ ماننـد
زمينهاى مفتوح العنوه ـ يا در زمين انفال كه ملک امام

و دولـت اسـالمى
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اســت ،معــدنى را اســتخراج كنــد ،مال ـک نخواهــد شــد ،مگــر بــه اذن امــام
معصوم

يا نايبش كه هر مقدار اجازه دادهاند ،مالک خواهد شد.

مسئله  .3834معادنى كه در اعماق هزاران مترى زمين وجود دارد ـ ماننـد
معادن نفت ،گاز و مواد معدنى ديگر ـ جزء موات اسـت و مـوات ،جـزء انفـال
يا ول ّى فقيه است.

است و استخراج آنها منوط به اذن امام معصوم
مسئله  .3831اگر كسى غاصبانه و بىاجازه امـام

؛ يـا ولـ ّى مسـلمين،

معدنى را استخراج كند ،تمام مواد استخراج شده متعلق بـه امـام

اسـت و

چون غاصبانه حفارى كرد ،هزينههاى حفارى و استخراج را مستحق نمىشود.
مسئله  .3833كسى كه از امام معصـوم

يـا نايـب او اجـازه اسـتخراج

حق استخراج را نمىتواند به ديگرى بدهد؛ ولى براى استخراج
معدن را گرفتّ ،
آن مىتواند افرادى را اجير كند.
اگر اجير براى خودش استخراج كند ،مالک آن نخواهد شد و مـواد معـدنى
استخراج شده ،متعلق به اجير كننده است.
ِ
خمـس مـواد معـدنى اسـتخراج
مسئله  .3833اگر كسى پيش از پرداختن
شده ،صنعت يا كارى روى آن انجام دهد كه موجب افـزايش قيمـت آن شـود،
مث ً
ال طال يا نقره استخراج شده را ـ قبـل از تخميـس ــ بـه صـورت ىزـورآالت
بسازد ،در اين صورت ،فقط بايد خمس اصـل مـواد معـدنى را بپـردازد و ارزش
افزوده ،به عنوان معدن متعلق خمس نيست.
مسئله  .3833اگر كسى معدنى را استخراج كرده و پيش از پـرداختن خمـس،
آن را بفروشد يا با آن تجارت كند و سود برد ،چنانچه به اذن ول ّى مسـلمين بفروشـد
و خمس اين مواد معدنى را به ذ ّمه پذيرد ،فقط اصل مـواد معـدنى متعلـق خمـس
است و سود حاصل از فروش و تجارت ،متعلق به اوست و خمس ندارد.
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مسئله  .3833اگر كسى مواد معدنى را قبل از آنكه خمـس آن را پرداخـت
كند يا به ذ ّمه بگيرد ،بفروشد و سود ببرد ،در اين صورت ،معامله نسبت به يـک
پنجم (خمس) فضولى است ،چون خمس به عيـن مـال تعلـق مـىگيـرد ،اگـر
اولياى خمس (امام معصوم

و ول ّى امر مسلمين) آن را امضاء كند ،معاملـه

منجز خواهـد شـد و سـود خمـس بـه اوليـاى آن برمـىگـردد و اگـر
صحيح و ّ
استخراج كننـده معـدن ،خمـس آن را پيـش از داد و سـتد از مـال ديگـر خـود
پرداخت نمايد ،تمام اين مواد معدنى ِملک او مـىشـود و معاملـه او صـحيح و
همه سود آن ،متعلق به او خواهد بود.
مسئله  .3838اگر كسى شک كند كه آيا مواد معـدنى اسـتخراج شـده بـه
مقدار نصاب رسيده است يا نه ،در صورتى كه با جستجوى مختصـر مـىتوانـد
يقين پيدا كند ،بايد جستجو كند ،چنانچه شک مستقر شد و نيازمند جسـتجوى
فصل است ،الزم نيست جستجو كند ،هرچند موافق احتياط است.
م ّ
سوم :گنج (کنز)
تعريف گنج

به مال استخراج شده از زمين كه آثار قديمى بودن مال از راه تـأثير و تـأ ّثر از

ّ
مشخص دارد يا نه ،گـنج گفتـه
زمين در آن پيدا باشد و معلوم نباشد كه مالک
مىشود و با اين نشانهها روشن مىشود كه اين مالِ ،ملک مالک يا مسـتأجر يـا
عايره دهنده يا عايره كننده نيست؛ چنين مالى بى تعريـف (اسـتعالم صـاحب
مال) خمس دارد.
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نصاب گنج

مسئله  .3833ارزش گنج يافت شده ،اگر به حدّ نصاب رسيد ،خمس دارد
و كمتر از حدّ نصاب گنج ،خمس ندارد.
مسئله  .3311نصاب گنج ،بيست دينار طال يا ديوست درهم نقـره اسـت
كه قيمت هر كدام كمتر باشد ،معيار نصـاب خواهـد بـود ،بنـابراين اگـر ارزش
بيست دينار طال بيشتر از قيمت ديوست درهم نقره بود ،معيـ ِار نصـابسـنجى،
قيمت ديوست درهم است و اگر ارزش بيست دينار طال كمتر از قيمت ديوست
درهم نقره بود ،معيار نصاب ،قيمت بيست دينار طال خواهد بود.
مصاديق گنج

اشياى با ارزشى؛ مانند طال و نقره ـ خواه مسكوک و خواه غير مسكوک ــ و
جواهرات و سنگهاى قيمتى ،همچنين اشـياى عتيقـه و آثـار باسـتانى و ماننـد
آنها ،از مصاديق گنجاند.
مسئله  .3313در ماهيت «گنج» ذخيره نمودن و ىزر زمين دفن شدن شـرط
نيست ،بنابراين اگر گوهر يا عتيقهاى مث ً
ال در دل كوه يا داخـل درخـت يـا درون
ديوار و مانند آن پنهان شده باشد ،حكم گنج را دارد.
مسئله  .3314در يافتن گنج ،كندوكاو و كاوش شرط نيست ،بنـابراين اگـر
بر اثر حوادث طبيعى ،مانند سيل و زلزله؛ يا انفجار كوه و مانند آن ،گنجى يافت
شود ،خمس دارد.
مسئله  .3311اگر گنج در زمينى كه جزء مباحات اوليه است ،يافـت شـد،
مانند بستر رودخانهها و شنزارها كه نه ِملک مسلمين است ،نه ِملـک حكومـت
ـ كه انفال باشد ـ در اين صورت ،گنج براى يابنده آن است و خمس دارد.
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مسئله  .3313اگر گنج در زمينى كه جزء انفال است يافت شد ـ مانند ق ّله
اسـت و در عصـر

كوه ،جنگل ،علفزار و بيابان ـ كه اينها در اختيـار امـام
غيبتِ ،ملک حكومت و دولت اسالمى است در اين صورت ،اگر به اجازه ولـ ّى
مسلمين كاوش نموده بود ،براى يابند ٔه آن است و خمس دارد و اگر بدون اجازه
بود ،در اختيار امام

و ول ّى مسلمين است.

مسئله  .3313اگر گنج در زمينى كه ملک عمومى است؛ مانند زميـنهـاى
مفتوح العنوه ،يافت شد ،مال يابند ٔه گنج است و خمس دارد.
مسئله  .3313اگر كسى گنج را در ملک شخصى خودش بيابد و اين زمين
را احياء و آباد كرده باشد ،حكم يكى از صورتهـاى قبلـى را دارد؛ يعنـى اگـر
گنج مال اوسـت و خمـس دارد.
زمينى را كه آباد كرده ،از مباحات اوليه باشدْ ،
اگر از زمينهاى انفال و به اذن ول ّى مسلمين بود ،گـنج بـراى اوسـت و خمـس
گـنج متعلـق بـه حكومـت و در
دارد و اگر بىاذن ول ّى مسلمين آباد كرد ،تمـام
ْ
گنج مال اوست
اختيار ول ّى مسلمين است و اگر از زمينهاى مفتوح العنوه بودْ ،
و خمس دارد.
مسئله  .3313اگر زمينى كه خريده بود ،در آن گنجى را يافت و آن گـنج را
در اعماق هزار يا دو هزار مترى زمين پيدا كرد ،چون اين مقدار عمق ـ به اعتبـار
عقال و عرف ـ از ملكيت شخصى خارج است ،اين گنج ،حكم انفال را دارد و
در اختيار امام

يا ول ّى مسلمين است.

مسئله  .3318اگر كسى گنجى را در ملک خريدارى شده خود پيدا كند كه
در عمق كمى از زمين قرار دارد و به لحاظ زمـان ،احتمـال مـىدهـد از چنـدين
سال پيش باشد ،حكم گنج را ندارد و بايد به صاحبان قبلى زمين معرفى نمايد
و اگر مالک قبلى اطالعى از آن نداشت ،به مالک اسبق مراجعه مىكنـد و اگـر
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هيچ كدام اطالعى از اين گنج نداشتند ،يابنـد ٔه آن مالـک خواهـد شـد و بايـد
خمس آن را بپردازد .اگر يكى از مالكـان قبلـى ،ادعـاى ملكيـت آن را نمـود و
عالئم دروغ در آن نبود ،بايد بدون ب ّينه و شاهد به او بپردازد.
مسئله  .3313در فرض قبل ،اگر گنج را معرفى كرد و بعضى از ورثه مالک
قبلى مدّ عى شدند كه مال آنهاست و بعضى ديگـر از ورثـه ادعـايى نداشـتند،
سهم ورثهاى كه مدعى هستند ،به مقدار سهم ارث به آنها داده مىشود و بقيـه
گنج ،متعلق به يابنده است و خمس دارد.
مسئله  .3331اشياء عتيقه و آثار باستانى كه از ىزر خاک به دست مىآيـد،
اگرچه گنج نيستند؛ ولى خمس دارند.
مسئله  .3333هر چيـز ارزشـمندى ،اعـم از طـال و نقـره مسـكوک و غيـر
مسكوک و جواهرات و غيره كه عرف ًا گنج هستند ،خمس دارند.
مسئله  .3334اگر گنجى پيدا شد كه اثر سكه اسالمى دارد ،يا معلوم شـد كـه
مال مسلمانى هست ،حكم ميراث «من ال وارث لـه»؛ يـا حكـم « ُل َق َطـه» را دارد و
تمام آن مال ،در اختيار امام

يا ول ّى فقيه (در عصر غيبت) قرار مىگيرد.

مسئله  .3331اگر گنجى يافت شد كه اثر سكه اسـالمى نداشـت و شـک
دايرم كه مال مسلمان است يا نه ،در اين صـورت ،حكـم گـنج را نـدارد و بـه
عنوان « ُل َق َطه» يا ميراث «من ال وارث له» ،در اختيار امام معصـوم

يـا ولـ ّى

مسلمين قرار مىگيرد.
مسئله  .3333اگر كسى ملكى را از مستأجرى اجاره كرد ،يا از كسى كه آن
ملک در عايره اوست ،به عايره گرفت و گنجى در اين ملک پيدا كرد ،بايد هـم
به مالک اصلى ،هم به اجاره دهنده يا عايره دهنده معرفى نمايد و هركدام ادعا
كرد كه مال اوست ،بايد به او برگرداند.
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مسئله  .3333در فرض قبلى ،اگر مالک اصلى و اجـاره دهنـده يـا عايرـه
دهنده ،هر دو ادعا كردند كه اين گنج مال من است ،در اين صورت ،اگر زمـان
اجاره يا عايره بين مالک اصلى و اجاره يا عايره كننده طـوالنى مـدّ ت (بيسـت
ساله) باشد و مدّ ت ىزادى (ده سال) گذشته باشد ،در اين صورت ،قول اجـاره
دهنده يا عايره دهنده ،مقدّ م است و اگر از زمان اجاره يا عايره چنـد روز بيشـتر
نگذشته است ،يا اجاره يا عايره كوتاه مـدّ ت باشـد ،در ايـن دو صـورت ،قـول
مالک اصلى مقدّ م و گنج مال اوست.
مسئله  .3333اگر شخصى گنجى يافت و مىداند كه متعلـق بـه مسـلمان
است و مالک آن يا ورثه او موجودند ،ولى آنان را نمىشناسد ،اين مـال ،حكـم
گنج را ندارد ،بلكه مجهولالمالک است و بايد آن را تعريف و اعـالن نمايـد و
اگر مالک آن به دست نيامد ،آن را به حاكم شرع تحيول دهد.
مسئله  .3333اگر كسى گنجى يافت و مىداند مال مسـلمانى بـود كـه در
زمانهاى پيشين زندگى مىكرد و اكنون نـه او و نـه وارثـان او هيـچ كـدام زنـده
نيستند ،اين ْ
مال حكم گنج را ندارد؛ بلكه حكـم ميـراث «مـن ال وارث لـه» را
دارد و بايد به حاكم شرع تحيول گردد.
مسئله  .3338اگر چند فقره گنج در مكانهاى مختلف پيدا شود ،هر يـک
جداگانه محاسبه مىشود و ارزش هركدام به مقدار نصاب رسيد ،خمـس دارد و
آنكه به مقدار نصاب نرسيد ،خمس ندارد ،اما اگـر در يـک مكـان ،چنـد گـنج
يافت شود ،مجموع آنها يک گنج محسوب مىشود و روى هم نصـابسـنجى
مىشود؛ اگر قيمت آنها به مقدار بيست مثقـال طـال يـا ديوسـت مثقـال نقـره
ـ هركدام كه قيمت كمترى داشته باشند ـ رسيد ،خمس دارد.
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مسئله  .3333اگر كسى چند بار از يک مكان گنجى پيدا كند و ميـان آنهـا
فاصله ىزادى نباشد ،همه اينها يک گنج شمرده مىشود كه اگر مجموع آنها به
حدّ نصاب رسيد ،خمس دارد و اگر فاصله زمانى ىزاد و چند سـال باشـد ـ كـه
عرف ًا هر كاوش را جدا از ديگرى حساب مـىكننـد ــ در ايـن صـورت ،هريـک از
دفعات ،جداگانه نصابسنجى مىشود كه اگر به حدّ نصاب برسد ،خمس دارد.
اشيای به دست آمده از شكم حيوانات خريده شده

مسئله  .3341اگر كسى حيوانى را خريد و پس از ذبح ،مقدارى پول يـا چيـز
با ارزشى از شكمش پيدا شد ،بايد به مالک يا مالكان قبلى كـه در روزهـاى اخيـر
مالک اين حيوان بودهاند ،معرفى كند ،اگر اظهار بىاطالعى كردند ،بايد بـه سـاير
افرادى كه قب ً
ال مالک آن بودند ،معرفى نمايد و اگر صاحبش پيدا نشد ،متعلق بـه
يابنده است و خمس ندارد؛ همچنين است اگـر مـاهى را از صـيادى خريـد و در
شكم آن گوهرى پيدا كرد ،اگر آن گـوهر طبيعـى بـود متعلـق بـه يابنـده اسـت و
خمس ندارد .چنانچه آن گوهر ،ساخت بشر باشد بايد به فروشنده مراجعـه كنـد،
اگر ادعاى ملكيت كرد بدون بينه به او مىپردازد و اگر اظهار بىاطالعـى كـرد ،بـا
داشتن مالک قبلى بايد به او مراجعه كند؛ ولى اگر مالک قبلى نداشـت و از ديرـا
صيد كرده بود ،در اين صورت مال يابنده است و خمس ندارد.
اشيای به دست آمده از شكم ماهیهای پرورشی

مسئله  .3343اگر در شكم ماه ِى خريـدارى شـده از حوضـچههـاى پرورشـى و

بخش خصوصى ،اشياى قيمتى ـ مانند انگشتر و غيره ـ به دست آيد ،بايد به مـالكش
معرفى شود؛ چنانچه ادعاى ملكيت كرد ،مال اوست و اگر اظهار بـىاطالعـى كـرد،
حكم مجهولالمالک را دارد و بايد به حاكم شرع و ول ّى فقيه مراجعه شود.
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خمس گنج پس از كسر هزينهها

مسئله  .3344خمس گنج ،پس از كسر هزينههاى كاوشگرى براى به دست
آوردن آن است ،اگر پس از آن ،به مقدار نصاب برسد ،خمس دارد.
مسئله  .3341اگر چند نفر به اشتراک ،گنجى را به دست آورند ،بايد پـس
از كسر هزينهها ،سهم هر يک به مقدار نصاب برسد .بنابراين اگر سهم هر كدام
كمتر از حدّ نصاب باشد ،بر هيچ يک از شركا خمس واجب نيست.
مسئله  .3343اگر يک نهاد حقوقى مالک باشد ـ نه اشخاص ـ و چند نفـر
به اشتراک به آن نهاد حقوقى خدمت دهند ،بدون اينكه سـهمى در مالك ّيـت آن
داشته باشند و گنج كشف شده بعد از كسر هزينه به مقدار نصـاب برسـد ،اداى
خمس آن بر مسئول آن نهاد الزم است.
چهارم :غواصی در دريا
مسئله  .3343اگر كسى با غواصى در ديرا گوهرى ـ مانند لؤلؤ و مرجـان و
ديگر گوهرها ـ از ديرا بيرون آورد و به مقدار نصاب برسد ،خمس دارد.
مصاديق غوص

متكون و ريويده مـىشـود،
مسئله  .3343هر چيز گرانبهايى كه در قعر ديرا
ّ
خواه نباتى و خواه معدنى باشد ،اگر با غوص بيرون آيد ،خمس دارد.
غواصى در رودهاى بـزرگ؛
مسئله  .3343گوهرهايى كه با ابزار و آالت ،يا ّ
مانند رود نيل ،دجله و فرات به دست مـىآيـد ،اگـر بـه مقـدار نصـاب برسـد،
خمس دارد ،مشروط به اينكه اين گوهرها در داخل اين رودهـا بـه وجـود آمـده
باشند؛ نه آنكه از ديراها به آنجا آمده باشند.

مسائل خمس

« » 109

مسئله  .3348ماهىها و ديگر آبزيانى كه از ديرا صيد مىشوند ،از مصاديق
غوص نيستند و خمس ندارند.
نصاب غوص

مسئله  .3343غوص نيز مانند معدن و گنج ،داراى نصاب است و نصـاب
غواصى شده ـ پـس از كسـر هزينـههـاى
آن ،يک دينار است .اگر ارزش اشياى ّ
غوص ـ به مقدار يک دينار طال برسد ،خمس دارد.
مسئله  .3311جواهراتى كه با چند بار غواصـى بـه دسـت مـىآينـد ،اگـر
دفعـات فاصـل ٔه
مجموع آنها به مقدار نصاب برسد ،خمس دارد و چنانچه بين
ْ
طوالنى ،مانند دو يا سه سال باشد ،بـراى هـر دفعـه ،جداگانـه نصـابسـنجى
مىشود و هركدام كه به مقدار نصاب برسد ،خمس دارد.
غواصى نماينـد ،سـهم
مسئله  .3313اگر دو يا چند نفر به صورت شراكت ّ
هركدام كه به مقدار نصاب برسد ،خمس دارد و اگر اينها براى نهاد حقوقى يـا
شخص ديگرى كار مىكنند ،در اين صورت ،از مجمـو ِع غواصـى شـده ،بـراى
نهاد حقوقى يا صاحبكار نصابسنجى مىشود.
مسئله  .3314گوهرهاى ديرايى كه با ابزار و ادوات بيـرون آورده مـىشـود،
غوص به حساب مىآيد و خمس دارد؛ چه غواص آن به ىزر آب برود يا نرود.
گوهرهاى بيرون ريخته از دريا

مسئله  .3311گوهرهايى كه به سبب جزر و مـدّ  ،از درون ديرـا بـه سـاحل
آمده باشد ،جمعآورى آنها ،غوص محسوب نمىشود و خمس ندارد.
مسئله  .3313اگر كسى بعضى از اشياء و گوهرهاى ديرايى را كه روى آب
ديرا شناور هستند ،جمعآورى نمايد ،به عنوان غوص خمس ندارد.
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تعاقب يد غوّاصان در گوهر

مسئله  .3313اگر غواصى به ىزـر ديرـا رفـت و گـوهرى بـه دسـت آورد و
غواص ديگر از او گرفت ،با فرض اينكه غواص اول ،قصد حيازت آن را داشـته
باشد ،بايد خمس آن را بپردازد و مالک آن خواهد بود و غواص دوم ،مالـک آن
غواص اول ،قصد حيازت آن را نداشـت و غـواص دوم از
نخواهد بود؛ چنانچه ّ
او گرفت ،غواص دوم ،مالک آن مىشود و بايد خمس آن را بپردازد.
شرط نبودن قصد حيازت در غوص

مسئله  .3313اگر كسى به قصد ح ّفارى ،اليربوى يا اكتشاف معدن نفت و

مانند آن به ىزر ديرا رفت و گوهرى يافت و بيرون آورد ،در اين صورت ،اگرچـه
به قصد غوص و حيازت گوهر به ديرا نرفته است؛ ولى كار او عنوان غوص دارد
و بايد پس از كسر هزينه و رسيدن به مقدار نصاب ،خمس آن را بپردازد.
يافتن گوهر در شكم حيوانِ غواصی شده

مسئله  .3313اگر كسى با غواصى ،حيـوانى را بيـرون آورد كـه در درون آن
گوهرى وجود دارد ،اين فرض دو صورت دارد:
صورت يكم :در غالب موارد ،در شكم آن حيوان ،گوهرى وجود دارد؛ مانند
صدفهاى ديرايى ،در اين صورت ،خمس دارد .صورت دوم :در غالـب مـوارد
چنين نيست ،بنا بر احتياط واجب خمس دارد.
كسر هزينههای غوّاصی

مسئله  .3318اگر كسى چند بار غواصى كرده و در يكـى از آنهـا گـوهرى
به دست آورده است ،مىتواند هزينه چند بار محاسبه و از قيمت گوهرهـاى بـه
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دست آمده كسر كند .چنانچه بين آنها فاصله ىزادى شـده باشـد ،هزينـههـاى
پيشين كسر نمىشود ،پس اگر كسى چند بار غواصـى كنـد و چيـزى بـه دسـت
نياورد و پس از يک سال دبواره غواصى كند و گوهرى به دست آورد ،هزينههاى
سال قبل از آن كسر نمىشود.
مسئله  .3313اگر كسى ،ديگرى را براى استخراج لؤلؤ و گوهرهاى ديرايى
اجير كند ،گوهرهاى به دست آمده از غواصى ،مال اجير كننده اسـت و خمـس
نيز بر عهد ٔه اوست.
گوهر به دست آمده از ساحل

مسئله  .3331اگر كسى به قصد حفارى يا اليربوـى بـه ىزـر ديرـا رفـت و بـه
همراه خارج كردن ِگل و الى ،گوهرى نيز خارج شد و كنار ساحل افتاد و رهگذرى

آن را برداشت ،اين گوهر ِملک رهگذر مىشود و از باب غوص خمس ندارد.
گوهرهاى به دست آمده از كشتى غرق شده

مسئله  .3333اگر جواهرات يا لؤلؤ و مرجان ،بر اثر سانحه ديرايى از كشـتى
غرق شده به ديرا افتاده باشد و غواصى آنها را خارج نمايد ،سه حالت دارد:
يكم :يقين دارد كه مالک آن اعراض نكرده؛ در اين صورتِ ،ملـک غـواص
نمىشود و حكم « ُل َق َطه» را دارد.
دوم :شک دارد كه آيا مالكش اعراض كرده يا نه؛ در اين صـورت ،ملكيـت
مالک استصحاب مىشود و غواص مالک آن نخواهد شد.
سوم :يقين داشته باشد كـه مالـک اعـراض كـرده اسـت؛ در ايـن صـورت،
غواص مالک مىشود؛ ولى به عنوان غوص خمس ندارد.
ّ
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حكم معدن غوّاصى شده

غواصى در اعماق ديرا اشياء معدنى را ـ ماننـد عقيـق و
مسئله  .3334اگر ّ
ياقوت و غيره ـ استخراج كند ،براساس قاعده ،به عنوان معدن خمس دارد؛ امـا
برپايه روايات ،به عنوان غوص خمس دارد.
عنبر دريايى و نصاب آن

مسئله  .3331عنبرى كه از ديرا به دست مىآيد ،چهار حالت دارد :يـا بـه
غواصى است؛ يا به وسيله آالت و ادوات استخراج مىشـود؛ يـا از روى
واسطه ّ
آب جمعآورى مىشود؛ يـا امـواج ديرـا آن را بـه سـاحل مـىآورد و از سـاحل
جمعآورى مىشود .عنبر به دست آمده در هر چهار صورت ،خمس دارد.
مسئله  .3333عنبرى كه با غوص يا ابزار و ادواتـى كـه ملحـق بـه غـوص
است ،استخراج شود ،نصاب دارد و نصابش يک دينار است؛ ولى عنبرى كه از
روى آب ديرا يا ساحل آن به دست آيد ،اگرچه كمتر از يک دينار باشد ،بنـا بـر
احتياط واجب ،خمس دارد.
اجتماع دو عنوان خمسی و نصاب آن

مسئله  .3333اگر كسى با غوص ،معدنى را به دسـت آورد ،يـا بـا غـوص
گنجــى را بيابــد ،يــا مــواد معــدنى را در غنــائم جنگــى بــه دســت آورد ،در
نصابسنجى ،احتياط در آن است كه كمترين نصاب را مالک قرار دهد و بيـن
بيست دينار و يک دينار ،به لحاظ رعايت مصلحت گيرندگان خمس ،يک دينار
را نصاب قرار دهد.

مسائل خمس

« » 111

پنجم :مال حالل مخلوط به حرام
مسئله  .3333مال حاللى كه با مال ديگرى به صورت اشاعه يا امتـزاج يـا
اختالط يا اشتباه در مصداق ،مخلوط شده است كه نمىتوان آن را جدا كـرد و
مقدار و صاحب آن مال ناشناخته باشد ،پرداختن خمس آن واجب است؛ البته
مال حرامى كه در ذ ّمه شخص است ،مصداق حالل مخلوط به حرام نيست.
صورتهاى مال حالل مخلوط به حرام

مسئله  .3333مال حالل مخلوط به حرام چهار صورت دارد:
صورت يكم :هم مقدار مال حرام معلوم است ،هم صـاحب مـال معلـوم؛
ولى مال حالل و حرام ،به نوعى ممزوج شده است كه تمـايز آنهـا از يكـديگر
ممكن نيست؛ در اين صورت بايد به اندازه مال حرام به صاحبش بپردازد.
صورت دوم :صاحب مال معلوم است؛ ولى مقدار مال حرام معلوم نيست؛
در اين صورت ،با صاحب ْ
مال تراضى و مصالحه مىكند.
صورت سوم :مقدار مال حرام معلوم است؛ ولى صاحب آن معلوم نيسـت،
در اين صورت ،مقدار مال حرام چه كمتر از خمس باشد يا بيشـتر از آن ،حكـم
مجهول المالک را دارد و بايد به حاكم شرع و ول ّى مسلمين پرداخت شود؛ يا به
اذن او صدقه داده شود.
صورت چهارم :هم مقدار مال حرام معلوم نيست؛ هم صاحب آن؛ در ايـن
صورت ،بايد خمس آن را پرداخت كند.
مسئله  .3338اگر مال حرامى كه با مال حالل مخلوط شده ،مردد بيـن دو
يا چند چيز شبيه به همديگر باشد ،در اين صورت ،به قيد قرعه ،يكى از آنها را
به حاكم شرع مىپردازد؛ يا به اذن او صدقه مىدهد.
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مسئله  .3333در صورتى كه مالک مالى كه مخلوط شده است ،مردد بيـن
چند نفر باشد ،اگر مال ياد شده قابل تقسيم ميان آنها باشد ،آن مال بين آنـان
تقسيم مىشود و اگر قابل توىزع نباشد ،ميان آنان قرعه زده مىشـود و قرعـه بـه
نام هركس درآمد ،آن مال به او داده مىشود.
بيشتر بودن مال حرام معيّن از خمس

مسئله  .3331اگر كسى مىداند ،مال شخص مع ّينى با مال او مخلوط شـده
و بيش از خمس (يک پنجم) است ،ولى مقدارش را نداند ،اگر تمامى آن مال در
اختيار او باشد ،به مقدارى كه يقين دارد مال ديگرى اسـت ،بايـد بـه او بپـردازد و
بقيه ،مال او خواهد بود .چنانچه آن مال در اختيار ديگرى باشد ،مقدارى كه يقين ًا
مال اوست ،در اختيار مىگيرد و زائد بر آن ،حكم مجهـولالمالـک را دارد و بايـد
آن را به فقيه جامع الشرايط تحيول؛ يا به اذن او صدقه دهد.
مال مجهولالمالک

مسئله  .3333كسى كه مال حالل مخلوط به حرام دارد كه بايد خمس آن
داده شود و قبل از پرداختن خمس ،تمام مال را مصرف يا تلف كند ،نسبت بـه
خمس ضامن است و بايد آن را بپردازد.
پيدا شدن مالک مال پس از خمس
ِ
خمس م ِ
ِ
حالل مخلوط به حرام (مال ديگرى) را
ال
مسئله  .3334اگر كسى

پرداخت كرد و سپس مالک مال حرام پيدا شد ،در اين صـورت ،پرداخـت كننـده
ضامن نيست.
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بيشتر ي ا كمتر بودن مال حرام از خمس

مسئله  .3331مك ّلفى كه پس از پرداختن خمس مـال حـالل مخلـوط بـه

حرام ،فهميد مقدار حرام كمتر از يک پنجم مالى بوده است كـه پرداخـت كـرده
است ،در اين صورت نمىتواند مقدار ىزادى را از اولياى خمس طلب كند.
ِ
خمس مـال حـالل مخلـوط بـه
مسئله  .3333اگر مكلف پس از پرداختن
حرام ،بفهمد مقدار حرام بيش از مقدار خمسى است كه پرداخت كـرده اسـت،
در اين صورت ،هنوز مالش مخلوط به حرام است و بـا فـرض ندانسـتن مقـدار
حرام ،بايد دبواره خمس آن را بپردازد.
مخلوط شدن سهوی

مسئله  .3333اگر كسى مـال حرامـى دارد كـه مقـدار و مالـک آن معلـوم
نيست ،چنانچه اين مال را سهو ًا با مال حاللش مخلوط كرد ،در ايـن صـورت،
جاى پرداختن خمس نيست ،بلكه بايد با حـاكم شـرع مصـالحه كنـد و مقـدار
مورد مصالحه را به نيابت از صاحبش صدقه بپردازد .چنانچه مال حرام را عمد ًا
با مال حالل خود مخلوط كرده باشد ،بايد مقدارى كه با آن ،يقين به برائت ذ ّمه
حاصل مىشود ،صدقه بپردازد.
خمس با دو عنوان

مسئله  .3333اگر كسى ،با دو عنوان ،خمس بدهكار باشد ،مانند اينكه بـه
عنوان مال حالل مخلوط به حـرام و ابرـاح مكاسـب بـه مـالش خمـس تعلـق
گرفت ،در اين صورت ،دو بار بايد خمس مالش را بپردازد .3 :بـه عنـوان مـال
مخلوط به حرام .4 .به عنوان ابراح مكاسب و در اين مسئله ،نخست به عنوان
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ابراح مكاسب با حاكم شرع مصالحه مىكند ،چون سود ساالنهاش بـه جهـت
ّ
مشخص نيست؛ سپس برپايه مال مخلـوط بـه حـرام
مخلوط شدن با مال حرام
خمس بپردازد.
شخصيت حقوقى بودن مالک مال

مسئله  .3333اگر مال حالل كسى با مال حرام مخلوط شد و مالـک مـال
حرام ،شخص ّيت حقوقى است؛ نظير آنكه زكات يا خمس يا مال وقفى در مال
او مخلوط شده باشد ،در اين صورت ،حكم مالـ ِ
ک معلـومى را دارد كـه مقـدار
مال او معلوم نيست ،بنابراين بايد با اولياى زكات يا خمس يـا وقـف مصـالحه
كند.
خمس مال حرام تصرف شده

مسئله  .3338كسى كه مال حالل مخلوط به حرام را مصرف كـرده؛ ولـى
مقدار مصرف شده را نمىداند ،بايد خمس هر مقدارى را كه يقين به تصرف در
آن دارد ،بپردازد و در بيش از آن ،برائت جارى كند.
حالل مخل ِ
ِ
مسئله  .3333اگر كسى با تصرف در ِ
وط به حرام ،آن را
مال
فروخت يا هبه كرد ،در اين صورت ،چون خمس به عيـن مـال تعلّـ ق گرفتـه
بود ،معامله و تصرف او در يک پنجم اي ن مال بـه صـورت فضـولى اسـت و
حاكم شرع به عنوان ول ّى اولياى خمس مىتواند آن معامله را امضاء كنـد و
يک پنجم را از او بگيرد؛ يا آن معامله را ر ّد كند كه در اين صـورت ،حـاكم
شرع مىتواند هم به اين شخص ،هم به خريدار ي ا هبه شده مراجعـه كنـد و
يک پنجم را از او بگيرد.
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خري دن مال متعلق خمس از غير معتقد به خمس

مسئله  .3331اگر كسى مالى كه متعلق خمس است ،از كسى خريد كـه معتقـد
به خمس نيست؛ يا از او به وى منتقل شد ،الزم نيست خمس آن مال را بپردازد.
ششم :زمينی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
مسئله  .3333اگر كافر ذ ّمى زمينى را ـ مانند زمين كشاورزى ،بـاغ ،عرصـه
مسكن ،مغازه و مانند آن ـ از مسلمانى خريد ،بايد خمس آن را بپردازد .تفـاوتى
در مورد اين زمين نيست ،چه «مفتوح العنوه» باشد؛ يا زمينى باشد كه اهلش بـا
رغبت و بدون جنگ ،اسالم آورده باشند و چه غير اينهـا ،در همـه آنهـا كـافر
ذ ّمى بايد خمس آن را بپردازد .مصرف اين خمس ،مصـرف خمـس مصـطلح،
يعنى ائمه

و سادات هستند.

شرو ط و محدوده خمس كافر ذمّى

مسئله  .3334يكى از شرايط وجوب خمس بر ذ ّمـى ،آن اسـت كـه زميـن
معوضـه باشـد؛
انتقال يافته از مسلمان به كافر ذ ّمى ،به صورت بيـع ،يـا عقـود ّ
معوضه منتقل شده باشد.
يعنى به وسيله خريد و فروش يا صلح يا هبه ّ
مسئله  .3331خمسى كه كافر ذ ّمى بايـد بپـردازد ،فقـط از عرصـه و زميـن
مزرعه ،باغ درختان ،خانه و مغـازه اسـت؛ امـا از اعيـانى آنهـا واجـب نيسـت
خمس بپردازد.
مسئله  .3333در مواردى كه كافر ذ ّمى بايد خمس بدهد ،قصد قربـت الزم
نيست؛ همچنين خمسى كه حاكم شرع از كافر ذ ّمـى مـىگيـرد ،الزم نيسـت از
سوى او قصد قربت كند.
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مسئله  .3333زمينى كه مسـلمان بـه كـافر ذ ّمـى مـىفروشـد ،الزم نيسـت
فروشنده شرط كند كه ذ ّمى خمس آن را بپردازد.
مسئله  .3333كودک نابالغ يا مم ّيز مسلمان ،اگر زمينى داشته باشد كه ول ّى
او زمينش را به كافر ذ ّمى بفروشد ،كافر ذ ّمى بايد خمس آن زمين را بپردازد.
خمس زمين تبادلی چندباره ميان كافر ذمّى و مسلمان

مسئله  .3333اگر كافر ذ ّمى زمينى را كه از مسلمان خريده بود ،خمـس آن
را بپردازد و دبواره ،همان زمين را به مسلمانى بفروشد و بـار ديگـر آن را بخـرد،
هرچند بار كه آن زمين را مىخرد و مىفروشد ،بايد پس از هر خريدن ،خمس آن
را بپردازد.
مسئله  .3338چنانچه كافر ذ ّمى از مسلمانى زمينـى خريـد و خمـس آن را
نپرداخت و آن را به مسلمان ديگر فروخت ،اگر معامله در مرحله اجـراى صـيغ ٔه
عقد بود و مبادله عملى انجام نشـد ،كـافر ذ ّمـى فقـط ضـامن خمـس اسـت و
چنانچه آن زمين به قبض مشترى مسلمان رسيده باشـد ،در ايـن صـورت ،هـم
ذ ّمى ،هم مشترى مسلمان ،ضامن خمس آن زميناند.
مسئله  .3333زمينى كه كافر ذ ّمى آن را از مسلمان خريده و پيـش از پرداخـت
خمس ،به همان مسلمان فروخـت ،ايـن زميـن ،اگـر بـه قـبض و اقبـاض خريـدار
مسلمان رسيده و تحت يد او قرار گرفته باشد ،هر دو ضامن خمس آناند.
مسئله  .3331اگر ذ ّمى زمين خريده شده از مسلمان را با اقاله به فروشـنده
پس داد و فروشنده هم آن را پس گرفت ،در اين صورت ،چون فسـخ معاملـه از
زمان اقاله است ،نه از اصل ،اين فسخ ،نقل و انتقال جديد است و مانند مسئله
قبلى ،هر دو ضامن خمساند.
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مسئله  .3333اگر كافر ذ ّمى زمينى را از مسلمانى خريـد و معاملـه خيـارى
بود ،چنانچه اِعمال خيار شد و معامله فسخ گرديد ،واجب نيست خمـس آن را
بپردازد.
مسئله  .3334اگر ذ ّمى هنگام خريـدن زميـن از مسـلمان ،شـرط كنـد كـه
خمس به او تع ّلق نگيرد يا اصل تع ّلق خمس به عهـده فروشـنده باشـد ،چـنين
شرطى ،به جهت خالف شرع بودن ،نافذ نيست ،اگر ذ ّمى پذيرفتـه كـه خمـس
زمين خريدارى شده به عهده اوست؛ ولى شرط كنـد كـه فروشـنده مسـلمان از
طرف او بپردازد ،چنانچه فروشنده مسلمان قبول كند كه َد ْين و بدهكارى ذ ّمى را
بپردازد ،چنين شرطى نافذ است؛ ولى تا زمانى كه مسلمان به شرط وفـا نكـرده،
ذ ّمى ضامن خمس است.
مسئله  .3331در مواردى كه كافر ذ ّمى بايـد دبوـار خمـس بپـردازد ،چـون
خمس به عين مال تعلق مىگيرد معامله نسبت به يـک پـنجم فـروش زميـن از
كافر ذ ّمى به مسلمان ،فضولى است و دبواره كه از مسلمان مىخرد ،نسـبت بـه
همان يک پنجم زمين نيز فضـولى اسـت و در حقيقـت ،چهـار پـنجم (هشـتاد
درصد) زمين را خريده اسـت ،بنـابراين بايـد خمـس چهـار پـنجم آن زميـن را
بپردازد؛ اما اگر كافر ذ ّمى پيش از فروش به مسلمان ،خمس آن زمين را از مالش
پرداخت ،يا ول ّى خمس (حاكم شرع) معامله ذ ّمى به مسلمان را اجـازه نمايـد،
در اين صورت ،كافر ذ ّمى پس از خريدن از مسلمان ،بايد خمس تمام آن زميـن
را دبواره بپردازد.
مسئله  .3333اگر كافر ذ ّمى زمينى را از مسلمان خريد و سپس فهميد يـک
پنجم آن را بايد به عنوان خمس بپردازد ،در اين صورت ،نمـىتوانـد بـه اسـتناد
تب ّعض صفقه ـ يعنى اين مال كم شده است ـ معامله را فسخ كند.
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مسئله  .3333اگر مسلمانى زمينى را به كافر ذ ّمى فروخت و شرط كـرد كـه
اين زمين را به مسلمانى بفروشد ،در اين صـورت ،خمـس از عهـده كـافر ذ ّمـى
ساقط نمىشود و بايد خمس آن را بپردازد.
مسئله  .3333اگر مسلمانى زمينى را از كافر ذ ّمى خريد؛ سپس اين معاملـه
را با اقاله يا اعمال خيار فسخ كرد و زمين را بـه كـافر ذ ّمـى برگردانيـد ،در ايـن
صورت ،اگرچه زمين از مسلمان به كافر ذ ّمى منتقـل شـد؛ ولـى بـر كـافر ذ ّمـى
خمس الزم نشده است.
مسئله  .3333اگر كافر ذ ّمى ،يک پنجم زمينى را كه از مسلمان خريده بود،
به ول ّى خمس (ولى فقيه يا حاكم شرع) به عنوان خمس تحيوـل دهـد؛ سـپس
همان مقدار زمينى را كه خمس بوده ،دبواره بخـرد ،بـاز هـم بايـد خمـس ايـن
مقدار زمينى را كه دبواره خريده است بپردازد.
خمس زمي ن مبادله شده در فرض اسالم ذمّی

مسئله  .3338اگر كافر ذ ّمى زمينى را از مسلمانى خريد و پيش از پـرداختن
خمس مسلمان شد ،در اين صورت ،خمس از او ساقط نمـىشـود ،مگـر آنكـه
عين آن زمين از راه سيل؛ يا رانش و مانند آن از بين رفته باشد؛ در اين صـورت،
خمس بر او واجب نيست.
مسئله  .3333اگر كافر ذ ّمى زمينى را از مسلمان خريـد و پيـش از تحيوـل
گرفتن زمين ،مسلمان شد ،در اين صورت ،خمس از او ساقط مىشود ،چون در
زمان تحيول گرفتن و مالک فعلى شدن ،مسلمان شده است.
مسئله  .3381اگر كافر ذ ّمى زمينى را به كافر ذ ّمى ديگر بفروشد و فروشنده پيش از
تحيول دادن زمين به خريدار ،مسلمان شود ،خريدار ذ ّمى بايد خمس آن را بپردازد.
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هفتم :درآمدهاي کسب (ارباح مكاسب)
درآمــدهاى كســب و كــار ،پــس از كســر هزينــههــاى ســاالنه شــخص و
خانوادهاش ،متع ّلق خمس است.
مسئله  .3383هزينههاى كسب و كار ـ مانند اجاره ،كرايه ،بهاى آب ،بـرق
و غيره ـ در محاسبه خمسى كسر مىشود؛ همچنين هزينههاى متعارف شـخص
و خانوادهاش از درآمد كسب و كار نيز كسر مىشود.
مسئله  .3384بعضى از كارها و درآمدها و هزينههاى آن فصلى است ـ مانند
صيادى ـ در اين صورت ،مجموع هزينه و درآمد آن ،به لحاظ يک سال محسوب
مىشود و بعضى از درآمدها در ط ّى دو سال اسـت؛ ماننـد بعضـى از زميـنهـاى
كشاورزى كه يک سال داير و يک سال باير است .در صورتى كـه هزينـه دو سـاله
شرط حصول درآمد باشد ،مجموع هزينههاى دو سال محسوب مـىشـود؛ وگرنـه
هزينه خصوص سال درآمد ملحوظ مىشود.
زمان تعلق خمس

مسئله  .3381تع ّلق خمس مانند زكـات نيسـت كـه پـس از حلـول سـال،

واجب گردد ،بلكه با پديد آمدن سود ،خمس به آن تع ّلق مىگيرد ،بنابراين اگـر
كسى تجارت و يا كارى انجام داد و درآمدى به دست آورد ،خمس به آن تع ّلـق
مىگيرد و مىتواند همان زمان خمس آن را بپردازد ،نيز مىتواند تـا پايـان سـال
صبر كرده و هزينههاى سال را كسر كند و خمس مانده درآمد را بپردازد.
خمس انواع درآمدها

مسئله  .3383درآمدهايى كه به دست مىآيد ،چند قسم است:
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 .3درآمدى كه از راه حرفه و كار به دست مىآيد؛ مانند تجارت ،كشاورزى،
ِ
كسب درآمد مىشـود
بنّايى يا كارگرى كه از راه مبادله كاال ،يا فعاليت جسمى،
كه پس از كسر هزينه ساالنه ،ماند ٔه آن خمس دارد.
 .4كسب درآمد از راه حرفه و پيشه نيسـت ،بلكـه در يـک مقطعـى ،كـارى
انجام مىدهد ،يا تجارتى مىكند و سود به دست مىآورد كه پس از كسر هزينـه
ساالنه ،ماند ٔه آن خمس دارد.
 .1درآمدى كه از راه جايزه ،هبه و هديهاى كه به او بخشـيدهانـد و او فقـط
قبول نموده است و مالک شده است كه پس از كسر هزينه ساالنه ،اگر ماند ٔه آن
قابل توجه باشد ،خمس دارد.
 .3درآمدهايى كه بـدون كـار و تـالش و بـدون قبـول و پـذيرش نصـيب او
مىشود؛ مانند كسى كه پدر و يا مادرش درگذشته است و اموال آنها به عنـوان
ارث به او منتقل مىشود كه خمس ندارد؛ ولى مالى كـه از يـک فاميـل دور كـه
احتمالش را نمىداد ،به ارث به او رسيده باشد ،خمس دارد.
مسئله  .3383اگر كسى به عنوان «وقف عام» درآمدى نصيبش شـده ،ايـن
درآمد همانند هبه است كه اگر قبول و قبض كرده ،مالكش مىشود و در صورتى
كه قابل توجه باشد ،پـس از گذشـت سـال و كسـر هزينـه ،بايـد خمـس آن را
بپردازد؛ همچنين اگر درآمدى به عنوان «وقف خاص» به او رسيده ،ايـن درآمـد
مانند ارث است كه به قبول نياز ندارد و شخص مالكش مىشود و پس از كسـر
هزينههاى سال ،بايد خمس آن را بپردازد.
خمس مهريه

مسئله  .3383مهريه زن ،چنانچه بيش از «مهر السنه» باشد ،بنـابر احتيـاط
واجب خمس دارد.
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خمس مال ميّت

مسئله  .3383اگر عين مالى كه از م ّيت مانـده اسـت ،متعلـق خمـس بـوده و
م ّيت قبل از مردن ،خمس آن را نپرداخته است ،وارثان او بايد خمس آن را بپردازند.
مسئله  .3388اگر عين مال شخص ،متعلق خمس بوده و پيـش از وفـاتش
آن را فروخت و عوض آن را ديرافت كرد ،در اين فرض ،ورثـه بايـد خمـس آن
عوض را بپردازند؛ سپس چهاپرنجم مانده به ورثه منتقل مىشود.
مسئله  .3383اگر كسى قبل از مرگش در مال متعلق خمـس ،بـه گونـهاى
تصرف كرد كه نه مال باقى است ،نه عوض آن ،در اين صورت ،خمس از عيـن
مال به ذ ّمه او منتقل مىشود و پس از مرگش ،مالى كه در ذ ّمه او بود ،منتقل بـه
عين مىشود و ورثه بايد پيش از تقسيم مال ،خمس آن را همانند بدهكارىهاى
او بپردازند.

ِ
مـورث يـا عـوض
مسئله  .3331اگر وارث م ّيت شک دارد كه آيا عين مال ّ

آن ،يا ذ ّمه او متعلق خمس است يا نه ،در هيچكدام از سه فرض ،بر وارث الزم
نيست كه خمس اموال به جا مانده از م ّيت را بپردازد.
مورث متعلـق
مسئله  .3333اگر ورثه بدانند عين يا عوض مال ارث يا ذ ّمه ّ
مورث مسلمان و معتقد
خمس بوده ،ولى نمىدانند آن را پرداخته يا نه ،چنانچه ّ
به خمس نبوده ،بر ورثه واجب نيست كه خمس مال ارث را بپردازنـد؛ امـا اگـر
مورث (ميت) مسلمان و معتقد به خمس بوده؛ ولى خمـس نمـىداده ،بـر ورثـه
ّ
واجب است خمس مال ارث را بپردازند.
مورث متعلـق
مسئله  .3334اگر ورثه بدانند عين يا عوض مال ارث يا ذ ّمه ّ
ِ
خمس مال خـود را مـىپرداخـت و پـس از وفـات
مورث هر ساله
خمس بود و ّ
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مورث شک دارند آيا مورث در حال حيات ،خمس سال آخر را ادا كرده يـا نـه،
ّ
در اين صورت ،بر آنان واجب نيست كه خمس «مال ارث» را بپردازند.
مسئله  .3331اگر از فاميل دورى كه احتمال ارث بردن از او داده نمىشـد،
ارثى به كسى رسيد ،بايد خمس آن را پرداخـت كنـد .در ايـن فـرض ،چنانچـه
مورث (فاميل دور) مشمول خمـس بـوده
بداند عين آن مال يا عوض آن يا ذ ّمه ّ
است ،خمس آن را دو بار بايد بپردازد ،يک بار براى تع ّلق خمـس بـه عيـن؛ يـا
مورث و بار دوم به عنوان «ارث َمن اليحتسب».
عوض يا ذ ّمه ّ
خمس در خمس

مسئله  .3333اگر ول ّى مسلمين يا فقيه جامع شرايطى قسمتى از خمس (سهم
شريف امام

و سهم سادات) را به صورت مجانى (نه در برابر تالش فكـرى يـا

جسمى) به افرادى بپردازد ،اين اموال متعلق خمس نيست ،چنانكه اگـر زكـات يـا
صدقه مستحب را به فقير بدهد ،در اين صورت نيز متعلق خمس نيست.
فروش مال متعلّق خمس

مسئله  .3333اگر كسى مال متع ّلق خمس را به ديگرى بفروشد ،معامله در

صحت آن به اذن حاكم شرع نيـاز دارد و حـاكم
يک پنجم آن ،فضولى است و ّ
شرع ،هم مىتواند به فروشنده مراجعه كند؛ هم به خريدار .چنانچه به فروشـنده
مراجعه كرد ،مىتواند يک پنج ِم قيمت را بگيرد؛ يا معامله را فسخ كند و خمس
عين مال را بگيرد و در مراجعه به خريدار ،مىتواند عين يک پنجم مال را بگيرد
كه در اين صورت ،خريدار خيار (تب ّعض صفقه) دارد و مىتواند معامله را امضاء
كند و قيمت يک پنجم را از مشـترى بگيـرد و مشـترى مـىتوانـد آن مبلـغ را از
فروشنده بطلبد؛ يا معامله را به هم بزند.
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بخشيدن مال خمسدار

مسئله  .3333اگـر كسـى مـال خمـسدار را بـه ديگـرى ببخشـد ،در ايـن
صورت ،ول ّى مسلمين يا فقيه جامع شرايط ديگر مىتواند بـه بخشـنده مراجعـه
كند و خمس را از او بگيرد و مىتواند به كسى كه به او بخشيده شـده ،مراجعـه
نمايد و خمس را از عيـن مـال بگيـرد و در صـورت دوم ،او (م ّتهـب) نـه حـق
مراجعه به واهب دارد؛ نه خيار تب ّعض صفقه ،چون در برابر اين مـال چيـزى بـه
واهب نداده است تا عوض آن را بگيرد ،اما اگر م ّتهب عين مال را تلـف كـرده
باشد ،ول ّى خمس مىتواند از واهب يا م ّتهب ،مثل يا قيمت آن خمس را بگيرد.
درآمدهاى مال بىخمس

مسئله  .3333اگر از كااليى كه خمس آن را دادهاند ،يا متعلق خمس نبوده
ـ مانند ميراث و هبه ـ درآمدى حاصل شد ،سه صورت دارد:
يكم :درآمد منفصل؛ مانند ّبرهاى كه از گوسفند تولد يافـت يـا ميـوه كـه از
درخت به دست آمد ،در اين صورت ،سود و نماى منفصل ،خمس دارد.
دوم :درآمد متصل؛ مانند چاق و پروار شدن گوسفند يا تناور شـدن درختـان
صنعتى؛ در اين صورت ،اگر پروابرندى و ايجاد نهالسـتان درخـت ،بـراى سـود
بردن بود ،نماى متصل آنها خمس دارد و اگر به جهت مصرف شخصـى بـود،
نماى متصل ،خمس ندارد.
سوم :افزايش قيمت بازار ،اگر كااليى كه متعلق خمس نيست يا خمـس آن
ِ
زمان ِ
سال خمس ِى افزاي ِ
ش قيمت را محاسـبه مـىكننـد و
داده شده ،گران شود،
خمس آن را بايد بدهند.
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مسئله  .3338اگر كسى كااليى را براى تجارت در اختيار داشت و در وسط
تنـزل
سال ،قيمت آن افزايش يافت و آن را نفروخت ،در پايان سال ،قيمـت آن ّ
ِ
خمس افزايش قيمت وسط سال ،واجب نيسـت ،اگرچـه عـدم فـروش در
كرد،
وسط سال ،براى گرانتر شدن و غير آن باشد.
مسئله  .3333اگر قيمت كاال در وسط سال افزايش يافت و تا پايـان سـال
خمسى افزايش داشت؛ ولى مالک عمد ًا آن را نفروخت و پس از سـال خمسـى
كاال ارزان شد ،در اين صورت ،بايد خمس افزايش قيمت را بپردازد.
خمس ميوه درخت

مسئله  .4111اگر كسى درخـت ميـوه بـراى اسـتفاده شخصـى در باغچـه
منزلش غرس كند ،محصول و ثمرهاى كه به دست مىآيد ،خمس ندارد ،اما اگر
درختان را براى فضاى سبز در كنار خانهاش غرس نموده اسـت؛ ولـى شـاخه و
برگ و ثمرهاش به قصد سود و فروش باشد ،در اين صورت ،اصل درخت جـزء
هزينه است و خمس ندارد؛ ولى ثمـرهاش خمـس دارد .البتـه بـاغ ميـوهاى كـه
جهت تجارت از محصول آن غرس مىشود ،همانند ساير سرمايههاى تجـارى،
مشمول خمس است.
محاسبه كسبهای چندگانه

مسئله  .4113اگر كسى چند نوع كسب دارد ،مـىتوانـد تمـام درآمـدها را
يكجا محاسبه كند ،پس كسى كه هم كارمند اسـت ،هـم كشـاورزى و تجـارت
مىكند ،مىتواند در پايان سال خمسى ،پس از كسر هزينه زندگى و هزينـههـاى
كسب و تجارت ،خمس باقى مانده را يكجا بپردازد.
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خمس سود معلّق

مسئله  .4114اگر كسى معاملهاى كرده كه اين معامله به جهت خيار فسخ
مشترى يا غير آن ،قطعى نشده است ،واجب نيست خمـس سـود ايـن معاملـ ٔه
قطعى نشده را بپردازد ،چون هنوز سود آن مستقر و ثابت نشده است.
مسئله  .4111اگر كسى در اواخر سال خمسى خود معاملهاى كـرده كـه در
آن خيار فسخ دارد و در پايان سال خمسى ،به لحاظ اينكه بيع مستقر نشده بود،
سودش را محاسبه نكرد و در ابتداى سال بعد ،زمان خيار سپرى شـده يـا حـق
خيار را اسقاط كرده است ،چنانچه طرف مقابل با استقاله خواستار بـر هـم زدن
اصل بيع شود و اين شخص هم اقاله را بپذيرد ،بايد احتياط ًا خمس سودى كـه
به دست آورده بود و آن را برگردانده ،به ولـ ّى خمـس بپـردازد ،چـون در مقـدار
خمس آن سود ،حق اقاله ندارد ،هرچند اقوا عدم وجـوب خمـس اسـت ،ىزـرا
اقاله به منزل ٔه تزلزل سود است.
خمس سرمايه

مسئله  .4113سرمايهاى كه شخص براى تأمين هزينه متعارف زندگى به آن نيـاز
دارد و بدون آن شأن وى محفوظ نمىماند ،بنا بر اقوا خمس نـدارد ،هرچنـد احتيـاط
استحبابى در پرداختن آن است؛ ولى سرمايهاى كه براى ذخيره كـردن و افـزايش مـال
است ،خمس دارد .معيار مصرف متعارف ،پرهيز از اسراف و تبذير است.
مبدأ سال خمسی

مسئله  .4113مبدأ سال خمسى و محاسـبه خمـس ،بـراى كسـانى كـه از
شروع به كار ،فايده و سود به دست مىآورنـد ،ماننـد كـارگران روزانـه ،از زمـان
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سوددهى است؛ ولى براى افرادى كه ميان هزينههاى سرمايهگذارى و سـوددهى
آن فاصله هست ،آغـاز محاسـبه هزينـه او ،آغـاز بـه كـار اوسـت؛ يعنـى تمـام
هزينههايى كه پيش از سوددهى انجام داده است ،آنها را از ِ
سود به دست آمده
كسر مىكند و خمس سود مانده را در پايان سال پرداخت مىكند.
مسئله  .4113معيار در سال خمسى ،لزوم ًا ماههـاى سـال قمـرى نيسـت،
بلكه هر كس مىتواند ابتداى كسـب و كـار خـود را بـر اسـاس مـاههـاى سـال
شمسى محاسبه نمايد و پس از گذشت يكسال شمسى از ّاولين مـاه احتسـاب
ِ
خمس باقى مانده درآمد خودش را بپردازد.
شده،
محاسبه قبل و بعد از سال

مسئله  .4113در محاسبه و پرداخـت خمـس ،تـأخير از سـال مـالى جـايز
نيست؛ ولى زودتر از پايان سال مالى مىتـوان ،درآمـد و هزينـههـا را محاسـبه و
خمس آن را پرداخت كرد.
استثناى هزينهها

مسئله  .4118هزينهاى كه براى كسب و تجارت انجام مىشود ،از سود آن
كسر مىشود ،چنانكه هزينه ساالنه خود شخص و عيال و فرزنـدان او از درآمـد
سال كسر شده و خمس ِ
سود مانده پرداخت مىشود.
مسئله  .4113اموالى كه جزء هزينهاند دو بخش دارند .3 :ابزار مانـدنى يـا
هزينه غير جارى؛ مانند مسكن ،وسيله نقليه ،وسايل خانه و زنـدگى كـه پـس از
استفاده از بين نمىروند و خمس ندارند .4 .هزينههـاى جـارى و غيـر مانـدنى؛
مانند خوراكىها ،نوشيدنىها و ديگر هزينههاى از ميان رفتنى .از اين وسايل هـر
چه در پايان سال بماند ،بايد خمس آن را پرداخت كرد.
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مسئله  .4131استثنائات هزينههاى شخص و عائله او از درآمـد كسـب دو
بخش دارند .3 :هزينـههـاى رايـج؛ ماننـد خـوراک روزانـه ،پوشـاک و مسـكن
متعارف .4 .هزينههاى غير روزانه كه شارع مقـدّ س ،آن را واجـب كـرده باشـد؛
مانند سفر حج واجب ،كفاره روزه و قسم ،ديه و مانند آن؛ همچنين امـورى كـه
انجام دادن آنها مستحب باشد ،مانند ىزارت مشاهد مشرفه ،عمـره ،صـدقات
مستحب يا انجام دادن آنها مبـاح باشـد ،ماننـد هديـه و مهمـانى و سـفرهاى
تفريحى و مانند آن كه اين امور مباح بايد مطابق شأن او باشد.
مسئله  .4133اگر كسى بيشتر از مطابق شأن خـود هزينـه كـرده باشـد ،بـه
مقدار شأن او ،جزء هزينه حساب مـىشـود و بيـش از آن ،اسـراف بـوده و بايـد
خمس آن را بپردازد.
مسئله  .4134در امور مباح ،مانند هديه و كادو دادن يا سفرهاى تفريحـى،
هزينهها بايد مطابق شأن مكلف باشد؛ براى مثال ،اگر كسى قصد سفر تفريحى
دارد و همتاهاى او با ماشين يا به هتلهاى معمولى مىروند ،اگر او با هواپيمـا؛
يا به هتلهاى گرانقيمت برود ،مطابق شـأن او نيسـت ،پـس بايـد هزينـههـاى
اضافى را محاسبه نمايد و خمس آن را بپـردازد؛ ولـى در سـفرهاى مسـتحب و
ىزارتى هرچند تكرار شود يا در كارهاى خير ،هر مقدار بخواهـد بـه امـور خيريـه
كمک كند ،اسراف نيست ،ىزرا در امـور آخـرت ،شـأن دنيـايى افـراد مالحظـه
نمىشود .البته اسراف در هيچ مورد روا نيست.
مسئله  .4131اگر كسى به عمـدْ جنـايتى كـرده ،پـرداختن ديـه يـا ارش و
غرامت ـ مانند جنايت خطايى ـ جزء هزينه او شمرده مىشـود؛ امـا اگـر كسـى
بىمباالت است و مال يا جان مردم را از بين مىبرد و مجبور مىشود كفاره ،ديه
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و غرامت بپردازد ،بعيد است اين هزينـههـا جـزء هزينـه او محسـوب شـود و در
اينگونه موارد نيز بايد خمس آن را بپردازد.
مسئله  .4133اگر در هزينه بودن مالى شبهه باشد ،يعنى شـک كـرده پـولى
كه مصرف شده است آيا صرف هزينه زندگى شـده يـا بـه مصـرف غيـر هزينـه
رسيده است؛ براى مثال ،شخص نمىداند فالن مبلغ را به كسى قـرض داده يـا
صرف هزينه زندگى كرده است ،در اين صورت ،نسبت بـه ايـن مقـدار ،برائـت
جارى مىشود و الزم نيست خمس آن را بدهد .البته بعد از رفع شـبهه ،حكـم
آن معلوم خواهد شد.
ابزار ماندنى

مسئله  .4133وسايلى كه در طول سال مورد استفاده قرار مىگيرد ،خـواه از
بين بروند و خواه از بين نروند ،جزء هزينه خواهند بود ،بنابراين اگر لوازمى ،مانند
فرش ،ظرف ،خانه و مانند آن تا پايان سال خمسى باقى مانـده باشـند ،خمـس
ندارند و در محاسبه سالهاى بعد نيز مطرح نمىشوند.
صرفهجويی يا تبرّع در هزينه

مسئله  .4133اگر كسى غير از درآمد كسب ،مال ديگرى دارد كه خمس آن
را پرداخته است؛ يا متعلق خمس نيست ،ايـن شـخص مـىتوانـد هزينـه سـال
مخمـس شـده اسـت؛ يـا
جارى را از درآمد همين سال بپردازد؛ يا از مـالى كـه
ّ
متعلق خمس نيست بپردازد؛ يا از هر دو مال محاسبه نمايد.
مســئله  .4133اگــر كســى خــود را در مضــيقه اقتصــادى قــرار دهــد و
كند ،خمس مقدار صرفهجيوى شده را بايد بپردازد؛ همچنين است اگر ديگـرى
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تبرع بپردازد و او از درآمد كسب خودش چيزى را
هزينههاى او را به جهت نذر يا ّ
هزينه نكند ،بايد خمس تمام درآمد سال را بپردازد و نمىتوانـد بـه مقـدارى كـه
معادل هزينهاش بوده ،از درآمد كسر نمايد.
خمس درآمد بانوان

مسئله  .4138خانمى كه درآمد شغلى يا ملكى دارد؛ ولى هزينه زنـدگى او
را شوهرش مىپردازد ،تمام درآمد خودش را بايد تخميس كند؛ امـا هزينـههـايى
كه بر شوهرش واجب نيست ـ مانند سفر ىزارتى مستحب ،سفر تفريحى مبـاح،
خريد وسايل يا هديه و كادو براى بستگان خود و مانند آن ـ اينگونه هزينههـا را
مىتواند مطابق شأن خود و بدون اسراف از درآمد خـودش كسـر كنـد و خمـس
بقيه را بپردازد.
مسئله  .4133خانمى كه درآمدى دارد و هزينه زندگى او به عهده شوهرش است،
اگر شوهرش مخارج زندگى او را نپردازد و ايشان از درآمـد خـودش هزينـه نمايـد ،آن
مقدارى كه صرف كرده است ،جزء هزينه او شمرده مىشود و خمس ندارد.
مسئله  .4141اگر كسى از ابتداى سال خمسى تـا بـه دسـت آوردن درآمـد،
هزينهاى براى خود و خانواده خود نمـوده اسـت ،خـواه از سـرمايه و خـواه قـرض
گرفته باشد و خواه از مال مخمس خودش مصرف كرده باشد ،هزينه او محسـوب
شده و از درآمد سال مالى او كسر مىشود و بقيه درآمد سال ،خمس دارد.
هزينه بدون استفاده

مسئله  .4143اگر كسى لوازمى از درآمد سال مالى خريده است و اسـتفاده
نمود و پس از چند سال نيازى به آن نداشت؛ بـراى مثـال :كسـى كتـابهـايى
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خريده بود و اآلن نيازى به آن ندارد؛ يا خانمى ىزورآالت خريـد ،حـاال كـه پيـر
شده است نيازى به ىزور آالت ندارند ،در ايـنگونـه مـوارد ،اقـوا آن اسـت كـه
خمس ندارند.
وفات در بين سال خمسى

مسئله  .4144كسى كه سال خمسى دارد ،اگر در اثناى سـال بميـرد ،بايـد
هزينه تا زمان فوت او از درآمدش كسر و بقي ٔه آن را تخميس نمايند .نبايد هزينـه
تا پايان سال خمسى را كسـر نماينـد .البتـه هزينـههـاى كفـن و دفـن م ّيـت ،از
درآمدش كسر مىشوند.
هزينه سفر حج

مسئله  .4141اگر كسى از درآمد سال مالى مستطيع شد و در همـان سـال بـه
حج مشرف شد ،هزينه مسافرت او خمس ندارد؛ همچنين است اگر از درآمد سـال
مالى به حج مستحبى برود ،جزء هزينه سال محسوب مىشود و خمس ندارد.
مسئله  .4143اگر كسى از درآمد سال ،استطاعت مالى براى حـج پيـدا كـرد؛
ولى راه آن بسته بود يا نبوت به او نرسيد كه به حج برود ،در ايـن صـورت ،خمـس
آن مال را بايد بپردازد؛ ولى اگر راه براى او باز است؛ ليكـن معصـيت كـرد و عمـل
واجب حج را انجام نداد ،بنا بر احتياط واجب ،بايد خمس آن مال را بپردازد.
مسئله  .4143اگر كسى درآمد چند سال را براى سفر حج فـراهم كـرد و
به مكه رفت ،همه آن اموال جزء هزينه سالهاى او شمرده مىشود و هيچكدام
مسـتحب خمـس سـالهـاى قبـل از حـج را
خمس ندارد ،هرچند به احتياط
ْ
بپردازد.
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استثناى اقساط وام و خسارتها

مسئله  .4143اگر كسى در يک سال خمسى درآمدى نداشـت ،نمـىتوانـد
هزينه آن سال را از درآمد سال بعد كسر نمايد .بلى ،اگر براى مخارج اين سـال
مقدارى قرض كند ،در سال بعد مىتواند آن وام را از درآمد سال جديد پرداخت
نمايد و جزء هزينه سال بعد قرار دهد.
مسئله  .4143اگر كسى در يک سال خمسى ،درآمدش از هزينه او كمتر بود
و از سرمايه مصرف كرد ،نمىتواند كسرى اين سال را از درآمد سال بعد جبـران
و جايگزين نمايد و اگر براى تأمين هزينه سال قبل وام گرفته باشد ،مىتواند اين
وام را از درآمد سال بعد كم نمايد و جزء هزينه او محسوب مـىگـردد و خمـس
ندارد.
مسئله  .4148اگر كسى براى تأمين كسرى هزينـه خـود وام گرفتـه باشـد و
مىتوانست آن وام را در سال قبل تسيوه نمايد؛ ولى انجام نداد ،مىتواند آن وام
را از درآمد سال بعد پرداخت نمايد .اگرچه اين وام ،هزينه سال قبل است؛ ولى
پرداخت آن ،جزء هزين ٔه سال جديد شمرده مىشود و خمس ندارد.
مسئله  .4143اگر كسى براى تـأمين هزينـه روزانـه خـود وام گرفتـه باشـد،
باپزرداخت اينگونه وام ،از درآمد سال كسر مىشود و خمس ندارد.
مسئله  .4111اگر شخصى براى رفاه و آسايش مناسب خود وامى گرفت و
مث ً
ال ماشين سوارى خريد و حادثهاى پيش آمد و از بين رفت ،در ايـن صـورت،
باپزرداخت اين وام جزء هزينه او خواهد بود و خمس ندارد.
تفرج كه مورد نياز
مسئله  .4113اگر كسى براى آسايش بيشتر و براى تفريح و ّ
ضرورى او نيست ،ماشين يا باغى خريد ،در اينگونه موارد پولى كه بـراى آن داده
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است ،جزء هزينه سال او نيست و بايد خمس آن را بپردازد و اگـر بـراى خريـد آن
وام گرفته باشد ،پرداختن آن ،جزء هزينه شمرده نمىشود و هرمقـدار از اقسـاط را
كه از درآمد پرداخت كرده است ،محاسبه نمايد و خمس آن را بپردازد.
مسئله  .4114اگر كسى در سال قبل وامى گرفته بود و هزينه كرد ،چنانچـه
آن وام را براى نياز ضرورى و مطابق شأن خود مصرف كرده بود ،آن را مىتوانـد
از درآمد امسال پرداخت كند و خمس نـدارد؛ امـا اگـر آن وام را در مـوارد غيـر
ضرورى مصرف كرد ،در اين صورت ،جزء هزينه او نيست و بايد نخست خمس
درآمد را و سپس وام را بپردازد .در هر دو فرض ،فرقى نيست كه قدرت و تمكّن
بر اداى وام داشته باشد؛ يا نداشته باشد.
مسئله  .4111اگر شخصى بعضى از لوازم زندگى او از بيـن رفـت ـ مـث ً
ال
بر اثر آتشسوزى فرش يا لوازم ديگرش سوخت يا سرقت شد ـ اگر تا آخر سـال
خمسى از درآمد سال ته ّيه نكرد ،مىتواند اين خسـارت را از درآمـد سـال كسـر
نمايد و خمس سود مانده را بپردازد.
مسئله  .4113اگر كسى چند نوع كسب و پيشه دارد ـ مـث ً
ال هـم تجـارت
مـىكنـد ،هــم زراعـت ،هـم كارخانــه دارد يـا در چنـد شــهر و مكـان تجــارت
فرش فروشى دارد ـ در هر صورت ،اگر در يک نوع كسب يا در يک مغازه يـا در
يک زمان خاص از سال ضرر كرد يا تلف شد ،مىتواند آن ضرر و خسارت را از
سود ديگر كسب و كار جبران نمايد و خمس زايد بر آن را بپردازد.
مسئله  .4113كسى كه چند نوع تجارت يا در چند شهر كارگاه و مغـازه دارد،
خواه براى هر نوع تجارت دفتر مركزى و حساب جداگانه داشته باشد و خـواه تمـام
محاسبات را در يک دفتر مركزى حسابرسى نمايد ،در هر دو صورت ،مىتواند ضـرر
و خسارت يک كارگاه و مغازه را از مجموع سود و درآمدش كسر نمايد.
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مسئله  .4113اگر كسى در تجارت يا زراعت و غيره در يک سال خمسى ضرر و
ىزان كرد ،نمىتواند اين ضرر و خسارت را از درآمد سال آينده كسر نمايد .البتـه قـب ً
ال
گفته شد كه اگر براى تأسيس كارگاه تجارى يا زراعت و غيره ،چند سال هزينـه كـرد،
پس از سوددهى مىتواند تمام هزينههاى آن كارگاه را از درآمد كسر نمايد.
مسئله  .4113در محاسبه كردن ضـرر و خسـارت از درآمـد سـال ،تفـاوتى
نيست كه در اوايل سال سود به دست آورد و بعد ًا متضرر شود يا خسارت ببيند؛
يا اينكه در ابتداى سال ضرر كند و بعد ًا سود نمايد ،در هر دو صـورت ،ضـرر و
خسارت را مىتواند از درآمد كسر نمايد و سود مانده را تخميس كند.
متعلق خمس ،عين يا ذمّه و تصرف در آن

مسئله  .4118خمس به عين مال و درآمد تعلق مىگيرد؛ نه ذ ّمه و (به نحو
اشاعه است؛ نه ك ّلى فى المع ّين) .مالک و خمس دهنده نمىتواند خمس را بـه
ذ ّمه خود منتقل نمايد ،هرچند مىتواند خمس را از مال ديگر بپـردازد و در مـال
مورد تع ّلق خمس تصرف كند ،چنانكه مىتواند با اذن فقيه جـامع شـراي ِ
ط فتـوا
خمس متع ّلق به عين را به ذ ّمه بگيرد و در آن مال تصرف كند.
مسئله  .4113شخصى كه در پايان سال خمسـى محاسـبه كـرد و خمـس
بدهكار شد ،تصرف در آن مال ،پيش از پرداختن خمس جايز نيست ،مگر آنكـه
از حاكم شرع اذن بگيرد.
مسئله  .4131اگر شخصى در اثناى سال سودى به دست آورد ،مىتواند با
همان درآمد و سود دبواره تجارت كند و سود جديدى به دست آورد و در پايـان
سال خمسى همه درآمدها را با هم جمـع مـىكنـد و پـس از كسـر هزينـههـاى
تجارت و هزينههاى زندگى خود ،خمس سود خالص را بپردازد.
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مسئله  .4133در اثناى سال خمسى مىتوانند خمس را بپردازند و در پايـان
سال خمسى و محاسبه هزينه سال و مشخص شدن مقـدار سـود و خمـس آن،
ماند ٔه خمس را تأديه نمايند؛ چنانچه مقدار خمسى كه در وسـط سـال پرداختـه
بيش از مقدار خمسى بود كه در پايان سال خمسى حسابرسـى كـرده اسـت ،در
اين صورت ،مىتواند مقدار زائدى كه پرداخت كرده بود را پس بگيرد.
مسئله  .4134اگر كسى با مال خمس نداده كـااليى بخـرد ،تصـرف در آن
جايز نيست ،بنابراين اگر خانه يا لباسى را با مال خمس نداده بخرد ،نمىتوانـد
مخمس بپردازد ،نمىتواند
در آن نماز بگزارد ،همچنين اگر آب بها را از پول غير
ّ
با آن آب وضو بگيرد يا غسل كند ،مگر آنكه وجـوهى كـه پرداخـت مـىشـود،
هزينه خدمات آبرسانى باشد؛ نه هزينه خود آب.
مسئله  .4131اگر كسى هزينههاى سفر حج يـا ىزـارتهـاى مسـتحبى يـا
عروسى فرزند خود را در روزهاى پايانى سال خمسى انجام داد كه بخشى از اين
هزينهها در پايان سال خمسى و بخش ديگر آن در سال جديـد انجـام شـد ،آن
مقدارى كه در سال خمسى جارى هزينه مىشود ،جزء مؤونه همان سال شـمرده
مىشود و خمس ندارد .مقدارى كه در سال جديد هزينـه مـىشـود ،مربـوط بـه
محاسبات سال جديد است.
خمس مطلق درآمد

مسئله  .4133آنچه متعلق خمس است ،مطلق درآمد است؛ نـه خصـوص
درآمد كسب ،بنابراين جايزه ،هبه ،صـله ،هديـه و ماننـد آنهـا متعلـق خمـس
است ،هرچند مقدار كم آنها خمس ندارد.
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مسئله  .4133مالى كه به هـر عنـوانى خمـس آن داده شـد ،دبوـاره خمـس
ندارد؛ براى مثال ،اگر مالى به عنوان معدن يا غوص يا گنج و مانند آن ،خمسش
داده شد و همه يا مقدارى از آن در پايان سال باقى بماند ،خمس ندارد.
مســئله  .4133اگــر كسـى حرفــه و شــغل خــود را معــدندارى ،غواصـى،
گنجيابى و دسترسى به غنائم جنگى قرار داد و درآمدى بـه دسـت آورد ،در هـر
سال فقط يک بار بر او خمس واجب است و چنين نيست كه يک بار به عنـوان
معدن ،يا غوص ،يا كنز يا غنائم جنگى خمس بپردازد و بار دوم به عنوان ابرـاح
مكاسب ،خمس بر او واجب باشد؛ اما زمينى كه كافر ذ ّمى از مسلمان مىخرد،
دليل مخصوص به خودش را دارد و به عنوان غنيمت نيست.
مسئله  .4133در مال حالل مخلوط به حرام مس ّلم ًا دبوار تخميس اسـت؛ يـک
بار به عنوان مال حالل مخلوط به حرام خمـس دارد و سـپس باقيمانـده آن از هزينـه
سال ،به عنوان ابراح مكاسب خمس دارد؛ همچنين اگر در معدندارى ،يـا غواصـى،
يا گنجيابى و غنائم جنگى ،مال حرام در آن مخلوط شد ،دبوار تخميس مىشود.
مسئله  .4138اگر كسى مال مخلوط به حرامى را با كسب به دسـت آورده
و خمس آن را پرداخته است ،در پايان سال خمسى ،پس از كسـر هزينـه سـال،
اگر از آن مال چيزى مانده باشد ،به عنوان ابراح مكاسب خمس دارد.

مسئله  .4133در مواردى كه بايد خمس پرداخت شود ،الزم نيست آن را از
عين همان مال بپردازد ،بلكه مىتوان از مال ديگر پرداخت كرد ،به شرط آنكه به
ِ
مستحقان خمس نباشد.
ضرر
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مسئله  .4131مال ُخمسى ،به شش سهم تقسيم مىشود :سه سهم (نصف
خمس) آن ،براى خدا و پيامبر و امام

است كه به امام مىرسد ،و در دوران

غيبت بايد آن را به فقيه جامع شرايط فتوا پرداخت كنند و سه سهم ديگـر بـراى
سادات(ذوى القرب اى) است كه بايد به ايتام ،مساكين و ابنالسبيل آنان پرداخـت
شود و اختيار اين سه سهم نيز ،با فقيه جـامع الشـرايط اسـت؛ يعنـى بـا اذن او
مىتوان به سادات فقير پرداخت كرد.
مسئله  .4133الزم نيست سهم سادات را به صورت مساوى ميان سـادات
يتيم ،مسكين و در سفرمانده آنان تقسيم كرد ،بلكه اختيار كيف ّيت توىزـع آن ،بـا
فقيه جامع الشرايط است.
مسئله  .4134در توىزع سـهم سـادات (خمـس) ميـان َايتـام ،مسـاكين و
ابنالسبيل ،الزم نيست به تمام افراد از آنان بپردازند ،بلكه اگر به بعضى از افراد
آنها پرداخت شود كافى است ،همچنين الزم نيست سهم سادات (خمـس) را
به هر سه گروه (ايتام ،مساكين و ابنالسبيل) بپردازند ،بلكه اگر به يكى از آن سه
گروه داده شود ،كافى است.
شروط موارد مصرف
مسئله  .4131در پرداختن سهم سادات به يتيم ،مسـكين و ابـنالسـبيل از
سادات ،شرط است كه شيعه باشند ،همچنين در يتيم و ابنالسبيل ،فقيـر بـودن
شرط است ،اگرچه ابنالسبيل در شـهر خـودش غنـ ّى و تـوانگر باشـد .گفتنـى
است ،سفر «ابنالسبيل» اعم از اين است كه براى اطاعت از فرمان الهى باشـد
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ـ مانند سفر ىزارتى واجب يا مسـتحب ـ يـا سـفر تفريحـى و سـياحتى باشـد.
چنانچه سفرش معصيت باشد ،بنا بر احتياط ،خمس دادن به او جايز نيست.
مصداق سيادت

ِ
مستحق سهم سادات است ،بايد از طرف پدر بـه
مسئله  .4133س ّيدى كه

هاشم انتساب داشته باشد و الزم نيست كه از نسل حضرت پيامبر

باشد؛

اما اگر كسى از طرف مادر انتساب به هاشم داشته باشد ،كافى نيست.
مسئله  .4133اثبات سيادت افراد يا به وسيله شهادت دو مرد عادل است؛
يا به اين است كه در شهر خود مشهور و معروف به سيادت باشـد ،بنـابراين هـر
كس ادعا كند كه س ّيد است ،كافى نيست.
حكم سادات واجبالنفقه

ِ
سـادات مـال خـود را ،بـه افـراد
مسئله  .4133مك ّلـف نمـىتوانـد سـهم

واجبالنفقه خود ـ مانند پدر ،مادر ،جدّ  ،جدّ ه ،فرزند و نوه ـ بپردازد.
مسـئله  .4133هم ِ
سـر فرزنـد و شـوهر دختــر ،واجـبالنفقـ ٔه افـراد شــمرده
نمىشوند ،بنابراين مىتوان هزينههاى اينها را در صورتى كه سيد فقير باشند ،از
خمس(سهم سادات) مال خود پرداخت كرد.
مسئله  .4138اگر براى واجبالنفق ٔه كسى نياز ضرورى پيش آيـد كـه جـزء
نفقه او شمرده نمىشود ،مىتواند از خمس مـالش بـراى آن مـورد وى بپـردازد،
پس اگر براى پدر يـا فرزنـد مسـافرتى الزم شـد؛ يـا بـدهكارى داشـتند ،چـون
پرداختن اينگونه هزينهها بر شخص واجب نيست ،مـىتوانـد از خمـس مـالش
براى اين موارد بپردازد.
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مسئله  .4133اگر همسر سيده كسى ـ به عللـى ــ از واجـبالنفقـه بـودن
خارج شد ،آن شخص مىتواند به اين همسر خمس (سـهم سـادات) بپـردازد.
چنانچه همسرش ناشزه شد ،نمىتواند به او خمس بپردازد ،چون آن زن مىتواند
با تمكين ،نفقهاش را بگيرد.
مسئله  .4131به سيد فقير بيش از مقدار هزينـه سـاالنه نمـىتـوان خمـس
(سهم سادات) داد؛ ولى مىتوان از خمس براى سادات فقيـر ،مسـكن و لـوازم
زندگى خريد ،هرچند قيمتش چند برابر هزينه يک سال او باشد.

مسئله  .4133انتقال سهم سادات از شهرى به شهر ديگر جايز است؛ چـه
در آن شهر مستحق خمس باشد يا نباشد .در صورتى كه مستحق در شهرى كـه
خمس در آنجا واجب شده وجود داشته و خمس را به شهر ديگر منتقل نمايـد،
اگر تلف شد ،ضامن است و بـرىء الذ ّمـه نشـده اسـت .چنانچـه در آن شـهر
مستحق نباشد؛ يا به اذن مجتهد جامع الشرايط به شـهر ديگـر انتقـال داد ،اگـر
هنگام انتقال ـ بدون كوتاهى ـ تلف شد ،ضامن نيست.
مسئله  .4134اگر مالک در جاى ديگر مالى دارد ،مىتوانـد همـان مـال را
به مستحق بپردازد و اين فرض ،داخل در انتقال خمـس نيسـت ،چنـانكـه اگـر
مسـتحق
طلبى در ذ ّمه كسى دارد كه او در شهر ديگر به سـر مـىبـرد و بـدهكار
ّ
ديرافت خمس است ،مىتواند ذ ّمه را از بابت خمس تبرئـه كنـد و ايـن عمـل،
مصداق انتقال خمس از جايى به جاى ديگر نيست.
مسئله  .4131در مواردى كه انتقـال خمـس بـه شـهر ديگـر جـايز اسـت،
چنانچه مالک بخواهد خمس را به شهر ديگر انتقال دهد ،هزين ٔه انتقال به عهد ٔه
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خودش خواهد بود؛ ولى در مواردى كه انتقال خمس به شهر ديگر واجب باشـد
ـ مانند اينكه در شهر خودش مستحق خمس نباشـد؛ يـا فقيـه جـامع الشـرايط
حكم به انتقال خمس به شهر ديگر كرده باشد ـ هزينه انتقـال بـه عهـد ٔه مالـک
نيست و مىتواند از خمس كسر نمايد.
مسئله  .4133نسبت به سهم امام

ـ كه بايد بـه فقيـه جـامع الشـرايط

تحيول شود ـ اگر در آن شهر فقيه جامع الشرايط نباشد ،انتقال آن به شهر ديگر
واجب و الزم است و در اين صورت ،اگر بدون كوتاهى تلف شد ،مالک ضامن
نيست؛ همچنين هزينههاى انتقال به عهد ٔه مالـک نيسـت و مـىتوانـد از سـهم
كسر كند .چنانچه در آن شهر فقيه جامع الشرايط حضـور دارد ،چـون

امام
سهم امام

را مىتوان به هر فقيه جامع الشرايط تحيول داد ،در اين صورت،

هرچند نقل سهم امام به شهر ديگر جايز است؛ ا ّما اگر تلف شد ،مالک ضـامن
است و هزينه انتقال به عهد ٔه اوست.

مسئله  .4133خمس دهنده مىتواند همان كااليى كه به آن خمـس تعلـق
گرفته؛ يا قيمت آن را بپردازد و با پرداختن قيمـت ،بايـد قيمـت واقعـى كـاال را
محاسبه كند و اگر كمتر از قيمت واقعى را بپردازد ،به همان انـدازه بـرىءالذ ّمـه
شده و بق ّيه آن را بدهكار است.
مسئله  .4133براى برىءالذ ّمه شدن مكلف از خمس ،دو راه وجود دارد:
يكم :عين مال يا قيمتش را به مستحق خمس بپردازد .دوم :به وكيل يـا ولـ ِّى
ِ
مستحق خمس تحيول دهد .چنانچه مقدار خمس را از مالش جـدا كنـد و كنـار
بگذارد ،پيش از تحيول آن به مستحق يا وكيل و ول ّى او ،برىءالذ ّمه نخواهد شد.
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ِ
مستحق خمس طلبكار است ،مـىتوانـد بـا اذن
مسئله  .4133اگر كسى از
فقيه جامع الشرايط طلب خودش را از خمسى كه به ذ ّمه دارد ،محاسـبه كنـد و
طلبكـار اسـت،

برىءالذ ّمه شود؛ همچنين اگر كسى از مستحق سهم امـام
مىتواند طلب خود را با اذن فقيه جامع الشرايط ،از سهم امام

كه بر عهـده

اوست ،محاسبه نمايد.
مسئله  .4138س ّيد مستحق خمس يا فقيه جامع الشرايط نمىتواننـد بـراى
برىءالذ ّمه كردن بدهكار ،خمس را دستگردان كنند و به مبلغ كمتـرى مصـالحه
نمايند ،براى اينكه وجوب خمس براى كمـک بـه امـام

و سـادات نيازمنـد

است و بـا دسـتگردان كـردن ،نيـاز سـادات فقيـر برطـرف نمـىشـود .چنانچـه
مصلحتى وجود داشته باشد ،فقيه جامع الشرايط مىتواند با مبلغـى دسـتگردان
نمايد؛ همچنين است اگر دستگردان جهـت مهلـت دادن بـه كسـى باشـد كـه
خمس بر ذ ّمه دارد كه در صورت مصلحت ،جايز است.

مسئله  .4133انفال ،متعلق به امـام

و ولـ ّى مسـلمين اسـت و مـوارد

هشتگانه ذيل از مصاديق آن شمرده مىشود:
 .3زمينهاى موات و غير مواتى كه بدون اذن امام معصـوم

از كـافر بـه

دست آمده باشد.
 .4غنائم منقول كه بدون اذن امام معصوم

به دست آمده باشد.

 .1سرزمينهاى خراب شده كه مالكان آنها اعراض كرده باشند؛ يا هـالک
شده باشند.
 .3كرانهها و سواحل ديرا كه آباد نشده و بىصاحب است.
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 .3ق ّله كوهها و نيزارها و رودخانهها و مانند آن.
َ .3ص ْف َو المال و كاالهايى كه مخصوص حاكمان و پادشاهان باشد.
 .3معادن مطلق ًا جزء انفال است .معدن در هر زمينى ـ شخصى يا عمـومى
يا انفال ـ باشد بايد به اذن ول ّى مسلمين استخراج شود و جزء انفال است.
 .8ميراث « َمن ال وارث له»؛ يعنى اموال مـردهاى كـه هيـچ وارثـى نداشـته
باشد.
مسئله  .4131اگرچه امامان

 ،انفال را براى شيعيان حـالل كـردهانـد؛

ولى تصرف در آن بايد به اذن ول ّى مسلمين باشد .ول ّى مسلمين گـاهى مجـانى
اذن مىدهد و گاهى براى رعايت حال محرومان جامعـه ،بـا ديرافـت عـوض،
اجازه مىدهد.

مسائل زكات
مسئله  .4133زكات در ُنه چيز واجب است :گندم؛ جو؛ خرمـا؛ كشـمش؛
طال؛ نقره؛ شتر؛ گاو؛ گوسفند .اگر كسى مالک يكى از اين ُنه چيز باشـد ـ بـا
شرايطى كه بعد ًا بيان مىشود ـ بايد مقدار مع ّينشده را به يكى از مصـرفهـاى
مع ّينشده برساند.

مسئله  .4134زكات با چند شرط واجب مـىشـود . 3 :مـال بـه مقـدار
نصابى كه بعـداً ذكـر مـىشـود ،برسـد .4 .مالـک آن بـالغ و عاقـل باشـد.
 .1مالک بتواند در آن مال تصرف كند .3 .مال ِ
خاص باشـد؛
ک آن شخص
ّ
ّ
نه عنوان ك ّل ى ،بنابراين در وقف عام و مانند آن ـ كـه مالـک ،عنـوان كلّـ ى
است ـ زكات واجب نيست؛ براى مثال ،گندم يا جو كه از زمينهاى موقوفه
برداشت مى شود ،نيز انگور يا خرما كه از باغ هاى وقفى بـه دسـت مـىآيـد،
زكات ندارد؛ همچنين درآمدهاى وقفى اگر يک سال بماند ،خمـس نـدارد،
چون ادله زكات و خمس ناظر بـه اشـخاص حقيقـى اسـت؛ نـه شخصـيت
حقوقى و جهت عام.
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مسئله  .4131اگر انسان دوازده ماه مالک گاو ،گوسفند ،شتر ،طـال و نقـره
باشد ،بايد زكات آن را بپردازد؛ ولى از ّاول ماه دوازدهم نمىتواند در ايـنهـا بـه
تصرف كند كه از بين بروند؛ يا از مقدار نصاب كمتر شوند و اگر چـنين
گونهای ّ
تصرفی كند ،ضامن زكات است و چنانچـه در مـاه دوازدهـم ،بـدون اختيـار او
ّ
برخى از شرطهاى زكات از بين بروند ،زكات بر او واجب نيست.

ِ
سـال
مسئله  .4133اگر مالک گاو ،گوسـفند ،شـتر ،طـال و نقـره در ميـان

مالكيت خود بالغ شود ،زكات بر او واجب نيست ،بلكه معيار مالكيـت از آغـاز
بلوغ است.
مسئله  .4133زكات گندم و جو وقتى واجب مىشود كه به آنهـا گنـدم و
جو گفته شود و زكات كشمش بنا بر احتياط ،وقتى واجـب مـىشـود كـه غـوره
است و زكات خرما وقتى واجب مىشود كه قدرى خشک شـده و عـرب بـه آن
تَمر گيود؛ ولى زمان پرداختن زكات در گندم و جو ،موقع خـرمن شـدن و جـدا
ِ
كردن كاه آنهاست و در خرما و كشمش ،زمانى است كه خشک شده باشند.
مسئله  .4133اگر هنگام واجب شدن زكات گندم ،جو ،كشمش و خرمـا كـه
در مسئل ٔه پيش بيان شده ،صاحب آنها بالغ باشد ،بايد زكات آنها را بپردازد.

ِ
سـال
مسئله  .4133چنانچه مالک گاو ،گوسفند ،شـتر ،طـال و نقـره در تمـام
ِ
مالكيت خود ديوانه باشد ،زكات بر او واجب نيست؛ ولى اگـر در مقـدارى از سـال

ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد ،چنانچه ديوانگى او به قدرى كـم باشـد كـه
مردم بگيوند در تمام سال عاقل بوده ،بنا بر احتياط ،زكات بر او واجب است.
مسئله  .4138اگر مالک گاو ،گوسفند ،شتر ،طال و نقره در مقدارى از سال
مست يا بيهوش شود ،زكات از او ساقط نمىشود؛ همچنين اسـت اگـر هنگـام
واجب شدن زكات گندم ،جو ،خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.

مسائلزكات
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تصـرف
مسئله  .4133مالی كه از انسان غصب شده و او نمیتوانـد در آن
ّ
كند ،زكات ندارد؛ نيز اگر زراعتی از او غصب شود و موقع واجـبشـدن زكـات
آن ،در دست غصبكننده باشد ،زمانی كه به مالكش برمىگردد ،زكات ندارد.
مسئله  .4181اگر كسى مال زكـات بـرداری ماننـد طـال و نقـره و ،...را از
ديگرى قرض كند و شروط زكات را هم داشته باشد و يک سـال نـزد او بمانـد،
بايد زكات آن را بپردازد و بر كسى كه قرض داده ،چيزى واجب نيست.
مسئله  .4183مالى كه زكات به آن تع ّلق مىگيرد ـ ماننـد گـاو ،گوسـفند،
شتر ،طال و نقره ـ اگر در بين سال ،به سبب انتقال يا صدقه يا تع ّلق نذر بـه آن،
از حدّ نصاب خارج شود ،زكات آن واجب نيست.
مسئله  .4184اگر چند نفر در مالى شريک باشند ،آن كه سهم او به مقـدار
نصاب رسيده ،زكات بر او واجب است؛ همچنين اگر انسان در چند جـا مـالى
داشته باشد كه مجموع آنها به حدّ نصاب برسد ،زكات بر او واجب مىشود.
نصاب زکات گندم و جو و خرما و کشمش
مسئله  .4181زكات گندم ،جو ،خرما و كشمش وقتى واجب مىشود كه به
اندازه نصاب برسند و نصاب تقريبـی آنهـا َ 488مـ ِن تبريـز اسـت كـه معـادل
تقريبی آن  833كيلوگرم مىشود و اين موافق با احتياط است.
مسئله  .4183اگر مالک پس از واجب شدن زكات كشمش ،خرما ،گندم و جـو
ـ كه زمان وجوب آنها بيان شده ـ و پيش از پرداختن آن ،مقداری از ايـنهـا را هزينـه
كند ،يا به فقير بدون قصد زكات بپردازد ،بايد زكات مقدار مصرفشده را بپردازد.
مسئله  .4183اگر پس از آنكه زكات گندم ،جو ،خرما و انگور واجب شد،
مالک آن بميرد ،بايد مقدار زكات را از مال او بپردازنـد؛ ولـى چنانچـه پيـش از
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واجب شدن زكات بميرد ،هر يک از ورثه كه سهم او بـه انـداز ٔه نصـاب اسـت،
بايد زكات سهم خود را بپردازد.
مسئله  .4183كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور گردآورى زكـات اسـت،
هنگام برداشت محصول ـ كه گندم و جو را از كـاه جـدا مـىكننـد ـ و پـس از
خشک شدن خرما و انگور مىتواند زكات را مطالبه كند و اگر مالـک نپـردازد و
چيزى كه زكات آن واجب شده ،از بين برود ،بايد معادل زكات آن را بپردازد.
مسئله  .4183اگر پس از مالک شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم
و جو ،زكات آنها واجب شود ،بايد زكات آن را بپردازد.
مسئله  .4188اگر پس از آنكه زكات گندم ،جو ،خرما و انگور واجب شد،
زراعت يا درخت را بفروشد ،بايد زكات آنها را بپردازد و چنانچه آنها را بخرد،
زكات بر عهد ٔه فروشنده است.
مسئله  .4183اگر انسان گندم ،جو ،خرما يـا انگـور را بخـرد و بدانـد كـه
فروشنده زكات آن را پرداخته است ،يا شک كند كه پرداخته يا نه ،زكـات بـر او
واجب نيست؛ چنانچه بداند كه زكات آن را نپرداخته و دادوسـتد بـه مقـدار آن
ِ
خريـد انـدازه زكـات اجـازه
فضولى است ،درصورتیكه حاكم شـرع نسـبت بـه
ندهد ،معامله به مقدار زكات باطل است و حاكم شرع مىتواند مقدار زكات را،
از خريدار بگيرد و اگر معامل ٔه مقدار زكات را اجازه دهد ،معامله صحيح است و
خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بپردازد و درصـورتىكـه قيمـت آن
مقدار را به فروشنده پرداخته باشد ،مىتواند از او پس بگيرد.
مسئله  .4131اگر وزن گندم ،جو ،خرما و كشمش هنگامى كه تر است ،به
ْ
شدن كمتر از اين مقـدار
مقدار نصاب ( 488من تقريبی) برسد و پس از خشک
شود ،زكات آن واجب نيست.
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مسئله  .4133اگر گندم ،جو و خرما را پيش از خشک شدن مصرف كنـد،
هرچند خشکشده آنها به انداز ٔه نصاب باشد ،زكات آنان واجب نيست؛ ولـى
مستحب زكات آنها را بپردازد.
به احتياط
ْ
مسئله  .4134خرمايى كـه تـاز ٔه آن را مـىخورنـد و اگـر بمانـد بسـيار كـم
مىشود ،چنانچه مقدارى باشد كه خشکشده آن به مقدار نصاب باشد ،زكـات
آن واجب است.
مسئله  .4131گندم ،جو ،خرمـا و كشمشـى كـه زكـات آنهـا را پرداختـه
است ،اگر چند سال هم نزد او بمانند ،دبواره زكات ندارند.
مسئله  .4133اگر گندم ،جو ،خرما و انگور از آب باران ،قنات ،نهـر ،سـدّ
مشروب شود يا از رطبوت زمين استفاده كند ،مقدار زكـات آن يـک دهـم (31
درصد) است و اگر از آب چاه عميق ،نيمـه عميـق ،كـم عمـق يـا رودخانـه بـا
ابزاری مانند پم

آب ،موتور آب ،دلو و نظير آن ،آبيارى شـود ،زكـات آن يـک

بيستم ( 3درصد) است .زكات آبيارى با ابزار قطرهاى يا باران مصنوعى نيز يک
بيستم است.
مسئله  .4133اگر گندم ،جو ،خرما و انگور ،هـم از آب بـاران و ماننـد آن
مشروب شود ،هم از آب رودخانه بهوسيله دلو و مانند آن آبيارى شـود ،چنانچـه
به گونهای باشد كه در عرف بگيوند قسمت مه ّم آبيـارى آن بـا دلـو و ماننـد آن
است ،زكات آن يک بيستم است و اگر در عرف بگيوند قسمت مه ّم آبيارى آن
با آب باران و مانند آن است ،زكات آن يک دهم است.
مسئله  .4133اگر زراعتى با آب باران و با ابزاری ماننـد موتـورآب و پمـ
آبيارى شود ،هرگاه يكى از آنها به قدرى كم باشد كه به حساب نيايد ،بايد بـه
معيار آنچه در غالب ،آبيارى شده زكات بپردازد؛ ولـى اگـر از هـر دو بـه مقـدار
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درخور توجهى آبيارى شده باشد ـ مث ً
ال نيمـی بـا آب بـاران و نيمـی بـا ماشـين
آالت آبيارى شود ـ بايد زكات نيمى از آن را يک دهم و زكات نيم ديگر را يـک
بيستم بپردازد.
مسئله  .4133اگر شک كند كه آبيارى زراعت با آب باران شده يا بـا ابـزاری
نظير دلو ،پم

آب يا ماشين آالت ديگر ،يک بيستم بر او واجب مىشود.

مسئله  .4138اگر گندم ،جو ،خرما و انگور با آب باران يا نهر آبيارى شـود
نيازى به آبيارى با ابزاری مانند پم

آب ،دلو و ...نباشد ،ولى با اين ابـزار هـم

آبيارى شود و اين آبيارى به افزوده شدن محصول كمک نكنـد ،زكـات آن يـک
دهم (ده درصد) است .چنانچه با ابزاری همچون پمـ

آب ،دلـو و ...آبيـارى

شود و به آب نهر و باران نيازی نباشد؛ ولى با آب نهر و باران هم آبيارى شـود و
آنها به افزايش محصول كمک نكننـد ،زكـات آن ،يـک بيسـتم (پـنج درصـد)
است.
مسئله  .4133اگر زراعتى را با دلو ،پم  ،يا ماشين آالت آبيارى كنند و در
زمينى كه كنارش است زراعتى كنند كه از رطبوت آن زمين اول اسـتفاده كنـد و
نياز به آبيارى نباشد ،زكات زراعتى كه بـا دلـو پمـ  ،يـا ماشـين آالت آبيـارى
شده ،يک بيستم (پنج درصد) و زكات زراعتى كه در كنارش اسـت ،يـک دهـم
(ده درصد) است.
مسئله  .4311هزينهاى كه كشاورز براى زراعت گندم و جو و براى باغ خرما
و انگور كـرده اسـت ،حتـى مقـدارى از قيمـت ابـزار و لبـاس را كـه بـه سـبب
كشاورزى كم شده ،مىتواند از محصول بهدستآمده كسر كند و چنانچه پس از
كم كردن ،هزينهها به مقدار نصاب زكات ( 488من تقريبی) برسد ،بايد زكـات
ماند ٔه آن را بپردازد.
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مسئله  .4313زارع مىتواند قيمت بذر زراعت در زمان پاشيدن در مزرعه را
جزء هزينه حساب كند و از محصولى كه برداشت كرده است ،كسر كنند.
مسئله  .4314اگر زمين و ابزار زراعت يا يكى از اين دو ،ملک خـود او باشـد،
نبايد اجرت يا كراي ٔه آنها را جزء هزينه حساب كند؛ نيز براى كارهـايى كـه خـودش
كرده يا ديگرى بىاجرت انجام داده است ،چيزى از محصول كسر نمىشود.
ِ
زكات عوارض و مالياتى كه از عين مال زكـاتدار پرداخـت
مسئله .4311
میشود ،واجب نيست؛ برای مثال ،اگر محصول زراعت  831كيلوگرم باشـد و
 31كيلوگرم آن به عنوان ماليـات پرداخـت شـود ،فقـط زكـات  811كيلـوگرم
واجب مىشود.
مسئله  .4313هرگاه درخت انگور يا خرما را بخرد ،قيمت آن جزء مخـارج
نيست؛ ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد ،پولى را كه براى آن داده،
جزء مخارج شمرده مىشود.
مسئله  .4313اگر زمينى را بخرد و در آن گندم يا جو بكارد ،پولى كه بـراى
خريد زمين پرداخته ،جزء هزينه حساب نمىشود؛ ولى چنانچه زراعت را بخـرد،
پولى را كه براى خريد آن پرداخته ،مىتواند جزء هزينـه حسـاب ،و از محصـول
كم كند؛ ا ّما بايد قيمت كاهى را كه از آن به دست مـىآيـد ،از پـولى كـه بـراى
خريد زراعت داده ،كسر كند؛ برای نمونه ،اگر زراعتى را پانصـد تومـان بخـرد و
قيمت كاه آن يكصد تومان باشد ،فقط چهارصد تومان آن را مىتواند جزء هزينه
حساب كند.
مسئله  .4313كسى كه بدون ابزار و وسايل كشاورزى مـىتوانـد بـه آسـانی
زراعت كند ،اگر اينها را بخرد ،بنا بر احتياط واجب ،نبايـد پـولى را كـه بـراى
خريد اينها داده و بعدها نيز از او بهره میبرد ،جزء مخارج حساب كند.
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مسئله  .4313كسى كه بدون ابزار و و وسايل كشاورزى نمـىتوانـد زراعـت
كند ،اگر آنها را بخرد و بهواسط ٔه زراعت ،به ك ّلى از بين بروند ،مـىتوانـد تمـام
قيمت آنها را جزء مخارج حساب كند و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شـود،
مىتواند آن مقدار را جزء هزينه حساب كند؛ ولى چنانچه پس از زراعت ،چيزى
از قيمتشان كم نشود ،بنا بر احتياط الزم ،نبايـد چيـزى از قيمـت آنهـا را جـزء
هزينه حساب كند.
مسئله  .4318اگر در يک زمين ،جو يا گندم و چيـزى ماننـد بـرنج و لبويـا
ـ كه زكات آن واجب نيست ـ بكارد ،هزينههايى كه براى هركدام از آنها انجام
داده ،فقط براى همان شیء حساب مىشود؛ ولى چنانچه براى هر دو هزينـهای
كرده ،بايد به نسبت هر دو قسمت كند؛ برای مثال ،اگـر هزينـ ٔه هـر دو بـه يـک
اندازه بوده ،مىتواند نصف هزينه را از جنسى كه زكات دارد ،كسر كند.
مسئله  .4313اگر براى سال نخست ،عملى مانند شـخم زدن يـا تسـطيح
كردن زمين انجام دهد ،هرچند براى سالهاى بعدى هم فايده داشته باشد ،بايد
هزين ٔه آن را از سال ّاول كسر كند؛ ولى چنانچه براى چند سال عمل كنـد ،بايـد
بين آنها قسمت كند.
مسئله  .4331اگر كسی در چند شهر كه فصل رسيدن محصوالت آنها بـا
يكديگر اختالف دارد و زراعت و ميو ٔه آنها در يک وقت بـه دسـت نمـىآيـد،
گندم ،جو ،خرما يا انگور داشته باشد و هم ٔه آنها محصول يـک سـال حسـاب
شود ،چنانچه چيزى كه نخست مىرسد به انـداز ٔه نصـاب ( 488مـن تقريبـی)
باشد ،بايد زكات آن را وقتى كه مىرسد ،بپردازد و زكات بق ّيه را هرگاه به دست
مىآيد ،ادا كند و اگر آنچه ّاول مىرسد به انداز ٔه نصاب نباشد ،صبر مىكنـد تـا
بقي ٔه آن برسد و زكات آنها هماكنون واجب نيسـت ،هرچنـد علـم يـا اطمينـان
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داشته باشد كه مجموع آنچه رسيده و آنچه در آينده میرسد ،بـه انـداز ٔه نصـاب
است ،پس اگر روى هم به مقدار نصاب باشد ،زكات آن واجب است و اگر بـه
اندازه نصاب نباشد ،زكات آن واجب نيست.
مسئله  .4333اگر درخت خرما يا انگور در يـک سـال دو بـار ميـوه دهـد،
چنانچه روى هم به انداز ٔه نصاب باشد ،بنا بر احتياط ،زكات آن واجب است.
مسئله  .4334اگر مقدارى خرماى تازه يا انگور تازه دارد كه خشکشد ٔه آن
به انداز ٔه نصاب مىشود ،چنانچه به قصد زكات از تاز ٔه آن به قدرى بـه مصـرف
زكات برساند كه اگر خرما خشک شود يا انگور كشمش گردد ،به انـداز ٔه زكـاتى
باشد كه بر او واجب است ،اشـكال نـدارد؛ همچنـين اسـت اگـر قيمـت آن را
حساب كند.
مسئله  .4331اگر زكات خرماى خشک يـا كشـمش بـر او واجـب باشـد،
نمىتواند زكات آن را از خرمـاى تـازه يـا انگـور بپـردازد؛ همچـنين اگـر زكـات
خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد ،نمىتواند زكات آن را خرماى خشک يـا
كشمش بپردازد؛ ا ّما چنانچه يكى از اينها يـا چيـز ديگـرى را بـه قصـد قيمـت
زكاتى كه بر او واجب شده بپردازد ،مانعى ندارد.
مسئله  .4333كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجـب
شده ،اگر بميرد ،بايد نخست تمام زكات را از مالى كه زكـات آن واجـب شـده
بپردازند و سپس قرض او را ادا كنند.
مسئله  .4333كسى كه بدهكار است و گندم ،جو ،خرما يا انگـور هـم دارد،
اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجـب شـود ،وارثـان قـرض او را از مـال
ديگر بپردازند ،هر كدام كه سهمشان به مقدار نصاب ( 488مـن تقريبـی) برسـد،
بايد زكات بپردازد و اگر پيـش از آنكـه زكـات ايـنهـا واجـب شـود ،قـرض او را

« » 161

توضيحالمسـائل

نپردازند ،چنانچه مال م ّي ْت تنها به انداز ٔه بـدهى او باشـد ،واجـب نيسـت زكـات
اينها را بپردازند و اگر مال م ّي ْت بيش از بدهى او باشد ،درصورتىكه بدهكارى او
به اندازهاى است كه اگر بخواهند ادا كنند بايـد مقـدارى از گنـدم ،جـو ،خرمـا و
انگور را هم به طلبكار بپردازند ،آنچه به طلبكار مىپردازند ،زكـات نـدارد و بق ّيـه،
مال وارثان است و هر يک از آنان كه سهمش به انداز ٔه نصاب شـود ،بايـد زكـات
آن را بپردازند.
مسئله  .4333اگر گندم ،جو ،خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده،
خوب و بد دارد ،بايد به احتياط واجب ،زكات هر كدام از خوب و بد را از خود
آنها بپردازد و چنانچه بخواهد زكات همه را يكجا بپردازد ،به احتيـاط واجـب،
نمیتواند زكات همه را از جنس بد بپردازد.
نصاب طال

مسئله  .4333طال دو نِصاب دارد .3 :بيست مثقال شرعی و هر مثقـال آن

 38نخود است (كه بنا بر مشهور ،مثقال شرعى  1 333گرم است) پـس وقتـى
طال به بيست مثقال شرعى (معادل  33 341گرم) ـ كه پانزده مثقـال معمـولی
است ـ برسد ،اگر شروط ديگر را هم ـ كه ذكر شد ـ داشـته باشـد ،بايـد يـک
چهلم آن را كه ُنه نخود شرعی ( 3 348گرم) مىشود ،به عنوان زكات بپردازد و
اگر به اين مقدار نرسد ،زكات آن واجب نيست.
 .4چهار مثقال شرعى ،كه معادل سه مثقال معمولى است؛ يعنـى اگـر سـه
مثقال به پانزده مثقال اضافه شود ،بايد زكات تمام  38مثقال را ـ كه يک چهلم
آن میشود ـ بپردازد و چنانچه كمتر از سه مثقال اضافه شود ،فقـط بايـد زكـات
 33مثقال آن را بپردازد و اضافه آن زكات ندارد؛ همچنين است هرچه باال رود؛
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يعنى اگر سه مثقال اضافه شود ،بايد زكات تمـام آنهـا را بپـردازد و اگـر كمتـر
اضافه شود ،مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.
نِصاب نقره
مسئله  .4338نقره دو نصاب دارد 313 .3 :مثقال معمولى كه اگر نقره بـه
 313مثقال برسد و شروط ديگر ـ بيان شده ـ را هم كه داشته باشد ،مالک بايد
يک چهلم ( 4 3درصد) آن را كه  4مثقال و  33نخود است ،به عنـوان زكـات
بپردازد و چنانچه به اين مقدار نرسد ،زكات آن واجب نيست.
 43 .4مثقال؛ يعنى اگر  43مثقال به  313مثقال اضافه شود ،بايـد زكـات
تمام  343مثقال را به صورتى كـه بيـان شـده ،بپـردازد و چنانچـه كمتـر از 43
مثقال اضافه شود ،فقط بايـد زكـات  313مثقـال آن را بپـردازد و افـزون بـر آن
زكات ندارد؛ همچنين است هرچه باال رود؛ يعنى اگر  43مثقـال اضـافه شـود،
بايد زكات تمام آنها را بپردازد و اگر كمتر اضافه شود ،مقدار اضافى كه كمتر از
ْ
مالک يک چهل ِم ( 4 3درصد) طال
 43مثقال است ،زكات ندارد ،بنابراين اگر
و نقرهاش را بپردازد ،زكاتى را كه بر او واجب بوده ،پرداخته و گاهى هم بيـش از
مقدار واجب پرداخته است؛ برای مثال ،كسى كـه  331مثقـال نقـره دارد ،اگـر
يک چهلم آن را بپردازد ،زكات  313مثقال آن را كـه واجـب بـوده ،پرداختـه و
مقدارى هم براى  3مثقال آن پرداخته كه واجب نبوده است.
مسئله  .4333كسى كه طال يا نقر ٔه او به انداز ٔه نصاب است ،اگرچه زكات
آن را پرداخته باشد ،تا وقتى از نصاب يكم ،كم نشده ،همه ساله بايد زكات آن
را بپردازد.
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مسئله  .4341زكات طال و نقره در صورتى واجب مىشود كـه آن را سـكه
زده باشند و معامل ٔه با آن رايج باشد و چنانچه سك ٔه آن هم از بيـن رفتـه باشـد،
بايد زكات آن را بپردازند.
مسئله  .4343طال و نقر ٔه سكهدارى كه زنها براى ىزنت به كار مـىبرنـد و
به عنوان پول رايج نيست ،زكات ندارد ،اگرچه خريـد و فـروش آن رواج داشـته
باشد.
مسئله  .4344سكه بهار آزادی ،هرچند خريد و فروش آن رايـج اسـت ،بـه
عنوان پول ،رايج نيست و اگر به عنوان پول دادوستد شود ،زكات دارد.
مسئله  .4341كسى كه طال و نقره دارد ،اگـر هيـچ كـدام آنهـا بـه انـداز ٔه
نصاب يكم نباشد ـ برای مثال 313 ،مثقال نقره و  33مثقال طال داشته باشد ـ
زكات بر او واجب نيست.
مسئله  .4343چنانكه در گذشته ذكر شده ،زكات طـال و نقـره در صـورتى
واجب مىشود كه انسان يازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بين يـازده
ماه ،طال و نقر ٔه او به جهتی مانند فروختن ،بخشـودن و ...از نصـاب يكـم كـم
شود ،زكات بر او واجب نيست.
مسئله  .4343اگر در بين يازده ماه طال و نقرهاى را كه دارد ،بـا چيـز ديگـر
تبديل كند ،يا آنها را آب كند ،زكات بر او واجب نيست؛ ولى اگر براى فـرار از
پرداختن زكات اين كارها را انجام دهد ،برای محروم نشدن از طهارت معنوی و
خير ظاهری به احتياط مستحب ،زكات را بپردازد.
مسئله  .4343اگر در ماه دوازدهم ،پول طال و نقره را آب كند ،بايد زكـات
آنها را بپردازد و چنانچه با آب كردن ،وزن يا قيمت آنها كم شود ،بايد زكـاتى
را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بپردازد.
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مسئله  .4343اگر طال و نقرهاى كه دارد ،خوب و بد داشته باشد يا عيارش
كم و اضافه باشد ،مىتواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خـود آن بپـردازد؛
ولى بهتر است زكات هم ٔه آنها را از طال و نقر ٔه خوب بپردازد.
مسئله  .4348طال و نقرهاى كه بيش از انداز ٔه متعارف ،فلز ديگر دارد ،اگـر
خالص آن به انداز ٔه نصاب ـ كه مقدار آن بيان شده ـ برسد ،انسان بايد زكـات
آن را بپردازد و چنانچه شک دارد كه خالص آن به انداز ٔه نصاب هست يـا نـه و
بررسی آن دشوار باشد ،زكات آن واجب نيست و در صـورت دشـوار نبـودن آن،
بايد معلوم كند.
مسئله  .4343اگر طال و نقرهاى كه دارد به مقدار متعـارف ،فلـز ديگـر بـا آن
مخلوط باشد ،نمىتواند زكات آن را از طال و نقرهاى بپردازد كه بيشتر از معمـول،
فلز ديگر دارد؛ ولى چنانچه به قدرى بپردازد كه يقين كند طال و نقر ٔه خالصـى كـه
در آن هست ،به انداز ٔه زكاتى است كه بر او واجب است ،اشكال ندارد.
زکات شتر ،گاو و گوسفند
مسئله  .4311زكات شتر ،گاو و گوسفند ،غير از شـرطهـاى ذكرشـده ،دو
شرط ديگر نيز دارد .3 :حيوان در تمام سال بيكار باشد و اگر در تمام سال يكى
دو روز كار كرده باشد ،زكات آن واجب است .4 .در مدت سال از علف بيابان
بچرد ،پس اگر تمام سال يا مقدار درخور اعتنايی از آن را از علف چيدهشده ،يا
از زراعتى كه مالک خصوصی دارد ،بچرد ،بهگونهاىكه نتوان دبرـار ٔه آن حيـوان
گفت بيابانچر است ،زكات ندارد.
مسئله  .4313اگر مالک براى شتر ،گاو و گوسـفند خـود چراگـاهى را كـه
كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند ،هرچند دامهای او در بيابان میچرند ،بيابـانچر
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نيستند ،ىزرا در ملک خصوصی چرا دارند ،ازاينرو وجوب زكات آنهـا مشـكل
است ،گرچه مطابق احتياط است و اگر براى چرانـدن در آن بـاج بدهـد ،بايـد
زكات را بپردازد.
نِصاب شتر

مسئله  .4314شتر دوازده نصاب دارد :يكم .پنج شـتر كـه زكـات آن يـک
گوسفند است و تا آمار شتر به اين اندازه نرسد ،زكات نـدارد .دوم .ده شـتر كـه
زكات آن دو گوسفند است .سوم .پانزده شتر كه زكات آن سه گوسـفند اسـت.
چهارم .بيست شتر كه زكات آن چهار گوسفند است .پنجم .بيست و پنج شـتر
كه زكات آن پنج گوسفند است .ششم .بيست و شش شتر كـه زكـات آن يـک
شتر است كه داخل سال دوم شده باشد .هفتم .سى و شش شتر كـه زكـات آن
يک شتر است كه داخل سال سوم شده باشد .هشتم .چهـل و شـش شـتر كـه
زكات آن يک شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد .نهم .شصت و يـک
شتر كه زكات آن يک شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد .دهم .هفتاد و
شش شتر كه زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
يازدهم .نود و يک شتر كه زكات آن دو شتر است كـه داخـل سـال چهـارم
شده باشد .دوازدهم .صد و بيست و يک شتر و بيش از آن كه بايد چهل ،چهل
حساب كند و براى هر چهل شتر يک شترى بپردازد كه داخل سـال سـوم شـده
باشد؛ يا پنجاه ،پنجاه حساب كند و براى هر پنجاه شتر يک شتری بپـردازد كـه
داخل سال چهارم شده باشد؛ يا با چهـل و پنجـاه حسـاب كنـد؛ ولـى در هـر
صورت ،بايد به گونهای حساب كند كه چيزى نماند؛ يا اگر چيزى مـىمانـد ،از
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نه شتر بيشتر نباشد؛ برای مثال ،اگر  331شـتر دارد ،بايـد بـراى صـد شـتر ،دو
شتری كه داخل سال چهارم شده و براى چهل شتر ،يک شتر مادهای كه داخـل
سال سوم شده ،بپردازد و در صورت نداشتن شتر ماده ،شتر نـر در سـن خـاص
كافی است و اگر آن نيز مقدور نبود ،قيمت آن پرداخت شود.
مسئله  .4311زكات ما بيـن دو نصـاب واجـب نيسـت ،پـس اگـر شـمار
شترهايی كه دارد ،از نصاب يكم كه پنج شتر است بگذرد ،تا به نصاب دوم كـه
ده شتر است نرسيده ،فقط بايد زكات پنج شتر را بپردازد .هميـنگونـه اسـت در
نصابهاى بعد.
نصاب گاو

مسئله  .4313گاو و گـاوميش دو نصـاب دارد .3 :سـى رأس؛ يعنـی اگـر
شمار گاو به سى رأس رسيد ،چنانچـه ديگـر شـروط ذكرشـده را داشـته باشـد،
مالک بايد يک گوسـالهای كـه داخـل سـال دوم شـده باشـد ،زكـات بپـردازد.
 .4چهل رأس كه زكات آن ،يک گوسال ٔه مادهای اسـت كـه داخـل سـال سـوم
شده باشد؛ ا ّما زكات بين سى و چهل رأس واجب نيست؛ برای مثال ،كسى كه
سی و نه رأس گاو دارد ،فقط بايد زكات سى رأس آنها را بپردازد؛ نيز اگر آمـار
گاو او از چهل رأس بيشتر باشد ،تا به شصت گـاو نرسـيده ،فقـط بايـد زكـات
چهل رأس آن را بپردازد و پس از آنكه به شصت ـ يعنی دو برابر نصاب يكـم ـ
رسيد ،بايد دو گوسالهاى كه داخل سال دوم شده بپردازد.
همچنين هرچه باال رود ،بايد سى ،سى حساب يا چهل ،چهل ،يا با سى و
چهل حساب كند و زكات آن را بـه روشـی كـه ذكـر شـده بپـردازد؛ ولـى بايـد
به گونهای حساب كند كه چيزى نماند؛ يا اگـر چيـزى مانـد ،از ُنـه رأس بيشـتر
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نباشد؛ برای مثال ،اگـر هفتـاد رأس گـاو دارد ،بايـد بـه حسـاب سـى و چهـل
ِ
زكـات
محاسبه كند و براى سى رأس آن ،زكات سىتا و بـراى چهـل رأس آن،
چهلتا را بپردازد ،چون اگر به سى رأس حساب كند ،ده رأس آن زكـات نـداده
مىماند؛ ولى در جايى كه رعايت اين جهت ممكن نيست ـ ماننـد آنكـه پنجـاه
گاو داشته باشد ـ به احتياط چهل را معيار قرار دهد ،اگرچه ده تا اضافه مىآيد.
نِصاب گوسفند

مسئله  .4313گوسفند پنج نصاب دارد :يكم .چهـل كـه زكـات آن ،يـک
گوسفند است و تا عدد آنها به چهل نرسد ،زكات ندارد .دوم .صد و بيسـت و
يک كه زكات آن ،دو گوسفند است .سوم .ديوست و يـک كـه زكـات آن ،سـه
گوسفند است .چهارم .سيصد و يک كه زكات آن ،چهار گوسفند است .پنجم.
چهارصد و بيش از آن ،كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و براى هر صد
رأس آنهـا يـک گوسـفند بپــردازد و الزم نيســت زكـات را از خــود گوســفندها
بپردازد ،بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد ،يا مطابق قيمت گوسفند پـول بپـردازد،
كافى است؛ ولى اگر بخواهد جنس ديگر بپردازد ،در صورتى بىاشكال است كه
براى فقرا بهتر باشد ،اگرچه الزم نيست.
مسئله  .4313زكـات مـا بيـن دو نصـاب واجـب نيسـت ،پـس اگـر آمـار
گوسفندهای كسی از نصاب يكم كه چهل است بيشتر باشد ،تا به نصـاب دوم
كه صد و بيست و يک است نرسيده ،فقط بايـد زكـات چهـل رأس آن را (كـه
زكات مجموع آنها شمرده میشود) بپردازد و بيش از آن الزم نيست؛ همچـنين
است در نصابهاى بعدی.
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مسئله  .4313زكات شتر ،گاو و گوسـفندى كـه بـه مقـدار نصـاب برسـد
واجب است؛ چه هم ٔه آنها نر باشند يا ما ّده؛ يا برخى نر و بعضی ما ّده باشند.
مسئله  .4318در حكم زكات ،گاو و گاوميش يک جنس حساب مىشوند
و شتر عربى و غير عربى يک جنس است؛ همچنين بز ،ميش و شيشک (ب ّره) در
زكات با هم فرقی ندارند.
مسئله  .4313اگر براى زكات ،گوسفند مىپـردازد ،بايـد داخـل سـال دوم
شده باشد و چنانچه بز مىپردازد ،بايد داخل سال سوم شده باشد.
مسئله  .4331اگر قيمت گوسفندی كه مالک آن را برای زكات مىپـردازد،
مختصرى از گوسفندان خوب او كمتر باشد ،ولی با قيمت گوسفندهای متوسط
او همسان باشد ،اشكالی ندارد .البته بهتر است گوسـفندی را كـه قيمـت آن از
تمام گوسفندهايش بيشتر است بپردازد؛ همچنين است در گاو و شتر.
مسئله  .4333اگر چند نفر با هم شريک باشند ،هر كدام آنان كـه سـهمش
به نصاب يكم رسيده ،بايد زكات آن را بپردازد و بر كسـى كـه سـهم او كمتـر از
نصاب يكم است ،زكات واجب نيست.
مسئله  .4334اگر يک نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشـد و
روى هم به انداز ٔه نصاب باشند ،بايد زكات آنها را بپردازد.
مسئله  .4331اگر گاو ،گوسفند و شترى كـه دارد ،مـريض و معيـوب هـم
باشند ،بايد زكات آنها را بپردازد.
مسئله  .4333اگر گاو ،گوسفند و شترى كه دارد ،همه مريض يا معيوب يا
پير باشند ،مىتواند زكات را از خود آنها بپـردازد؛ ولـى چنانچـه همـه سـالم و
بىعيب و جوان باشند ،نمىتواند زكات آنها را از بيمار ،معيوب يا پير بپـردازد،
بلكه اگر برخى از آنها سالم و بعضى بيمـار و دسـتهاى معيـوب و دسـت ٔه ديگـر
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بىعيب و مقدارى پير و بخشی جوان باشند ،به احتياط مستحب ،بـراى زكـات
آنها از سالم و بىعيب و جوان بپردازد.
مسئله  .4333اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم گاو و گوسفند و شـتری را
كه دارد با چيز ديگر معاوضه كند ،يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان
جنس تبديل كند ـ برای مثال ،چهل گوسـفند بپـردازد و چهـل گوسـفند ديگـر
بگيرد ـ احتياط واجب ،پرداخت زكات آنهاست.
مسئله  .4333كسى كه بايد زكـات گـاو ،گوسـفند و شـتر را بپـردازد ،اگـر
زكات آنها را از مال ديگرش بپردازد ،تا وقتى آمار آنها از نصـاب كـم نشـده،
همه ساله بايد زكات را بپردازد و چنانچه از خود آنها بدهـد و از نصـاب يكـم
كمتر شوند ،زكات بر او واجب نيست؛ برای مثال ،كسى كه چهل گوسفند دارد،
اگر از مال ديگرش زكات آنها را بپردازد ،تا وقتى كـه گوسـفندهای او از چهـل
كم نشده ،همه ساله بايد يک گوسفند بپـردازد و اگـر از خـود آنهـا بدهـد ،تـا
زمانى كه به چهل نرسيده ،زكات بر او واجب نيست.

مسئله  .4333مالک مىتواند زكات مال خود را در هشت مورد صرف كند:
 .3فقير و او كسى است كه مخـارج سـال خـود و افـراد تحـت تك ّفلـش را
ندارد .كسى كه صنعت يا ِملک يا سرمايهاى دارد كه مىتواند به تديرج مخـارج
سال خود را به دست آورد ،فقير نيست.
 .4مسكين و او ،كسى است كه هزينه زنـدگی او سـختتـر از فقيـر تـأمين
مىشود.
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يا نايب امام

مأمور گردآوری و نگهداری

زكات است و به حساب آن رسيدگى میكند و آن را به امام

يا نايب او يـا

به فقرا میرساند.
 .3كافرانی كه با پرداختن زكات به آنان به دين اسالم گرايش مىيابنـد؛ يـا
در جنگ به مسلمانان كمک مىكنند.
 .3خريدارى بردهها و آزاد كردن آنان.
 .3بدهكارى كه نمىتواند َدين خود را بپردازد.
 .3سبيل اهلل؛ يعنى كارى كه مانند ساختن مسجد ،منفعـت عمـومى دينـى
دارد و ساختن پل و اصالح راه كه سود آن به همه مسلمانان مـىرسـد و آنچـه
براى اسالم سودمند است ،به هر صورت كه باشد.
 .8ابنالسبيل؛ يعنى مسافر در سفر ماندهای كه محتاج شده اسـت .احكـام
اينها در مسائل آينده ذكر خواهد شد.
مسئله  .4338به احتياط واجب ،فقير و مسكين بيش از هزين ٔه سال خـود و
افراد تحت تك ّفلش را از زكات نگيرد و اگر مقدارى پول يا جنس دارد ،تنهـا بـه
انداز ٔه كسری مخارج يک سالش زكات بگيرد.
مسئله  .4333كسى كـه مخـارج سـالش را داشـته ،اگـر مقـدارى از آن را
صرف كند و سپس شک كند كه آنچه مانده به انداز ٔه مخارج سال او هسـت يـا
نه ،نمىتواند زكات بگيرد.
مسئله  .4331صنعتگر ،كارگر ،مالک يا تاجرى كه درآمد او از هزين ٔه سالش
كمتر است ،مىتواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد و الزم نيست كه ابـزار
كار يا ملک يا سرماي ٔه خود را به مصرف مخارج برساند.
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مسئله  .4333فقيرى كه خرج سال خود و افراد تحت تك ّفلش را ندارد ،اگر
خانهاى دارد كه ملک اوست و در آن نشسته ،يا وسيله نقليه دارد ،چنانچه بدون
اينها نتواند زندگى كند ـ اگرچه براى حفظ آبريوش باشد ـ مـىتوانـد زكـات
بگيــرد؛ همچــنين اســت وســايل خانــه ،ظــرف ،لبــاس تابســتانى و زمســتانى و
امكانات مورد نياز كه آنها را نـدارد و بـه آنهـا نيـاز دارد ،مـىتوانـد از زكـات
خريدارى كند.
مسئله  .4334فقيرى كه يادگيری صنعت براى او مشكل نيست ،بايد آن را
بياموزد و با گرفتن زكات زندگى نكند؛ ولى تـا وقتـى مشـغول آمـوختن اسـت،
مىتواند زكات بگيرد.
مسئله  .4331فقيرى كه مىتواند كسب كند و هزينه خود و افراد تحـت تك ّفلـش
را ته ّيه نمايد ،ولی از روى تنبلى اقدام نمىكند ،جايز نيست زكـات بگيـرد و شـخص
فقيرى كه كسب ،مانع ادام ٔه تحصيل اوست ،در هيچ صورتى نمىتواند از سـهم فقـرا
زكات بگيرد و در صورتی كه تحصيل بر او واجب عينى يا كفـايی بـوده و تحصـيل او
منفعت عمومى داشته باشد میتواند از سهم فی سبيل اهلل ديرافت كند.
مسئله  .4333به كسى كه درگذشته فقير بوده و مىگيود فقيرم ،تا وقتى كه
گمان بر خالف حاصل نشود ،میتوان زكات پرداخت كرد.
مسئله  .4333كسى كه مىگيود فقيرم و درگذشـته فقيـر نبـوده ،يـا معلـوم
نيست فقير بوده يا نه ،اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است ،يا افراد
مورد اعتماد خبر دهند كه او فقير است ،مىتوان به او زكات پرداخت.
مسئله  .4333كسى كه بايد زكات بپردازد ،چنانچه از فقيرى طلبكار باشد،
مىتواند طلبى را كه از او دارد ،زكات حساب كند.
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مسئله  .4333اگر ِ
فقير بدهكار بميرد و تركهاى كه برای بدهكارى او كفايت
كند نداشته باشد ،میتوان بدهكاری او را برای زكات حساب كرد.
مسئله  .4338زكاتی را كه شخص به فقيـر مـىپـردازد ،الزم نيسـت بـه او
مسـتحب اسـت
بگيوـد كـه زكـات اسـت ،بلكـه اگـر فقيـر خجالـت بكشـد،
ّ
به گونهاى كه دروغ نشود ،به اسم پيشكش بپردازد؛ ولى بايد قصد زكات كند.
مسئله  .4333اگر به خيال اينكه كسى فقير اسـت ،بـه او زكـات بپـردازد و
سپس بفهمد فقير نبوده ،يا از روى ندانستن مسئله بـه كسـى كـه مـىدانـد فقيـر
نيست زكات بپردازد ،كافى نيست؛ چنانچـه چيـزى را كـه بـه او پرداختـه بـاقى
مسـتحق بپـردازد و اگـر از
باشد ،مىتواند از او بگيرد و بايد آن يا عوضش را به
ّ
بين رفته باشد ،چنانچه كسى كه آن چيز را گرفته نمىدانسته كـه زكـات اسـت،
ضامن نيست و اگر مىدانسته يا احتمـال مـىداده كـه زكـات اسـت ،مـىتـوان
مستحق پرداخت؛ ولى چنانچه به غير عنوان زكات
عوض آن را از او گرفت و به
ّ
مسـتحق
داده ،نمىتواند چيزى از او بگيرد و بايد از مـال خـودش زكـات را بـه
ّ
بپردازد و در تمام صورتها مىتواند از مال خودش زكات را بپردازد و از گيرنـده
زكات مطالبه نكند.
مسئله  .4331كسى كه بدهكار است و نمىتوانـد بـدهى خـود را بپـردازد،
اگرچه هزين ٔه سال خود را داشته باشد ،مىتواند براى پرداخت قرض خود زكات
بگيرد؛ ولى بايد مالى را كه قرض كرده ،در معصيت خرج نكرده باشد؛ يا اگر در
معصيت هزينه كرده ،از آن معصيت تبوه كرده باشد كه در اين صورت از سـهم
فقرا مىتوان به او پرداخت.
مسئله  .4333اگر به كسى كه بدهكار اسـت و نمـىتوانـد بـدهى خـود را
بپردازد ،از سهم بدهكاران زكات بدهـد و سـپس بفهمـد قـرض را در معصـيت
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مصرف كرده ،چنانچه آن بدهكار فقير باشـد ،مـىتوانـد آنچـه را بـه او داده ،از
سهم فقـرا بـه عنـوان زكـات حسـاب كنـد؛ ولـى اگـر چيـزى را كـه گرفتـه در
شرابخوارى يا به صورت آشكارا در معصيت صرف كرده و از معصيت خود تبوه
نكرده ،به احتياط واجب ،بايد چيزى را كه به او پرداخته ،بـرای زكـات حسـاب
نكند.
مسئله  .4334كسى كه بدهكار است و نمىتوانـد بـدهى خـود را بپـردازد،
ِ
بدهكار زكات مىتواند طلبى را كه از او دارد ،زكات
اگرچه فقير نباشد ،شخص
حساب كند.
مسئله  .4331مسافرى كه خرجى او تمام شده ،يا وسـيله نقليـهاش از كـار
افتاده ،يا اموالش به سرقت رفته ،چنانچه سـفر او معصـيت نباشـد و نتوانـد بـا
قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند ،اگرچه در وطن خود فقير
نباشد ،مىتواند زكات بگيرد؛ ولى اگر بتواند در جاى ديگـر بـا قـرض كـردن يـا
فروختن چيزى هزين ٔه سفر خود را فراهم كند ،فقط به مقدارى كه به آنجا برسـد،
مىتواند زكات بگيرد.
مسئله  .4333مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته ،پس از آنكه
به وطنش رسيد ،اگر چيزى از زكات اضافه آمـده باشـد ،در صـورتى كـه بـدون
دشواری نتواند بق ّيه را به صاحب مال ،يا وكيل ،يا نايب او برساند ،بايد آن را به
حاكم شرع بپردازد و زكات بودن آن را اعالم كند.

مسئله  .4333كسى كه از غير سـهم كـارگزاران زكـات و سـهم گـرايش بـه
و كمک به جهاد دينى زكات مىگيرد ،بايد شيع ٔه دوازده امامى باشد و اگـر شـيعه
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بودن كسى از راه شرعى ثابت شود و به او زكـات بپـردازد و زكـات تلـف شـود و
سپس معلوم گردد كه شيعه نبوده ،واجب است احتياط ًا دبواره زكات بپردازد.
مسئله  .4333اگر طفل يا ديوانهاى از شيعه فقير باشـد ،كسـى كـه زكـات
ولى او تحيول دهد ،تا به مصرف او برساند ،بـه
مىپردازد ،مىتواند زكات را به ّ
قصد اينكه آنچه را مىپردازد ملک طفل يا ديوانه باشد.
ولى طفل يا ديوانه دسترسى ندارد ،مىتواند خودش يا
مسئله  .4333اگر به ّ
به دست فردی امين ،زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايـد هنگـامی
كه زكات را به مصرف آنان میرساند ،ن ّيت زكات كند.
مسئله  .4338به فقيری كه فقر او ثابت شده ،مىتـوان زكـات داد ،هرچنـد
گدايى مىكند؛ ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مىكند ،نمىتـوان
زكات داد.
مسئله  .4333كسى كه آشكارا معصيت كبيره انجام مىدهـد ،بـه احتيـاط
واجب ،به او زكات نپردازند.
مسئله  .4331به كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بپـردازد،
اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد ـ ماننـد فرزنـد ،همسـر ،پـدر و مـادر ـ
مىتوان زكات پرداخت ،تا بدهى خود را بپردازد؛ ولى اگر زن براى هزين ٔه زندگى
خود قرض كرده باشد ،شوهر نمىتواند بدهى او را از زكات بپـردازد ،بلكـه اگـر
كس ديگرى هم كه مخارج او بر انسان واجب است ،براى هزينـ ٔه زنـدگى خـود
قرض كند ،به احتياط واجب ،بدهى او را از زكات نپردازد.
مسئله  .4333انسان نمىتواند مخارج كسانى را كه مثل اوالد ،خرجشان بـر
او واجب است ،از زكات بپردازد؛ ولى ديگران مىتوانند به آنان زكات بپردازند.
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مسئله  .4334اگر انسان زكات را به پسرش بپردازد تا خرج زن و خـدمتكار
خود كند ،اشكال ندارد.
مسئله  .4331اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشـد ،پـدر
مىتواند براى خريدن آنها به او زكات بپردازد.
مسئله  .4333پدر مىتواند به پسرش زكات بپردازد ،تا براى خود زن بگيرد.
پسر هم مىتواند براى آنكه پدرش زن بگيرد ،زكات خود را به او بپردازد.
مسئله  .4333به زنى كه شوهرش هزين ٔه او را مىپردازد و زنى كـه شـوهرش
مخارج او را نمىپردازد ،ولى زن مىتواند بدون دشـوارى از او هزينـه را ديرافـت
كند ،نمىتوان زكات پرداخت.
مسئله  .4333زنى كه به عقد مو ّقت كسی درآمده ،اگر فقير باشـد ،شـوهرش
يا ديگرى مىتواند به او زكات بپردازد؛ ولى اگر شـوهرش در ضـمن عقـد مو ّقـت
شرط كند كه مخارج او را بپردازد ،يا به سبب ديگـرى پـرداختن مخـارجش بـر او
واجب باشد ،در صورتى كه بتواند مخارج آن زن را بپردازد ،يا زن بـدون دشـوارى
بتواند هزينه را از او ديرافت كند ،نمىتوان به آن زن زكات پرداخت.
مسئله  .4333زن مىتواند به شوهر فقير خود زكات بپردازد ،اگرچه شـوهر،
زكات را صرف هزينه خود آن زن كند.
مسئله  .4338س ّيد مىتواند از س ّيد زكات بگيرد ،چنانكه غير س ّيد مىتواند
از س ّيد زكات ديرافت كند؛ ليكن س ّيد نمىتواند از غير س ّيد زكات بگيـرد؛ ولـى
اگر خمس و وجوه ديگر ،مخارج او را كفايـت نكنـد و از گـرفتن زكـات ناچـار
باشد ،مىتواند از غير س ّيد زكات بگيرد؛ ولى بـه احتيـاط واجـب ،اگـر ممكـن
باشد ،فقط به مقدارى بگيرد كه براى مخارج روزانهاش ناچار است.
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مسئله  .4333مراد از صـدقه واجـب كـه پرداخـت آن از غيـ ِر سـادات بـه
سادات حرام است ،زكات اموال َزكَوى ّ
(غالت چهارگانـه و َانعـام سـهگانـه) و
زكات فطره است؛ اما برخى صدقههايى كه پرداختن آن واجب اسـت ـ ماننـد
مجهولالمالک كه صدقه دادن (تصدّ ق) آن واجـب اسـت ـ نيـز صـدقههـاى
مستحب را مىتوان به سادات پرداخت.
مسئله  .4381كسى كه معلوم نيست س ّيد است يـا نـه ،و ادعـاى سـيادت
ندارد ،مىتوان به او زكات پرداخت.

مسئله  .4383زكاتدهنده بايد زكات را به عنـوان زكـات و بـه قصـد قربـت،
يعنى براى انجام دادن فرمان خدای عالم بپردازد و اگر ،هم زكات مال بر او واجـب
شده است ،هم زكات فطره ،بايد در ن ّيت مع ّين كند كه آنچـه را مـىپـردازد ،زكـات
مال است يا زكات فطره؛ ولى اگر مث ً
ال زكات گندم و جو بر او واجـب باشـد ،الزم
نيست مع ّين كند چيزى را كه مىپردازد ،زكات گندم است يا زكات جو.
مسئله  .4384كسى كه زكات چند مال بر او واجب شـده ،اگـر بـه مقـدار
كافى از مالی به عنوان زكات بپردازد و ن ّيـت هيـچ كـدام آنهـا را نكنـد و برابـر
عادت وى به قسم خاص برنگردد ،ذ ّمه او تبرئه مىشود و كافى است.
مسئله  .4381اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بپـردازد ،چنانچـه
وكيل هنگام پرداختن زكات به فقير ،به نيابت از مالک ن ّيت زكـات كنـد ،كـافى
است ،چنانكه ن ّيت مستمر مالک تا زمان رسيدن زكات به فقير كفايت مىكنـد،
هرچند وكيل غفلت كند.
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قربـت زكـات را بـه فقيـر
مسئله  .4383اگر مالک يا وكيل او بـدون قصـد
ْ
بپردازند و پيش از آنكه آن مال از بين برود ،خود مالـک ،بـا قصـد قربـت ن ّيـت
زكات كند ،زكات حساب مىشود.
مسئله  .4383اگر كسى بـدون قصـد تفصـيلى قربـت ،زكـات را بـه فقيـر
زكات واجب عبادى است
پرداخت و آن مال از بين رفت ،كفايت مىكند ،چون
ْ
و قصد قربت ،هرچند به صورت ارتكازی و اجمالی باشـد ،كـافى اسـت .البتـه
التفات هيچگونه قصد قربت نداشت ،بـه احتيـاط واجـب ،بايـد
اگر در صورت
ْ
دبواره بپردازد.
مسئله  .4383مسلمانى كه ُمستبصر (شيعه) شـد ،عبـاداتى كـه موافـق مـذهب
خودش انجام داده اعاده ندارد ،مگر زكات كه سـهم فقيـر آن را بايـد بـه فقيـر شـيعه
بپردازد؛ ولى اگر از آغاز ،آن را به فقير شيعه و با قصد قربت داده باشد ،اعاده ندارد.
مسئله  .4383در حال غيبت ،دادن زكات به مجتهد جامع ّ
الشـرايط ماننـد
دادن زكات به امام معصوم

كفايت مىكنـد و در صـورت مطالبـه ،احتيـاط

واجب ،پذيرش است.
مسئله  .4388كسى كه زكات را بـه ميـل خـود نمـىپـردازد ،حـاكم شـرع
مىتواند به اجبار از او ديرافت كند و احتساب آن به عنوان زكات ،وقتـى اسـت
كه حاكم شرع با قصد عنوان ،نيز با ن ّيت قربت ،به مصرف برساند.

مسئله  .4383هنگام جدا كردن گندم و جو از كـاه و وقـت خشـک شـدن
خرما و انگور ،انسان بايد زكات را به فقير بپردازد؛ يا از مـال خـود جـدا كنـد و
زكات طال ،نقره ،گاو ،گوسفند و شتر را پس از تمام شدن ماه دوازدهم بايد بـه
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فقير بپردازد؛ يا از مال خود جدا كند؛ ولى پـس از جـدا كـردن اگـر منتظـر فقيـر
مع ّينى باشد ،يا بخواهد به فقيرى بپردازد كه از جهتى برترى دارد ،مىتواند دادن
زكات را به انتظار او تأخير اندازد.
مسئله  .4331زكات گندم ،جو ،خرما ،كشمش ،طال و نقره را مـىتـوان از
خود آنها پرداخت و مىتوان قيمت آن را حساب كرد؛ همچنين است در زكات
شتر ،گاو و گوسفند؛ و اگر قيمت را مىپردازد ،بنا بر احتيـاط واجـب بايـد پـول
نقد بپردازد ،مگر گيرنده رضايت داشته باشد .معيار قيمت ،زمان پرداختن زكات
مستحق است.
به
ّ
مستحق برساند ،اگر نپـردازد و
مسئله  .4333كسى كه مىتواند زكات را به
ّ
با كوتاهى او از بين برود ،بايد عوض آن را بپردازد.
تصـرف
مسئله  .4334اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد ،مىتواند در بق ّيـه آن ّ
تصرف كند.
كند و چنانچه از مال ديگرش كنار بگذارد ،مىتواند در تمام مال ّ
مسئله  .4331انسان نمىتواند زكاتى را كه كنار گذاشته ،براى خود بردارد و
چيز ديگرى بهجاى آن بگذارد.
مسئله  .4333اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد ـ مـث ً
ال گوسـفندى
كه براى زكات گذاشته ّبره بياورد ـ مال مستحق زكات است.
مسئله  .4333اگر وقتى كه زكات را كنار مىگذارد مستحقى حاضر باشـد،
بهتر است زكات را به او بپردازد ،مگـر كسـى را در نظـر داشـته باشـد كـه دادن
زكات به او از جهتى بهتر است.
مسئله  .4333اگر با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشـته بـراى خـودش
تجارت كند ،معاملهاى فضولى و نيازمند اجازه حاكم شرع اسـت و در صـورت
اجازه ،اصل مال و سود آن ،برای مستحق زكات است.
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مسئله  .4333اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود ،چيـزى بـه عنـوان
زكات به فقير بپردازد ،زكات حساب نمىشود و پس از آنكه زكات بر او واجـب
ِ
ِ
ديرافت زكات پرداخته از بين نرفته باشد و آن
مستحق
شد ،اگر كااليی را كه به
مستحق هم به استحقاق باقى باشد ،مـىتوانـد كـاالی پرداخـتشـد ٔه بـه او را
زكات حساب كند.
مسئله  .4338فقيرى كه مىداند زكات بر شخص پرداختكننده آن واجب
نشده ،اگر چيزى را به عنوان زكات از او بگيرد و نـزد فقيـر تلـف شـود ،ضـامن
است ،پس بعد از وجوب زكات ،اگر آن فقير به فقر خود بـاقى باشـد ،شـخص
مك ّلف به پرداخت زكات مىتواند قيمت چيزى را كه به فقير پرداخته ،به عنـوان
زكات حساب كند.
مسئله  .4333فقيرى كه نمىداند زكات بر پرداخت كننده آن واجـب نشـده،
اگر چيزى را به عنوان زكات از او بگيرد و پيـش او تلـف شـود ،ضـامن نيسـت و
شخص مكلف به پرداخت زكات نمىتواند عوض آن را زكات حساب كند.
مستحب است زكات گاو ،گوسـفند و شـتر را بـه فقيرهـاى
مسئله .4411
ّ
آبرومند بپردازد و در پرداختن زكات ،خيوشان خود را بر ديگـران و اهـل علـم و
كمال را بر غير آنان ،و كسانى را كه اهل سؤال (درخواسـت) نيسـتند ،بـر اهـل
سؤال مقدّ م بدارد؛ ولى اگر پرداختن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد،
مستحب است زكات را به او بپردازد.
ّ
مسئله  .4413بهتر است زكات را آشكار ،و صدق ٔه مستح ّبى را مخفيانه بپردازد.
مسئله  .4414اگر در شهر كسى كه مـىخواهـد زكـات بپـردازد ،مسـتحقى
نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن مع ّيـن شـده برسـاند،
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مستحق پيدا كند ،بايد زكات را به شهر ديگر
چنانچه اميد نداشته باشد كه بعد ًا
ّ
ببرد و به مصرف زكات برساند؛ ولى مخارج بـردن بـه آن شـهر بـه عهـد ٔه خـود
اوست و اگر زكات بدون تفريط تلف شود ،ضامن نيست.
مستحق پيدا شود ،مىتواند زكات را بـه
مسئله  .4411اگر در شهر خودش
ّ
شهر ديگر ببرد؛ ولى مخارج بردن به آن شـهر را بايـد از خـودش بپـردازد و اگـر
زكات تلف شود ،ضامن است ،هرچند كوتاهى نكرده باشد ،مگر آنكه به اجـازه
حاكم شرع برده باشد.
مسئله  .4413اجرت وزن و پيمانه كردن گندم ،جو ،كشـمش و خرمـايی را
كه براى زكات مىپردازد ،بنا بر احتياط واجب با مالک است.
مسئله  .4413كسى كه  4مثقال و  33نخود نقره يا بيشتر ،زكـات بـدهكار
است ،بنا بر احتياط واجب نمىتواند كمتر از  4مثقال و  33نخود نقره بـه يـک
فقير بپردازد؛ نيز اگر غير نقره چيز ديگرى ـ مانند گندم و جو ـ بـدهكار باشـد و
قيمت آن به  4مثقال و  33نخود نقره هم برسد ،بنا بر احتياط واجب نمىتوانـد
به يک فقير كمتر از آن بپردازد.
مستحق درخواست كند كـه زكـاتى را
مسئله  .4413مكروه است انسان از
ّ
مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته پس از
كه از او گرفته به او بفروشد؛ ولى اگر
ّ
تعيين قيمت ،آن را بفروشد ،كسى كه زكات را به او پرداخته ،در خريـدن آن بـر
ديگران مقدّ م است.
مسئله  .4413كسى كه مالک حدّ نصاب طال يا نقره بوده و چند سـال بـر
آن گذشته و زكـات آن را نپرداختـه اسـت ،در صـورتى كـه زكـات فعلـى آن را
پرداخت كند ،كافى است.
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مسئله  .4418اگر شک كند زكاتى را كه بر او واجب بوده پرداختـه يـا نـه،
بايد زكات را بپردازد ،هرچند شک او براى زكات سالهاى گذشته باشد.
مسئله  .4413فقير و حاكم شرع نمىتواننـد زكـات را بـه كمتـر از مقـدار آن
صلح كنند؛ يا چيزى را گرانتر از قيمت آن برای زكات قبول كنند؛ يا زكـات را از
مالک بگيرند و به او ببخشند؛ ولى كسى كه زكات بسيارى بـدهكار اسـت و فقيـر
شده و نمىتواند زكات را بپردازد و اميد هم ندارد كه دارا شود ،چنانچـه بخواهـد
تبوه كند ،فقير و حاكم شرع مىتوانند زكات را از او بگيرند و به او ببخشند.
مسئله  .4431انسان مىتواند از زكات ،قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخـرد
و وقف كند ،اگرچه بر اوالد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنـان بـر او واجـب
است؛ نيز مىتواند توليت زكات وقفشده را براى خود يا اوالد خود قرار دهد.
مسئله  .4433انسان نمىتواند از زكات ،امالكى بخرد و بر اوالد خود يا بـر
كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است ،وقف كند كه سـود آن را بـه مصـرف
مخارج خود برسانند.
مسئله  .4434با اذن حاكم شرع مىتوان از زكات ملكى خريد و بر يكـى از
مصرفهاى زكات وقف كرد ،تا درآمد آن به مصرف خاص وقف برسد.
حج ،ىزارت و مانند ايـنهـا
مسئله  .4431مستحق زكات مىتواند براى رفتن به ّ
زكات بگيرد و اگر فقيرى به انداز ٔه خرج سالش زكات گرفته باشد ،نمىتوانـد از سـهم
فقرا براى ىزارت و مانند آن زكات بگيرد؛ اما از سهم سبيل اهلل مانعى ندارد.
مسئله  .4433اگر مال ْک فقيرى را وكيل كند كه زكـات مـال او را بپـردازد،
چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالک اين بوده كه خود آن فقير از زكـات
برندارد ،نمىتواند چيزى از آن را براى خودش بـردارد و اگـر يقيـن يـا اطمينـان
داشته باشد كه قصد مالک اين نبوده ،براى خودش هم مىتواند بردارد.
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مسئله  .4433اگر فقير شتر ،گاو ،گوسفند ،طال و نقره را بـه عنـوان زكـات
بگيرد ،چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات بيان شد ،در آنها جمـع
شود ،بايد زكات آنها را بپردازد.
مسئله  .4433اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده بـا هـم شـريک
باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بپردازد و سپس مال را قسمت كننـد،
تصرف او در سهم خودش
چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نپرداختهّ ،
هم اشكال دارد.
مسئله  .4433كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و ك ّفاره و نذر و مانند
اينها هم بر او واجب است و قـرض هـم دارد ،چنانچـه نتوانـد همـ ٔه آنهـا را
بپردازد ،اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده ،از بين نرفتـه باشـد ،بايـد
خمس و زكات آنها را بپردازد و چنانچه از بين رفته باشد ،مىتوانـد خمـس يـا
زكات را بپردازد؛ يا ك ّفاره ،نذر ،قرض و مانند اينها را ادا يا توىزـع كنـد .البتـه
مناسب است ضرورىترين نيازها را مقدّ م بدارد.
مسئله  .4438كسى كه خمس يا زكات بدهكار اسـت و نـذر ،كفـاره و ماننـد
اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد ،اگر بميرد و مال او بـراى همـ ٔه آنهـا
كافى نباشد ،چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شـده از بيـن نرفتـه باشـد،
بايد خمس يا زكات را بپردازند و ماند ٔه مال او را به چيزهاى ديگرى كه بر او واجـب
است ،قسمت كنند و اگر مالى كه خمـس و زكـات آن واجـب شـده از بيـن رفتـه
باشد ،مىتواند مال او را به خمس ،زكات ،قرض ،نذر و مانند اينها قسـمت كنـد؛
برای مثال ،اگر چهل تومان خمس بـر او واجـب اسـت و بيسـت تومـان بـه كسـى
بدهكار است و هم ٔه مال او سى تومان است ،بايد بيست تومـان بـرای خمـس و ده
تومان به َد ْين او بپردازند .مناسب است ضرورىترين نيازها را نيز ترجيح دهد.
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مسئله  .4433كسى كه مشغول تحصيل علم اسـت و اگـر تحصـيل نكنـد
مىتواند براى معاش خود كسب كند ،چنانچه تحصيل آن علم ،بر او واجب يـا
مستحب باشد ،مىتوان به وى زكات پرداخت و اگر تحصيل آن علم واجب يـا
ّ
مستحب نباشد ،زكات دادن به او اشكال دارد.
ّ
مسئله  .4441كسانى كه مشغول فراگرفتن علـم واجـب يـا عمـل واجـب
ديگرى هستند ،مىتوانند از زكات استفاده كنند.
مسئله  .4443مال مجهولالمالک را بايد به فقيه جامع الشرايط كـه نايـب
امام معصوم

است ،پرداخت كرد؛ يا به اذن او صدقه داد.

معرفى و اعالن كـرد و در صـورت
مسئله  .4444مال پيدا شده (لقطه) را بايد ّ
نااميد شدن از شناسايى صاحب مال ،مىتوان از طرف صاحب آن صدقه داد.
مسئله  .4441كسى كه مىداند مبلغى به فردى بدهكار است و بيش از آن
را شک دارد و طلبكار را هم نمىشناسد ،آن مبلغ متي ّقن ،حكم مجهولالمالـک
را دارد؛ يعنى بايد آن را به حاكم شرع بپردازد؛ يا به اذن او صدقه بدهد.

مسئله  .4443كسى كه هنگام مغرب شب عيد فطر بالغ ،عاقـل و هوشـيار
است و فقير و بند ٔه ديگرى نيست ،بايد براى خود و كسانى كه نانخور او هستند،
زكات فطره بپردازد.
مسئله  .4443مقدار زكات فطره براى هر نفر حدود سه كيلـو گنـدم ،جـو،
برنج ،خرما ،كشمش و مانند آنها؛ يا قيمت آنهاست كه در هر مكانى ،قيمـت
خاص خود را دارد.
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مسئله  .4443كسى كه مخارج سال خود و كسانى را كه در خرج او هستند
ندارد و كسب و حرفهاى نيز ندارد تا بتواند هزين ٔه سال خـود و عائلـهاش را از آن
راه بگذراند ،فقير است و پرداختن زكات فطره بر او واجب نيست.
مسئله  .4443كسى كه هنگام مغرب شب عيد فطـر ديوانـه باشـد ،زكـات
فطره بر او واجب نيست.
مسئله  .4448اگر كودک پيش از مغرب يا مقارن آن بـالغ شـود ،يـا ديوانـه
عاقل شود ،يا فقير بىنياز گردد ،چنانچه شروط وجوب زكات فطره را دارا باشـد
و نانخور ديگری نباشد ،بايد فطر ّيه بپردازد.
مسئله  .4443كسى كه حقوقبگير اسـت و تـا ظهـر روز عيـد حقـوقش را
نگرفته و پولى براى پرداختن زكات فطره ندارد ،قرض كردن بر او واجب نيست،
هرچند اگر قرض كرده و زكات فطره را ادا كند ،صحيح است .البته اگـر قـرض
نكرده باشد ،پس از ديرافت حقوق بايد زكات فطره را بپردازد.

مسئله  .4411كسى كه با مال حرام مانند براِ ،رشا ،اخـتالس و ،...عائلـه
يا مهمان را غذا میدهد ،واجب است كه با مـال حـالل ،زكـات فطـره خـود و
همه آنها را بپردازد.

مسئله  .4413فرضهای فطر ٔه مهمان چنين است .3 :اگر مهمان و ميزبان
هردو فقير باشند ،زكات فطره بر هيچكـدام واجـب نيسـت .4 .چنانچـه ميزبـان
ِ
مهمان فقير بر ميزبان واجب است .1.اگر
غنی و مهمان فقير باشد ،زكات فطره
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ميزبان فقير و مهمان غنی باشد ،زكات فطره بر ميزبان واجب نيست و بر مهمـان
واجب است كه احتياط ًا زكات فطره خود را بپردازد .3 .هرگاه ميزبـان و مهمـان
هردو غنی باشند و ميزبان زكات فطره را نپردازد ،بـر مهمـان واجـب نيسـت كـه
زكات فطره خـود را بپـردازد ،ىزـرا آن كـه زكـات فطـره بـر او واجـب شـده بـا
نپرداختنش معصيت كرده است و بر مهمـان هـم اصـ ً
ال واجـب نشـده اسـت،
هرچند احتياط اين است كه مهمان زكات فطره خود را بپردازد و احتياط كامل،
آن است كه برائت ذ ّمـ ٔه كسـی را كـه زكـات بـر او واجـب شـده ،ن ّيـت بكنـد.
.3زكات فطر ٔه شخصى كه اول مغرب شب عيد (نه غـروب آن) نـانخور كسـى
شود ـ چه با رضايت او وارد شود ،يا بدون رضايت وی ـ بـر او واجـب اسـت.
ِصرف خوردن نان ميزبان در شب عيد فطر ،كافى نيست ،بلكـه بايـد نـانخور او
حساب شود ،بنابراين مهمانى كـه فقـط افطـار كسـى را مـىخـورد و نـانخور او
شمرده نمىشود ،فطر ّي ٔه او بر ميزبان واجب نيست.
مسئله  .4414زكات فطر ٔه مهمانی كه بعد از مغـرب شـب عيـد فطـر وارد
میشود ،بر صاحبخانه واجب نيست ،اگرچه پيش از مغرب او را دعوت كـرده
و در خانه وی هم افطار كند.

مسئله  .4411اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى كه بـراى زكـات
مال گفته شد برسانند كافى است؛ ولى به احتيـاط مسـتحب ،فقـط بـه فقـراى
شيعه بپردازند.
مسئله  .4413اگر طفل شيعهاى فقير باشـد ،انسـان مـىتوانـد فطـره را بـه
ولى طفل ،ملک طفل كند.
مصرف او برساند؛ يا با پرداختن به ّ
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مسئله  .4413فقيرى كه فطره به او مىپردازنـد ،الزم نيسـت عـادل باشـد؛ ولـى
به احتياط واجب به شرابخوار و كسى كه آشكارا معصيت كبيره مىكند ،فطره نپردازند؛
نيز به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مىكند ،نبايد فطره بپردازند.
ِ
خيوشان فقيـر خـود را
مسئله  .4413مستحب است در دادن زكات فطره،
بر ديگران مقدّ م بدارد؛ سپس همسايگان فقير را؛ آنگاه اهل علم فقيـر را؛ ولـى
اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند ،مستحب است كه آنها را مقدّ م بدارد.
مسئله  .4413اگر كسى بگيود فقيرم ،نمىتوان به او فطـره داد ،مگـر آنكـه
اطمينان حاصل شود؛ يا از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است؛ يا انسان
بداند قب ً
ال فقير بوده است.
فطره به سادات
مسئله  .4418مصرف زكات فطره ،اگر غير از فقير و مسكين ـ يعنی يكی از
موارد ششگانه ديگر ـ باشد ،فرقی بين زكاتدهنده سـ ّيد و غيـر سـ ّيد نيسـت و
اگر مصرف آن ،فقير يا مسكين باشد ،میتوان زكات فطره س ّيد را به س ّيد و غيـر
س ّيد پرداخت كرد.
مسئله  .4413كودكان ،معلوالن و افراد بیسرپرستی كـه در آسايشـگاه بـهسـر
میبرند و س ّيد هستند ،میتوان زكات س ّيد را به مصرف غذا و داروی آنها رساند.
مسئله  .4431كسى كه س ّيد نيست ،نمىتواند فطره خود را به س ّيد بپردازد،
حتى اگر س ّيدى نانخور او باشد ،نمىتواند فطره او را به س ّيد بپردازد.
مسئله  .4433معيار در اين مسئله ،آن كسی است كه هزينه زندگی برعهد ٔه
اوست.
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مسئله  .4434انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت ـ يعنى بـراى انجـام
دادن فرمان خدای عالم ـ بپردازد و هنگامى كه آن را مىپردازد ،ني ِ
ت فطره كند.
ّ

مسئله  .4431كسى كه نماز عيد فطر مىخواند ،بنا بر احتياط واجـب بايـد
فطره را پيش از نماز عيد بپردازد؛ يا كنار بگذارد ،به صورتی كه به منزل ٔه پرداخت
كردن حساب شود؛ ولى اگر نماز عيد نمىخواند ،مىتواند پـرداختن فطـره را تـا
ظهر تأخير بيندازد.
مسئله  .4433اگر وقت پرداختن زكات فطره واجب ،فطره را نپردازد و كنار
هم نگذارد ،به احتياط واجب بعد ًا بدون اينكـه ن ّيـت ادا و قضـا كنـد ،فطـره را
بپردازد و اگر آن را كنار بگذارد ،نمىتواند براى خودش بردارد.
مسئله  .4433اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود ،چنانچـه
به فقير يا يكی از مصرفهای ديگر دسترسى داشـته و پـرداختن فطـره را تـأخير
انداختــه ،بايــد عــوض آن را بپــردازد و چنانچــه بــه فقيــر يــا مصــرف ديگــر از
مصرفهای زكات فطره دسترسى نداشته ،ضامن نيست ،مگر آنكه در نگهدارى
آن كوتاهى كرده باشد.
مسئله  .4433پرداختن فطره پيش از عيد فطر ،چه در ماه رمضان باشـد يـا
قبل از آن ،صحيح نيست.
مسئله  .4433اگر پيش از ماه رمضان يا در بين آن به فقير قرض بدهـد و پـس از
آنكه زكات فطره بر او واجب شد ،طلب خود را فطره حساب كند ،اشكالی ندارد.

مسائلزكات
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مسئله  .4438در صورتى كه زكات فطره را از مال خود جـدا كـرده باشـد،
اگر در محل خودش مستحق پيدا شود ،به احتياط واجب فطره را به جاى ديگـر
نبرد و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود ،بايد عوض آن را بپردازد.

مسئله  .4433سرباز ،رزمنده ،دانشـجو ،زنـدانى و ...كـه مخـارج آنهـا را
دولت يا اداره آنان مىپردازد ،اگر شروط وجوب زكات فطـره (تمكّـن مـالی) را
دارند ،پرداختن آن بر خود آنان واجب است.

مسائل خرىد و فروش
مسئله  .4431بر هر بـالغ و عاقـل ،الزم اسـت احكـام معـامالت را برابـر
فتواى فقيهان جامع شرايط ياد بگيرد تا به حـرام آلـوده نشـود و معاملـ ٔه بـاطلى
انجام ندهد.
مسئله  .4433مستحب است فروشنده چند چيـز را رعايـت كنـد .3 :بيـن
خريداران در نرخگـذارى فـرق نگـذارد؛  .4در قيمـت كـاال سـختگيرى نكنـد؛
 .1پشيمانى خريدار و پسدادن كاال را بپذيرد؛  .3سوگند ياد نكند.
مسئله  .4434هرگاه شخصى در صحيح يا باطل بودن معاملهاى شک كند
نمىتواند آن را انجام دهد و در آن تصرف نمايد ،اگر حكم شرعى معاملـهاى را
مىدانست و بعد از انجام دادنش در صحيح بودن آن شک كرد ،معامله صحيح
تصرف در كاال يا بهاى آن جايز است .اگر حكـم شـرعى معاملـهاى را
است و ّ
نمىدانست و پس از انجام دادن آن ،در صحيح بودنش شـک كـرد ،نمـىتوانـد
بدون رضايت طرف داد و ستد ،در كاال يا بهاى آن تصرف كند.
مسئله  .4431كسب حالل جهت هزينه خود و عيـال در صـورت نداشـتن
مال ديگر ،واجب است و در صـورت داشـتن مـال ديگـر ،جهـت انجـام دادن
كارهاى خير؛ نيز تأمين رفاه بيشتر افراد خانواده و جامعه ،مستحب است.
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مسئله  .4433برخى از شـغلهـا مكـروه و بعضـى از كارهـا در داد و سـتد
كراهت دارند؛ مانند بردهفروشى،كفنفروشـى ،فروشـندگى گنـدم و بـرنج (مـاده
اصلى غذاى جامعه) به انتظار گران شدن ،سر بريـدن حيـوانهـا را شـغل قـرار
دادن ،داد و ستد چيزهايى كه ممكن است غالب ًا بـه برـا و ماننـد آن بيانجامـد،
خريد و فروش با افراد فرومايه ،داد و ستد بين اذان صبح و طلـوع آفتـاب ،ورود
در داد و ستد ديگرى به قصد خريدن كااليى كه وى در صدد خريدن آن است.
مسئله  .4433بعضى از داد و ستدها باطل و برخى از آنها گذشته از بطـالن،
حرام است؛ مانند  .3خريد و فروش چيزى كه اص ً
ال مال ّيت نـدارد ،بنـابراين چيـزى
كه داراى منفعت است ـ مانند خون و مـدفوع انسـان و برخـى از حيوانـات جهـت
كشاورزى ـ داد وستد آنها صحيح است ،هرچند نجـسانـد و اسـتعمال آنهـا در
چيزى كه طهارت شرط است جايز نيست .4 .خريـد و فـروش چيـزى كـه كـابررد
غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهـو و لعـب و مايـه و مـاد ٔه مسـتكننـده.
ِ
مالـک
 .1داد و ستدى كه آميخته به براست .3 .خريد و فروش مال غصبى؛ خـواه
ناراض ِى آن ،شخص ّيت حقيقى باشد يا حقوقى؛ نظيـر امـوال بيـتالمـال .3 .داد و
ستد غشدار ،مانند فلز بهادار كه مشوب به فلز بىبها يا كمبهاست ،شير ممـزوج بـا
آب ،گندم مرغوب كه به نامرغوب آن مخلوط است و براى خريـدار معلـوم نباشـد.
در معامل ٔه مغشوش ،اگر جنس َبدَ لى به جاى اصلى فروخته شـود داد و سـتد باطـل
است و اگر با حفظ جنس اصـيل ،مقـدارى نـامرغوب مخلـوط شـود ،داد و سـتد
صحيح است و خريدار فريبخورده پس از معلوم شدن ،مىتواند معامله را بـه هـم
بزند .3 .داد و ستد با پولهاى بىارزش ـ كه باطل است ـ.
مسئله  .4433قمابرازى حرام است ،اگرچـه طـرف مقابـل قمابرـاز ،كـافر
حربى باشد.
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مسئله  .4433فروختن چيزى كه نجـس شـده و پـاک كـردن آن بـا حفـظ
مال ّيت ممكن باشد ،اشكال نـدارد و اگـر خريـدار خواسـت آن را بـراى چيـزى
مصرف كند كه پاک بودن شرط آن است ـ مانند خوراكى؛ يا پوشاک براى نمـاز
ـ فروشنده بايد نجس شدن آن متاع را به وى بگيود؛ همچـنين در مـواردى كـه
اگر خريدار ،نجس بودن آن متاع را در آينده بفهمـد ،بـر اثـر آلـوده شـدن لـوازم
زندگى او ،به عسر و حرج مىافتد ،فروشنده نجس بودن آن متاع را بايـد اعـالم
متنجس ،براى كسى كـه بـه آن علـم نـدارد ،باطـل
دارد ،هرچند نماز در لباس
ّ
نيست.
مسئله  .4438چيزى كه نجس شده و پاک كـردن آن باعـ

از بيـن رفـتن

مال ّيت آن باشد ـ مانند روغن ـ فروختن آن ،اگر فقط براى خوردن باشد ،حرام و
باطل است و اگر براى مصرفى باشد كـه پـاک بـودن شـرط آن نيسـت ـ نظيـر
سوزاندن ِ
متنجس ـ حالل و صحيح است.
نفت
ّ
مسئله  .4433خريد و فروش روغن ،دارو و عطرى كه از كشور غيراسـالمى
وارد مىشوند ،اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد ،صحيح اسـت؛ ولـى روغنـى
كه از حيوان بعد از مردن آن مىگيرند ،چنانچه در شهر كفر از دست كافر گرفتـه
شود و از حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند ،خون از آن جستن مىكند ،نجس
است و داد و ستد آن باطل؛ نيز اگر در شهر اسالم از دست كـافر گرفتـه شـود،
خريد و فروش آن باطل است ،مگر آنكه معلوم باشد كه شخص كافر ،آن روغن
را از مسلمان گرفته است .البته اگر منفعت عقاليى داشته باشد و استفاده از آن
مشروط به پاک بودن نباشد ،داد و ستد آن اشكال ندارد.
مسئله  .4431خريد و فروش پوست ربواهى كه خود مرده باشد يا به دسـتور
اسالمى كشته نشده ،اگر هيچ فايد ٔه حالل نداشته باشد ،باطل است و اگـر داراى
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فايده حالل بوده و استفاده از آن ،مشروط به پاک بودن نيست ،داد و ستد پوسـت
نجس آن ،صحيح است.

ِ
پوســت واردشــده از كشــور
مســئله  .4433داد و ســتد گوشــت ،پيــه و

غيراسالمى يا گرفته شده از دست غير مسلمان ،اگر هيچ منفعـت عقاليـى كـه
مشروط به پاک بودن نيست ندارد ،باطل است و اگر معلـوم باشـد كـه آنهـا از
حيوانى است كه به دستور اسالم ،هرچند با نظارت مسلمان مسئول ،كشته شده
باشد ،صحيح است.
مسئله  .4434داد و ستد گوشت ،پيه و پوسـتى كـه از دسـت مسـلمان در
سرزمين اسالمى گرفته شود ،صحيح است و اگر معلوم باشد كه مسـلمان آن را
از كافر بدون بررسى گرفته است ،چون كشته شدن آن به دستور اسـالمى ثابـت
نشده ،صحيح نيست .البته اگر منفعتى داشته باشد كه كـابررد آن ،مشـروط بـه
پاک بودن نباشد ،اشكال ندارد.
تصـرف در
مسئله  .4431داد و ستد مال ديگرى بدون اجاز ٔه او باطل اسـت و
ّ
تصرفكنند ٔه آگاه ،خودش غصب نكرده باشد.
مال غصبى ،حرام است ،هرچند ّ
مسئله  .4433هرگاه خريدار بر اثر غفلت ،قصد جدّ ى در معاملـه دارد و بنـاى
او بر اين است كه پول جنس را ندهد يـا از حـرام بدهـد ،معاملـه صـحيح اسـت،
چنانكه اگر در حال داد و ستد قصد نداشته كه پول را نپردازد يا قصد داشـته كـه از
حرام بپردازد و بعد از معامله پول را نپرداخت يا از حرام پرداخت ،معامله او صحيح
است ،هرچند مديون خواهد بود و بايد با مال حاللَ ،د ْين خود را ادا كند.
مسئله  .4433داد و ستد ابزار لهو و لعب كه اثرى غير از كار حـرام نـدارد،
باطل است و در اين جهت ،بين ابزار بزرگ و كوچک فرقى نيسـت .ابـزارى كـه
اثر حالل هم دارد ،خريد و فروش آن براى اثر حالل ،صحيح است.
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مسئله  .4433خريد و فروش چيزى كه منفعت حالل هـم دارد ،اگـر فقـط
براى مصرف حرام باشد ،به صورتى كه انشاى عقـد روى منفعـت حـرام باشـد
ـ مانند فروش انگور براى شرابسازى ـ داد و ستد آن حرام و باطل اسـت ،اگـر
فروشنده بداند كه خريـدار از آن بهـره حـرام مـىبـرد؛ ولـى در مـتن داد و سـتد
هيچگونه قصدى به بهر ٔه حرام نباشد ،اشكال ندارد.

ِ
صـورت
مجسـمه و چيزهـايى كـه روى آن،
مسئله  .4433خريـد و فـروش
ّ

مجسمه دارد ،مانند صابون يا چيز ديگر ،اشكال ندارد.
برجست ٔه
ّ
مسئله  .4438خريد و فروش مال حرام ـ مانند چيـزى كـه از قمـار ،دزدى،
رشـوه ،برا و داد و ستد باطل به دست آمده ـ باطــل اســت و تصــ ّرف در آن
مال ،حرام است و هر كس آن را به دست آورد ،بايد به مالک اصلى آن برسـاند
و اگر صاحب اصلىاش را نمىشناسد ،به دستور حاكم شرع عمل كند.
مسئله  .4433خريد و فروش كاال ِى مخلوط دو صورت دارد .3 :چيـزى را
به عنوان جنس مشخص ،مث ً
ال روغن مخلوط به پيه را به عنـوان روغـن خـالص
بفروشد ،در اين حالت ،معامله نسبت به روغن صحيح و نسـبت بـه پيـه باطـل
است و خريدار مىتواند اصل داد و سـتد را بـه هـم بزنـد .4 .جـنس مع ّيـ ِن در
خارج را نفروشد ،بلكه ك ّلى آن را در ذ ّمه بفروشد و هنگام تحيول دادن ،كاالى
مخلوط و تقلبى بپردازد ،خريـدار مـىتوانـد آن كـاالى ناخـالص را برگردانـد و
خالص را طلب كند و نمىتواند اصل معامله را به هم بزند.
مسئله  .4431خريد و فروش َر َبوى ،باطل و حرام است .برا در داد و سـتد
به اين صورت است :كااليى كه با وزن يا پيمانه خريد و فروش مىشود با همان
جنس؛ ليكن با ىزادى ،معامله شود؛ خواه آن ىزادى از كاال باشد يـا پـول و در
صورتى كه از كاال بود ،از همان جنس باشد يا جنس ديگر؛ مث ً
ال خريد و فـروش
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گندم ،برنج ،روغن ،طال ،نقره ،مس و ...با همجنس خـود بـا ىزـادى ،حـرام و
باطل است؛ خواه يكى مرغوب و ديگـرى نـامرغوب يـا يكـى سـالم و ديگـرى
عيبدار باشد ،اگر طالى ساخته را با طالى نساخته معامله كند و هر دو با وزن
داد و ستد شوند و ىزادى گرفته شود ،براست.
مسئله  .4433اگر چيز ىزادى كه در خريد و فروش َر َبوى گرفتـه مـىشـود،
كاال و پول نباشد ،بلكه شرط شود كـه خريـدار كـارى را بـراى فروشـنده انجـام
دهد ،معامله حرام و باطل است.
مسئله  .4434خريد و فروش َر َبوى كه حرام و باطل اسـت ،حـرام و باطـل
بودن آن ،با حيله از بين نمىرود ،بنابراين اگر كسى براى فرار از برا حيله كنـد و
چيز كمارزشى را همراه با جنس َر َبوى به مقدار بيشترى از همان جنس بفروشد ـ
مانند آنكه ده كيلو گندم و يک دستمال را به پانزده كيلـو گنـدم بفروشـد ـ برـا
خواهد بود؛ ولى اگر نه به قصد حيلهورزى در براگيرى ،بلكه واقع ًا كـارى َر َبـوى
را با چيزى كه با عدد يا با مساحت پيمانه به فروش مىرسد ،به همجنس آن بـا
ىزاده بفروشد ،برا نيست؛ خواه اين ضميمه كردن در هر دو طرف باشـد و خـواه
در يک طرف.
مسئله  .4431چيزى كه با شـمردن يـا انـدازهگيـرى (متـر و ذرع) خريـد و
فروش مىشود ـ مانند گردو و پارچه ـ ىزادهگيرى در آن برـا نيسـت؛ مـث ً
ال اگـر
صد عدد گردو به صد و بيست عدد فروخته شود يا ده متر پارچه بـه دوازده متـر
پارچه از همان جنس فروخته شود ،اشكال ندارد.
مسئله  .4433اسكناس ،حكم طال و نقره را ندارد ،ازاينرو نـه بـا وزن داد و
قبض الزم است كـه ايـن هـر دو ،حكـم
ستد مىشود و نه در خريد و فروش آنْ ،
طال و نقره است ،بنابراين در خريد و فروش اسكناس برا نيست؛ خواه داد و سـتد
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آن نقد باشد يا نسيه؛ ولى هرگز قرض َر َبوى با حيله خريد و فروش نسيه ،حالل و
صحيح نيست.
مسئله  .4433خريد و فروش كاالها در زمانها و زمينهـا يكسـان نيسـت.
چيزى كه در يک زمان بـا كيـل و وزن داد و سـتد مـىشـد و در زمـان ديگـر بـا
شمارش و متر كردن خريد و فروش مىشود يا در شهرى آنچنان و در شهر ديگر
اينچنين باشد ،قانون همان زمان و هميـن مكـان معتبـر اسـت؛ مـث ً
ال خريـد و
فروش تخممرغ در زمـان و سـرزمي ِن وزنـى ،براسـت و در سـرزمين عـددى برـا
نيست ،هرچند خريدار و فروشنده در شهرى باشند كه قانون آن وزنى يا پيمانهاى
است .البته اگر چيزى در غالب شـهرها وزنـى يـا پيمانـهاى بـود و در برخـى از
شهرهاى نادر ،عددى يا مترى باشد ،احتياط الزم ،ترک ىزاده است .در شـهرى
كه كاالى مع ّين ،هم با وزن يا پيمانه به فروش مىرسد ،هم با عدد و هيچكـدام
غالب نيست ،معامله به هر صورتى كه انجام شود ،حكم همان صـورت جـارى
است؛ يعنى اگر آن كاال با وزن يا پيمانه فروخته شودَ ،ر َبوى است و اگر آن كاال
با عدد فروخته شودَ ،ر َبوى نيست.
مسئله  .4433چـون در برـا همجـنس بـودن شـرط اسـت ،چيزهـايى كـه
همجنس نيستند يا شارع مقدس آنها را همجنس ندانسته ،اگـر بـا كـم و ىزـاد
معامله شوند ،اشكال ندارد ،بنابراين فروش ده كيلو برنج به پـانزده كيلـو گنـدم،
بىاشكال است.
مسئله  .4433معيار در برا بودن ،وحدت جنس است؛ نه وحـدت صـنف،
بنابراين داد و ستد روغن ،شير ،ماست ،پنير ،خامه كه جـنس همـه آنهـا يكـى
است ،نبايد با ىزاده باشد و نيز انواع انگورها و غورهها كـه همگـى يـک جـنس
دارند ،ىزادهگيرى در فروش انگور به غوره ،جايز نيست.
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مسئله  .4438جو و گندم ،گرچه در زكات و نذر و ماننـد آنهـا دو جـنس
محسوباند؛ ولى در خصوص برا يک جنس شمرده مىشوند ،بنابراين خريـد و
فروش گندم به جو يا به عكس ،به ىزاده ،براست؛ نيز اگر يكـى نقـد و ديگـرى
نسيه بـاشد ـ مث ً
ال ده َم ْن جو بخرد تـا بعـد از سـه مـاه ده َمـ ْن گنـدم بدهـد ــ
براست ،ىزرا تأخير زمان در داد و ستد به منزله ىزادهگيرى است.
مسئله  .4433برا گرفتن و دادن در چند مورد حرام نيست .3 :بيـن پـدر و
فرزند؛ يعنى هر كدام مىتوانند از ديگرى برا بگيرند؛ خـواه فرزنـد پسـر باشـد و
خواه دختر و بين مادر و فرزنـد برـا حـرام اسـت .4 .زن و شـوهر مـىتواننـد از
يكديگر برا بگيرند .1 .مسلمان مىتواند از كافرى كه در پناه اسالم نيست ،برـا
بگيرد و نمىتواند به او برا بدهد .برايى كه در موارد يادشده حرام نيست ،اعم از
برا در خريد و فروش و برا در قرض است.

مسئله  .4481فروشنده و خريدار بايد داراى اوصاف ىزر باشند .3 :بـالغ باشـند.
 .4عاقل باشند ،نه ديوانه .1 .رشيد باشـند ،نـه سـفيه .3 .قصـد جـدّ ى نسـبت بـه
معامله داشته باشند ،نـه شـوخى .3 .مجبـور ديگـرى نباشـند ،بلكـه مختـار باشـند.
ِ
حـق
معـوض باشـندّ .3 .
 .3مالک يا ول ّى يا وصى ،يا ق ّيم و يا وكيل مالک عوض يا ّ
تصرف در مال خود را داشته باشند ،پس ورشكستهاى كه بر اثر حكـم حـاكم شـرع از
تصرف در اموال خود ممنوع است ،نمىتواند نسبت بـه مـال خـيوش معاملـه كنـد،
هرچند مىتواند مال ديگران را با اذن آنها بفروشد يا با آن چيزى بخرد.
مسئله  .4483هر گاه خريدار يا فروشنده ،يكى از اوصاف يادشـده در مسـئله
را نداشت ،معامله باطل است و در اين صورت ،كاال يـا پـول بايـد بـه صـاحب
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اصلى برسد يا از او رضايت گرفته شود و اگر صاحب آن شـناخته نشـد ،بايـد بـا
اذن حاكم شرع به مصرف خود برسد و اگر از نابالغ گرفته شـد ،بايـد بـه ولـ ّى او
برگردد.
مسئله  .4484خريد و فروش بچههاى نابالغ با يكديگر و نيز معامله بالغ با
نابالغ باطل است ،مگر آنكه داد و ستد بين بالغها باشد و نابالغ وسـيله نقـل و
انتقال قرار گيرد يا فقط صيغه عقـد را در صـورت اطـالع كـافى ،اجـرا نمايـد.
معامل ٔه نابالغى كه به رشد و تمييز رسيده است ،در اشياى كمارزش بـا اذن ولـ ّى
مىتواند صحيح باشد.
مسئله  .4481اگر كسى با نابالغ يا شخصى كه معامله بـا او باطـل اسـت
داد و ستد كند و بداند كه معامله با او باطل است ،كاال يا پـولى كـه بـه او داده
است تا از بين نرفته ،مىتواند آن را طلب كنـد ،نيـز اگـر آن مـال بـه دسـت او
حق مطالبه ندارد.
رسيده ،مىتواند آن را بگيرد و اگر از بين رفتهّ ،
مسئله  .4483اگر كسى با نابالغ يا شخصى كه معامله بـا او باطـل اسـت
داد و ستد كند و نداند كه معامله با او باطل است ،كاال يا پـولى كـه بـه او داده
است تا از بين نرفته ،مىتواند آن را طلب نمايد و اگر در دسترس او قرار گرفتـه،
مىتواند آن را بگيرد و اگر از بين رفته ،مىتواند از آن افراد ،پس از برطرف شدن
مانع ،طلب كند؛ براى مثال ،از نابالغ بعد از بلوغ بخواهد ،يـا پيـش از بلـوغ از
ولى او بخواهد كه عوض ِ
مال تلف شده را از مال نابالغ (اگر مال دارد) بپردازد.
ّ
مسئله  .4483هرگاه خريدار يـا فروشـنده را بـه معاملـه مجبـور كننـد ،بـه
صورتى كه وى در اصل عقد ،قصد جدّ ى به داد و ستد كرد ،ولى راضى نبـود و
پس از آن ابراز رضايت نمود ،آن داد و ستد صحيح است و نيازى به عقد جديد
نيست و اگر وى در اصل معامله قصد جدّ ى نداشت و فقط بـا ـان يـا فعـل،
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بدون قصد ،كارى را انجام داد ،اظهار رضايت بعدى كافى نيسـت ،بلكـه بايـد
عقد قولى (صيغه) يا فعلى (معاطات) برقرار شود.
مسئله  .4483اگر كسى مال ديگرى را بدون اذن او بفروشـد يـا بـا آن چيـزى
بخرد ،اين داد و ستد صحيح نيست و اگر صاحب آن اجازه دهـد معاملـه صـحيح
است و اگر آن را رد كند ،معامله باطل است ،هرچند پس از رد نمودن ،اجازه دهد.
مسئله  .4483پدر و جدّ پدرى ،در صورتى مىتوانند با مال طفل داد و ستد
كنند كه براى او مفسده نداشته باشد ،هرچنـد رعايـت مصـلحت بهتـر اسـت.
وص ّى پدر ،نيز وصـ ّى جـدّ و حـاكم شـرع ،فقـط در صـورت مصـلحت طفـل،
مىتوانند با مال وى معامله كنند.
مسئله  .4488اگر كسى مال غصبى را براى خود بفروشد يا با آن چيـزى را
براى خود بخرد ـ خودش غصب كرده باشد يا ديگرى ـ و پـس از آن ،صـاحب
مال ،معامله را براى خود اجازه دهـد ،آن داد و سـتد صـحيح اسـت و در ايـن
صورت ،عين مال و همه منفعتهاى آنِ ،ملک صاحب مال است و چيـزى بـه
فروشنده يا خريدار مال غصبى نمىرسد.
مسئله  .4483اگر كسى مال غصبى را براى خود بفروشد يا با آن ،چيزى را
براى خود بخرد و صاحب مال ،آن معامله را اجـازه ندهـد ،يـا بـراى فروشـنده
غصبى يا خريدار آن ،اجازه دهد ،در هر دو صورت ،آن داد و ستد باطل است.

مسئله  .4431كاال و بهاى آن بايد داراى اوصاف ىزر باشند .3 :مقدار آنها از
لحاظ وزن ،پيمانه ،شماره ،مساحت و مانند آن معلوم باشـد .4 .يوژگـىهـايى كـه
سبب افزايش يا كاهش رغبت مردم به آنهاست ،معلوم باشد .1 .هركدام از كاال و
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بهاِ ،م ِ
لک آزاد (طِلق) داد و ستد كننده باشد و متع َّلق ح ّقى نباشد ،پس مـال وقفـى
و مال ِگرو را نمىتوان فروخت يا با آنها چيزى خريد؛ (البته بـراى داد و سـتد ِ
مـال
وقفى ،صورتهايى پيشبينى شده كه جاى آن در بخش وقف است و فـروش مـال
ِگرو با اجاز ٔه گرودار است) .3 .مالى كه فروخته مىشود ،حتم ًا بايد عين باشد ،پس
منفعت چيزى مانند خانه را نمىتوان فروخت؛ ولى بهـاى كـاال مـىتوانـد عيـن يـا
منفعت باشد؛ براى مثال ،هم خانه ،هم منفعت آن را مىتـوان بهـاى كـااليى قـرار
داد .3 .هر كدام از كاال و بهاى آن در دسترس طرف مقابل باشد؛ يعنى خريـدار بـه
كاال و فروشنده به بهاى آن دسترسى داشته باشد ،هرچنـد فروشـنده نتوانـد كـاال را
تحيول دهد و يا خريدار نتواند بها را تسليم نمايد.
مسئله  .4433هرگاه فروشنده دو چيز را در يک معامله بفروشد كه يكـى در
دسترس خريدار قرار مىگيرد و ديگرى به دست او نمىرسد ،معاملـه نسـبت بـه
چيزى كه در دسترس خريدار واقع مىشود ،صحيح است و نسبت به چيزى كـه
اميدى به دستيابى آن نيست ،باطل است .البته خريدار مـىتوانـد داد و سـتد را
نسبت به چيزى كه معامله آن صحيح است ،به هم بزند.
ِ
قانون عرف ِى زمان و مكان خاص
مسئله  .4434خريد و فروش هر كاال برابر
است ،اگر كااليى در زمان مخصوص يا شهر مع ّين با وزن يا پيمانـه داد و سـتد
مىشد ،بايد وزنى يا پيمانهاى معامله شود و اگر در عصر ديگر يا شـهر ديگـر بـا
مشاهده داد و ستد مىشود ،به صورتى كه با ديدن ،اطالع الزم به دسـت آيـد،
معامل ٔه آن با مشاهده ،صحيح است.
مسئله  .4431داد و ستد كاالى وزنى بـا پيمانـهاى كـه بيـانگر وزن باشـد،
صحيح است؛ مث ً
ال با پيمانهاى كه ظرف ّيت يک ليتر شير را دارد ،مىتوان ده ليتـر
شير را با پر كردن ده بار آن ،معامله كرد.
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مسئله  .4433هر گاه داد و ستد ،يكى از شرايط يادشده را نداشـته باشـد،
تصرف در كاال يا بها بدون رضايت مالک ،نيـز رضـايت صـاحب
باطل است و ّ
حق متعلق به هر كدام از جنس و عوض ،جايز نيست و تصرف با رضايت آنها
اشكال ندارد ،بنابراين گرچه خريد و فروش كاالى رهنى باطـل اسـت؛ ولـى بـا
صاحب ِ
ِ
حق گرو (مـرتهن) تصـرف در
رضايت صاحب كاال (راهن) و رضايت
آن جايز است.
مسئله  .4433داد و ستد چيزى كه وقف شده ،باطـل اسـت؛ ولـى اگـر در
معرض خرابى يا فرسودگى قرار گيرد كه اگر فروخته نشـود ،از بيـن مـىرود ،يـا
سبب هالک ديگران مىشود ،فروش آن جايز است و بايد با همان پول ،مثل آن
را وقف نمود و اگر بخشى از اموال موقوف ،مانند اموال مسـجد ،در معـرض از
بين رفتن است ،متو ّلى مىتواند آن را بفروشـد و بهـاى آن را در مصـرف مشـابه
مسجد هزينه كند و اگر مصرف مشابه ندارد ،در ساير مصرفهاى همان مسجد،
هزينه نمايد.
مسئله  .4433هرگاه بين كسانى كه مال براى آنـان وقـف شـده ،اختالفـى
پيدا شود كه اگر مال وقفى فروخته نشود ،سبب از بين رفتن جان يا مال خواهـد
شد ،مىتوان آن را فروخت و بـه مصـرفى رسـاند كـه مقصـود واقـف را تـأمين
مىكند.
مسئله  .4433خريد و فروش ملكـى كـه آن را بـه ديگـرى اجـاره دادهانـد،
اشكال ندارد و خريدار نمىتواند مسـتأجر را بيـرون كنـد .اگـر خريـدار از اصـل
اجار ٔه آن ملک آگاه نباشد يا بر فرض اطالع از اصل اجار ٔه آن ،از طوالنى بـودن
مدت اجاره آگاه نباشد ،مىتواند داد و ستد خود را به هم بزند.
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مسئله  .4438خريد و فروش به هر لفظ يا فعلى كه به طور روشـن داللـت
كند كه صاحب كاال متاع خود را فروخته و خريدار آن را پذيرفته ،صحيح است
و لفظ تازى ،فارسى و ...يكساناند.
مسئله  .4433خريد و فروش به چهار صورت انجـام مـىشـود .3 :هـر دو
صيغه بخوانند؛ يعنى هر كسى با ان م ّلى خود مىتوانـد خريـدن و فـروختن را
به قصد انشا با لغت خاص ادا كند .4 .هر دو به قصد خريد و فروش ـ بـدون
آنكه لفظ و سخنى گفته باشند ـ كـاال و بهـاى آن را تحيوـل يكـديگر دهنـد.
 .1فروشنده ،فروختن را با لفظ اظهار كند و خريدار ،خريـدن را بـا فعـل انجـام
دهد .3 .خريدار ،خريدن را با لفظ اظهار نمايد ،پس از آنكه فروشنده بـا فعـل،
فروختن را انشا كند .البته همزمان بودن دو لفظ يا دو فعل يـا يـک لفـظ و يـک
فعل ،اشكال ندارد.
مسئله  .4111فعل در خريد و فروش ـ كه به جاى لفظ است ـ گـاهى بـه
صورت امضاى كتبى يا انگشت ُمهر انجام مىگيرد.
مسئله  .4113اشاره افراد گنگ ،به منزل ٔه صيغه لفظى آنهاست و تحيول و
تحول خارجى آنان ،همانند ديگران داد و ستد معاطاتى است.
ّ
مسئله  .4114داد و ِ
ستد با لفظ يا فعل ،گاهى بين دو فرد ،زمـانى بيـن دو نهـاد
(شخصيت حقوقى) و گاهى بين فرد و نهاد است و در هم ٔه اين موارد ،صحيح است.
مسئله  .4111خريد و فروش ميوهاى كـه روى درخـت اسـت ،در صـورتى
صحيح است كه كام ً
ال بسته شده و از آفت گذشته باشد و مقدار آن نيـز معلـوم
باشد .فروش ميوه ،در زمانى كه شكوفه است و هنوز احتمال يرزش و آسيب آن
مىرود ،وقتى صحيح است كه ضميمه چيزى شود كه ماليت دارد و معامله آن،
صحيح باشد.
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مسئله  .4113داد و ستد غوره ،پيش از چيدن از درخت ،همچنين معاملـ ٔه
ساير ميوهها ،مانند خرما ،آلو و ...كه به رشد كامل نرسيدهاند ،صـحيح اسـت.
البته مقدار هم ٔه اينها بايد معلوم باشد.
مسئله  .4113خريد و فروش ميوه تازه ،خـواه روى درخـت و خـواه بعـد از
چيدن باشد ،مانند خرماى زرد يا سرخ ،نيز انگورهاى گونـاگون كـه هركـدام بـا
وزن يا كيل داد و ستد مىشوند ،اگر با همجنس خود معامله شـود ،حتمـ ًا بايـد
تساوى در كيل و وزن رعايت شود.
مسئله  .4113اگر ُر َطب و انگور كه تازهاند ،به خرما و كشمش كـه خشـک
شدهاند ،معامله شود ،بايد تفاوت وزن ميان تازه كه تَر است و خشک ،مالحظـه
شود و احتي ْ
اط در ترک اينگونه داد و ستد است.
مسئله  .4113خريـد و فـروش ميـوههـايى كـه چنـد بـار از بوتـههـا چيـده
مىشوند ،مانند خيار ،بادمجان ،گوجه ،نيز سبزىهاى گوناگون ،در صـورتى كـه
نمايان شده باشند و نبوتهاى بهرهبردارى از آنها تعيين شوند ،صحيح است.
مسئله  .4118خريد و فروش خوش ٔه گندم و جو پس از بستن دانه ،به خوشه
گندم و جوى ديگر ،با تساوى در كيل يا وزن ،نيز داد و ستد آنها بـا چيـز ديگـر
صحيح است؛ ولى احتياط در ترک معامله آنها با خود گندم و جو است.

مسئله  .4113داد و ستد ممكن است به چهار صورت انجام شود كـه سـه
قسم آن صحيح و يک صورت آن باطل است و اقسام آن چنينانـد .3 :كـاال و
(س َلف) و بهـا
بها هر دو نقد باشد؛  .4كاال نقد و بها نسيه باشد؛  .1كاال نسيه َ
نقد باشد كه اين سه قسم صحيح است؛  .3كاال و بها هر دو نسـيه باشـند كـه
اين قسم باطل است.
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مسئله  .4131در خريد و فروش نقدى ،پس از تمـام شـدن معاملـه ،خريـدار
حق مطالبه مال خـود را دارد
مالک كاال و فروشنده ،مالک بها مىشود و هر كدام ّ
و بر ديگرى تحيول مال او الزم است .تحيول كاال يا بها ،به اين است كـه كـاال
در اختيار كامل خريدار قرار گيرد و بهاى آن در اختيار كامل فروشنده ،واقع شود.
مسئله  .4133تحيول ِ
مال غيرمنقول ،گذشته از در اختيار قراردادن آن ،بايد
كام ً
ال تخليه شود ،به صورتى كه هيچ مانعى براى استفاده خريدار از آن خانه يـا
مغازه و مانند آن نباشد.
مسئله  .4134در معامله نقدى ،اگر يكى از دو طـرف از تحيوـل آنچـه بـر
عهده اوست امتناع كند ،بر ديگرى تحيول آنچه بر عهده او بوده ،الزم نيست.
مسئله  .4131در داد و ستد نسيه ،مدت تحيول بها بايد معلوم باشـد و در
صورت ابها ِم تايرخ آن ،باطل است؛ مانند آنكه كااليى را بفروشد كـه خريـدار،
بهاى آن را هنگام رسيدن محصول بپردازد.
مسئله  .4133در داد و ستد نسيه ،تحيول كاال بر فروشنده الزم است؛ ولى
مقرر ندارد ،هرچند خريدار مىتوانـد بهـاى آن را
حق مطالب ٔه بها را پيش از زمان ّ
تعهدشده بپردازد .البته قبـول آن بـر فروشـنده الزم نيسـت و اگـر
پيش از تايرخ ّ
خريدار نتواند بها را پرداخت كند و كاال موجود باشد ،فروشنده مىتواند معاملـه
را به هم بزند و متاع خود را برگرداند.
مسئله  .4133بهاى كاال بايد براى خريدار معلوم باشد ،پـس اگـر در داد و
ستد نسيهاى ،خريدار بـدون آگـاهى از بهـاى كـاال آن را بخـرد ،معاملـه باطـل
است .در صورتى كه خريدار از بهاى كاال آگاه باشد ،فروشـنده مـىتوانـد بـه او
بگيود فالن مبلغ مع ّين جهت نسيه بودن معامله افزوده مىشـود و خريـدار اگـر
قبول كند ،خريد و فروش صحيح است.
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مسئله  .4133در خريد و فروش نسيه ،پس از گذشـت مقـدارى از مـدت،
اگر فروشنده با كم كردن بخشى از طلب خود بخواهـد بقيـه را ديرافـت كنـد و
خريدار با اين پيشنهاد موافق باشد ،اشكالى ندارد.

مسئله  .4133خريد و فروش َسلف ،آن است كه بهـا نقـد و كـاال در ذ ّمـه
باشد و لفظ خاص الزم نيست ،چنانكه با فعل هم حاصل مىشـود ،پـس هـر
كدام از صاحب كاال يا بها بگيود «فالن كاال را در برابر اين پول مىدهم يا اين
پول را مىدهم در قبال كاالى مع ّين كه در فالن زمان تحيول بگيرم» و ديگرى با
لفظ يا ْ
فعل آن را قبول كند ،صحيح است.
مسئله َ .4138سلففروشى طال و نقره يا پولى كه از جنس طال و نقره است ،بـه
طال و نقره ،يا به پولى كه از جنس طال و نقره است ،باطل است؛ ولى َسـلففروشـى
كااليى به كاالى ديگر همانند سلففروشى كاال به پول ،صحيح است.

صحت خريد و فروش سلف ،مشروط به چند چيز است:
مسئله ّ .4133
يكم :هم ٔه اوصاف و خصوصيات كاال كه در رغبت به آن يـا قيمـت آن اثـر
دارند ،بايد مع ّين شوند ،هرچند د ّقت نهايى الزم نيست و دقـت عرفـى كفايـت
مىكند ،بنابراين كاالهايى كه داراى اصناف گونهگوناند و تعيين همـه اوصـاف
ِ
جنس در معرض سلف دشوار است ،نمىتوانند به صورت سلف معامله شوند.
دوم :زمان تحيول كاال به صورت كامل معلوم باشد ،پس نمـىتـوان مـدت
آن را به چيزى مانند هنگام درو ،هنگام خرمن و ...قرار داد كـه زمـان دقيـق آن
معلوم نيست.
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سوم :زمانى كه براى تحيول كاال تعيين مىشود ،بايد وقتى باشد كه كاال در
مقـرر در
آن ناياب نباشد .البته اگر در موقع داد و ستد ،تحيوـل كـاال در وقـت ّ
توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهاى پيشبينـى نشـده ،از تـوان فروشـنده
خارج شد ،معامله صحيح است؛ ولى خريدار مىتواند آن را به هم بزند.
عـرف جـاى آن
چهارم :مكان تحيول كاال تعيين شود و اگر طبق قرارهـاى
ْ
معلوم باشد ،نيازى به تصريح نيست .البته آنچه الزم است اين است كـه كـاال
در دسترس خريدار قرار گيرد ،هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحيول دهد.
پنجم :مقدار كاال به لحاظ وزن يا پيمانه يا عـدد و متـر و ...تعييـن شـود و
چون كاال در سـلففروشـى ،ك ّلـى و در ذ ّمـ ٔه فروشـنده اسـت و قابـل مشـاهده
نيست ،تنها راه معلوم شدن آن ،تعيين مقدار از لحاظ عرف رايج است.
ششم :تمام بهاى كاال پيش از آنكه فروشنده و خريدار از هـم جـدا شـوند،
تحيول فروشنده داده شود و اگر خريدار طلب نقدى از فروشنده دارد ،مـىتوانـد
همان را بهاى كاال قرار دهد و اگر خريدار بعضى از بهـاى كـاال را داد ،معاملـه
نسبت به همان مقدار صحيح است و فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند.

مسئله  .4141كاالى خريدارى شده با َس َلف ،هرچند ملک خريدار است و
در دسترس او قرار دارد؛ ولى فـروش آن پيـش از تمـام شـدن مـدت بـه همـان
فروشنده يا ديگرى باطل است و فروش آن پـس از تمـام شـدن مـدت ،هرچنـد
تحيول نگرفته باشد ،با رعايت شروط يادشده در مسئل ٔه قبلى صحيح است.
تعهـد
مسئله  .4143در داد و ستد سلف ،هرگاه فروشنده همان كاالى مورد ّ
مقرر تحيول دهد ،پذيرش آن بر خريدار الزم اسـت ،چنـانكـه اگـر از
را در زمان ّ
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لحاظ مقدار يا از جهت رغبت يا قيمت كمتر بود ،قبول آن بر خريدار الزم نيست؛
ولى اگر از لحاظ مقدار بيشتر بود ،مىتواند آن مقدار زائد را بپذيرد و اگر از جهـت
رغبت يا قيمت بيشتر بود ،در صورتى كه مصداق همان كاالى مورد فروش باشد،
بايد قبول كند.

مسئله  .4144فروش طال بـه طـال و فـروش نقـره بـه نقـره ـ سـكهدار يـا
بىسكه ـ در صورتى كه معامله آنها با وزن باشد ،در حالتى صحيح اسـت كـه
وزنها مسـاوى باشـند و در صـورت تفـاوت در وزن ،داد و سـتد باطـل اسـت،
هرچند يكى گرانتر از ديگرى باشد و اگر خريد و فروش آنها مانند سكّهدار ،بـا
وزن نباشد ،بلكه با شماره داد و ستد شود ،حتى اگر وزن يكى بيـش از ديگـرى
باشد ،جايز است.
مسئله  .4141فروش هر يک از طال و نقره به جنس ديگر ـ يعنـى طـال بـه
نقره يا به عكس ـ با تفاوت در وزن ،صحيح است.
صحت داد و ستد طال به طال يا به نقره ،نيز نقره به طـال يـا
مسئله ّ .4143
به نقره ،مشروط به تحيول كامـل كـاال و بهـا ،پيـش از جـدا شـدن فروشـنده و
تحـول كامـل ،قبـل از جـدا شـدن،
خريدار از يكديگر است و بدون تحيوـل و
ّ
معامله باطل است .البته معيار ،جدا شدن از يكديگر است؛ نه از مكان معامله.
مسئله  .4143اگر فروشنده يا خريدار ،تمام آنچه را كه بايد تحيول دهد ،به
تعهد خود عمل كند و طرف ديگر فقط بخشى از آنچه به عهده اوست بپـردازد،
ّ
معامله نسبت به همان مقدار ،صـحيح اسـت و كسـى كـه تمـام حـق خـود را
ديرافت نكرده ،مىتواند اساس داد و ستد را به هم بزند.

مسائل خريد و فروش

« » 100

مسئله  .4143فروش خاک معدن طال بـه همـان مقـدار طـالى خـالص و
فروش خاک معدن نقره به همان مقدار نقره خالص باطـل اسـت؛ ولـى فـروش
خاک معدن طال به نقر ٔه خالص و فروش خاک معدن نقره بـه طـالى خـالص،
صحيح است.

مسئله  .4143خريد و فروش ،عقدى الزم است كه وفا به آن واجب اسـت
و نمىتوان آن را به هم زد ،مگر در صورت توافق دو طرف (اِقاله)؛ همچـنين در
صورتى كه يكى يا هر دو طرف داراى خيـار باشـند؛ يعنـى اختيـار بـه هـم زدن
معامله را داشته باشند.
مسئله  .4148عقد خريد و فروش را در چند مورد مىتوان به هم زد:
يكم :مادامى كه دو طرف از يكديگر جدا نشوند ،هرچند مكان داد و سـتد،
حـق هـر دو طـرف
مانند زمان آن ،عوض شده باشد و اين خيار (خيار مجلس) ّ
است ،اگر خريد و فروش با تلفن يا اينترنت انجام مىشود ،مادامى كـه تلفـن را
قطع نكردند ،خيار مجلس محفوظ است ،گرچه گفتگوى آنهـا دبرـار ٔه معاملـه
تمام شده باشد و دبرار ٔه چيز ديگر صحبت كنند.
دوم :هرگاه خريدار يا فروشـنده ،مغبـون شـده باشـد (خيـار غـبن) ،گـاهى
ممكن است هر كدام از جهت خاص ،مغبون شده باشد .در خيار غبن ،مغبـون
نمى تواند طرف مقابل را وادار كند كه مقدار زائد را برگرداند ،مگر آنكه مصالحه
نمايند .تنها حق مغبون ،به هم زدن معامله است.
سوم :هرگاه خريدار يا فروشنده يا هر دو ،شرط كنند كه تا فالن زمان حق به
هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خيار).
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چهارم :هرگاه فروشنده يا خريدار ،ارزش مال خود را با گفتار يا رفتار ،بيـش
از آنچه هست نشان دهد تـا رغبـت و قيمـت آن ،افـزايش كـاذب يابـد (خيـار
تدليس).
پنجم :هرگاه خريدار يا فروشنده شرط كند كه كار مع ّينى را انجـام دهـد يـا
كاال و بهايى كه مىدهد ،داراى وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خيار
تخ ّلف شرط).
ششم :هرگاه كاال يا بهاى آن و يا هر دو داراى عيبى باشد (خيـار عيـب) و
طرف مقابل از عيب چيزى كه تحيول مىگيرد ،آگـاه نباشـد؛ يـا اگـر از اصـل
عيب مطلع بوده ،از مقدار زائد آن باخبر نباشد.
هفتم :هرگاه كاال يا بهاى آن يا هردو ،از دو جزء تشكيل يافته باشد كه يكى
داراى مال ّيت است و ديگرى مال ّيت ندارد ،معامله نسبت بـه جزئـى كـه مال ّيـت
دارد ،صحيح و نسبت به جزء ديگر ،باطل اسـت ،در ايـن صـورت ،هركـدام از
خريدار يا فروشنده كه جزء ديگر كاال يا بها به دست او نرسيده است ،مـىتوانـد
اصل معامله صحيح را به هم بزند (خيار تب ّعض صفقه)؛ همچـنين اگـر هـر دو
جزء داراى مال ّيت بوده و خريد و فروش آنها صحيح است؛ ولى يک جزء ،مال
طرف معامله است و جزء ديگر ،مال بيگانه است كه به معامله راضـى نيسـت،
در اين صورت ،كسى كه فقط يک جزء را ديرافت كرده ،هرچند معاملـه نسـبت
به همان جزء صحيح است؛ ولى او مىتواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در
اين جهت ،فرقى نيست بين آنكه دو جزء با هم ممزوج باشند ـ مانند چنـد ليتـر
شير ـ يا مخلوط باشند ـ نظير چند كيلو گندم ـ نيز فرقى نيست كه كاال يا بها با
جزء ديگر مشاع باشند؛ يا جدا و خواه اين حالتها پيش از فروش باشد؛ يا پس
از آن و قبل از قبض ،در تمام اين صورتها خيار شركت و خيار تـب ّعض صـفقه
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مطرح است ،هرچند خي ِار تب ّع ِ
ض َص ْفقه بـه حالـتهـاى حاصـل شـده قبـل از
معامله ،گفته مىشود.
هشتم :فروشنده يا خريدار ،اوصاف كاال يا بهاى آن را براى طرف ديگر بيان
كند و هنگامى كه خريدار كاال را يا فروشنده بهـا را ديـد ،معلـوم شـود خـالف
وصفى است كه آن را شنيد؛ در صورت اول ،خريدار و در صورت دوم ،فروشنده
مىتواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت)؛ همچنين اگـر كسـى مـالى داشـته
باشد كه آن را نديده و ديگرى اوصاف آن مال را براى وى بيـان نمـوده و او نيـز
همان خصوصيتها را براى خريدار بگيود و بعد از فروش بفهمد كه مال بهتر از
آن بوده كه براى او گزارش دادهاند ،مىتواند معامله را به هم بزند.
نهم :هرگاه فروشنده كااليى را به صورت نقد و بدون شرط تأخير بفروشـد و
خريدار تا سه روز بهـا را نپـردازد و فروشـنده نيـز كـاال را تحيوـل نـداده باشـد،
فروشنده پس از سه روز مىتواند معامله را به هم بزند و اگر كاال نظير ميو ٔه تازه و
سبزى باشد كه اگر شب بماند ،فاسد مىشود ،چنانچه خريدار تا اول شب ،پول
آن را نپردازد ،فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).
دهم :هرگاه در معاملـهاى ،كـاال فقـط حيـوان باشـد ،خريـدار تـا سـه روز
مىتواند معامله را به هم بزند و اگر بهاى كاال فقط حيوان باشد ،فروشنده تا سه
روز خيار دارد و اگر كاال و بهـاى آن هـر دو حيـوان باشـند ،هـر دو تـا سـه روز
مىتوانند معامله را به هم بزنند (خيار حيوان).
يازدهم :هرگاه فروشنده ،كااليى كه در اختيـار داشـت و مـىتوانسـت آن را
تحيول دهد ،ولى در زمان تعيين شده قادر به تحيول آن نبود و خريدار نيز بدون
زحمت به آن دسترسى نداشت ،خريدار مىتواند معامله را بـه هـم بزنـد (خيـار
ّ
تعذر تسليم)؛ اما اگر كـاال در هنگـام فـروش در اختيـار فروشـنده نبـود ،چـنين
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معاملهاى اص ً
ال باطل است و اگـر كـااليى هنگـام معاملـه در اختيـار فروشـنده
نيست و در زمان تحيول كام ً
ال در اختيار او باشد ،معامله صحيح و الزم است.

مسئله  .4143خيار غبن كه مغبـون مـىتوانـد معاملـه را بـه هـم بزنـد ،در
ِ
تفاوت مهـم،
صورتى است كه تفاوت قيمت ،مورد اهميت باشد و مغبون از آن
آگاه نباشد.
مسئله  .4111هرگاه فروشنده كااليى را بفروشد و شرط كند كه اگر تا فالن
مدت پول را برگرداند ،بتواند معامله را به هم بزنـد و خريـدار شـرط يادشـده را
بپذيرد و قصد آنها داد و ستد جدّ ى باشد ـ نه حيله براخوارى ـ معامله صحيح
است و اين خريد و فروش ،بيع شرط ناميده مىشود.
مسئله  .4113در معامل ٔه بيع شرط ،اگر در زمان تعيين شده ،فروشـنده پـول
ْ
مشروط الزم مىشود و كـاال ملـک خريـدار خواهـد
را به خريدار برنگرداند ،بيع
شد و فروشنده ،حق مطالبه ملک از خريدار يا از وارثان او را ندارد.
مسئله  .4114هرگاه كاالى نامرغوب با كاالى مرغوب مخلوط شـود و بـه
عنوان كاالى مرغوب و اعال معامله شود و خريـدار هنگـام داد و سـتد ندانـد و
پس از آن بفهمد ،مىتواند معامله را به هم بزند.
قصاب ،گوشت مشخصى را به عنوان مرغوب ـ ماننـد
مسئله  .4111اگر ّ
نر ،جوان و ...ـ بفروشد و آن گوشت مع ّين ،نامرغوب باشـد ـ ماننـد مـاد ٔه پيـر
و ...ـ خريدار مىتواند معامله را به هم بزند و اگـر گوشـت ك ّلـى در ذ ّمـه را بـه
عنوان مرغوب بفروشد و گوشت نامرغوب را تحيول دهـد ،خريـدار نمـىتوانـد
معامله را به هم بزند و مىتوانـد آنچـه را گرفتـه پـس دهـد و گوشـت مرغـوب

مسائل خريد و فروش

« » 101

ديرافت كند؛ نيز كاالهاى ديگر هم اين حكم را دارنـد؛ مـث ً
ال فروشـند ٔه كـاالى
صنعتى يا پارچههاى گوناگون ،شىء مع ّينى را به عنوان ديگر بفروشـد ،خريـدار
مىتواند معامله را به هم بزند؛ ولى اگر چيزى را به صورت ك ّل ِى در ذ ّمه بفروشـد
و هنگام تحيول ،كاالى ديگرى را بپردازد ،خريدار نمىتوانـد معاملـه را بـه هـم
بزند و مىتواند آن را پس دهد و آنچه را خريده تحيول گيرد.
مسئله  .4113اگر كـاالى خريـدارى شـده ،ك ّلـى در ذ ّمـه نبـوده و از قبـل
معيوب بوده و خريدار از عيب سابق آن آگاه نبـوده و پـس از معاملـه هـم هيـچ
ال اتومبيل معيـ ِ
عيبى نديده است ـ مث ً
وب پيـش از معاملـه ،پـس از تحيوـل بـه
خريدار آسيبى نديد ـ در اين صورت ،مشترى مىتواند يكى از سه كـار را انجـام
دهد .3 :معامله را بدون درخواست چيزى امضا كند؛  .4معامله را به هم بزند؛
 .1معامله را با گرفتن مقدارى از پول كه نسبت بيـن قيمـت كـاالى صـحيح و
معيوب است(ارش) امضا نمايد؛ براى مثال ،اگر قيمت سالم آن پنجاه تومان و
ارزش معيوب آن چهل تومان است ،چون تفاوت چهل و پنجاه ،بـه يـکپـنجم
است ،خريدار مىتواند يکپنج ِم پولى را كه به فروشنده داد ،برگرداند و اگر كاال
در دست خريدار تغ ّير يافت ،خريدار نمىتواند معامله را به هم بزند ،بلكـه فقـط
يكى از دو كار را مىتواند انجام دهد .3 :امضاى داد و سـتد بـدون درخواسـت
چيزى؛  .4امضاى آن با درخواست همان تفاوت يادشده.
مسئله  .4113هرگاه فروشنده بفهمد بهايى كه بـراى كـاالى فروختـ ٔه خـود
ال عيب داشت و اين بها ِ
ّ
گرفته قب ً
مشخصى بوده ،نه ك ّلى در ذ ّمه ،مىتوانـد
مال
يكى از سه كار يادشده در مسئله سابق را انجام دهـد و اگـر بهـا ،ك ّلـ ِى در ذ ّمـ ٔه
خريدار بود ،نمىتواند معامله را به هم بزند يـا تفـاوت گذشـته را بگيـرد ،بلكـه
مىتواند معيوب را رد كند و سالم را مطالبه نمايد.
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ّ
مشـخص ،يكـى از
مسئله  .4113اگر پس از معامل ٔه كاالى مع ّين و عوض
آنها بدون دخالت فروشنده در عوض و خريـدار در كـاال معيـوب شـود ،طـرف
ديگر مىتواند معامله را به هم بزند ،چنانكه مىتوانـد آن را امضـا نمايـد؛ ولـى
هيچ كدام نمىتوانـد تفـاوت يادشـده در مسـئله گذشـته را مطالبـه كنـد .البتـه
مىتواند با عقد صلح در برابر «حق به هم زدن معامله» چيزى ديرافت كند.
مسئله  .4113هرگاه پس از معامله معلوم شود كه كاال يا بهاى آن ،پيش از
داد و ســتد معيــوب بــود ،مــىتوانــد مقــدارى از زمــان را جهــت مطالعــه و
مصلحتانديشى تأمل كند ،نه بيش از آن ،آنگاه فـور ًا رد كنـد و اگـر رد نكـرد،
حق به هم زدن معامله را ندارد و رد كردن معاملـه الزم نيسـت در حضـور
ديگر ّ
طرف داد و ستد باشد .البته براى اثبات آن ،مناسب است گواه داشته باشد.
مسئله  .4118در چند صورت نمىتوان معاملـه معيـوب را بـه هـم زد ،يـا
تفاوت قيمت گرفت:
يكم :خريدار يا فروشنده بداند كه كاال يا عوض آن عيب دارد؛ دوم :هنگـام
معامله هر كدام از دو طرف داد و ستد بگيود هرگونه عيبى در كاال يا در عـوض
آن يافت شود ،پس نمىدهم و تفاوت قيمت نمىگيرم؛ همچنين است اگر يكى
از دو طرف بگيود «هرگونه عيبى ظهور كرد پس نمىگيرم» و ديگرى قبول كنـد؛
سوم :هنگام معامله ،هـر كـدام از خريـدار و فروشـند ٔه كـاالى مع ّيـن و عـوض
ّ
مشخص بگيود« :اين شىء معلوم را كاال يا عوض قرار دادم ،با هـر عيبـى كـه
ممكن است در آن باشد» و طرف ديگر ،آن را بپذيرد .البته اگر عيـب مع ّينـى را
مطرح كنند و عيب ديگـر در آن باشـد و طـرف ديگـر از آن آگـاه نباشـد ،حـق
بههمزدن معامله يا ديرافت تفاوت محفوظ است .البته در تمام مواردى كـه بـه
عيب كاال يا بها رضايت داده شود ،حق به هم زدن معامله مطرح نخواهد بود.
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مسئله  .4113در چند صورت ،اگر خريـدار يـا فروشـنده بفهمنـد كـاال يـا
عوض عيب دارد ،نمىتوانند معامله را به هم بزنند ،هرچند حق ديرافت نسـبت
تفاوت قيمت سالم و معيب را از پولى كه داده شد يا بايد داده مىشد دارند.
يكم :پس از معامله تغييرى در مال ايجاد كند كه در عرف گفتـه شـود ايـن
مال دگرگـون شـد ،ماننـد بريـدن پارچـه جهـت دوخـتن لبـاس؛ دوم :پـس از
تحيولگرفتن ،عي ِ
ب ديگر پيدا كند؛ سوم :كسى كـه مـال معيـوب بـه دسـت او
حق به هم زدن معاملـه را سـاقط كـرده باشـد .البتـه اگـر حيـوانى
رسيد ،فقط ّ
معيوب بود و بعد از تحيول خريدار در ظرف سه روز بدون تفريط مشترى ،عيـب
ديگرى پيدا كرد ،مىتوان معامله را از جهت خيـار حيـوان بـه هـم زد؛ نيـز اگـر
خريدار تا مدتى حق به هم زدن داد و ستد را داشته باشـد و در آن مـدت ،مـال
عيب ديگرى پيدا كند ،مشترى مىتواند معامله را به هـم بزنـد ،هرچنـد مـال را
تحيول گرفته باشد.

مسئله  .4131خريد و فروش اقسامى دارد؛ مانند .3 :فروشنده قيمت خريد
خود را نگيود ،بلكه فقط به خريدار بگيود اين كاال را به فالن قيمت مىفروشم
ساو َمه)؛  .4فروشنده قيمت خريد را بگيود و مقـدار سـود آن را نيـز ذكـر
(بيع ُم َ
كند (مرابحه)؛  .1فروشنده قيمت خريد را بگيود و مقدار كم كردن از آن را بيان
كند (مواضعه)؛  .3فروشنده ،قيمت خريد را ذكر كند و بگيود به همـان قيمـت
خريد؛ بدون كم و ىزاد مىفروشد (توليه).
مسئله  .4133مناسبترين قسم داد و سـتد آن اسـت كـه فروشـنده اصـ ً
ال
قيمت خريد را نگيود(مساومه)؛ ولى اگر قيمت خريد كاال را به خريدار گفت و
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خواست بر اساس آن معامله كند ،خواه مساوى خريد بفروشد يا بر آن بيفزايد يا
از آن بكاهد ،حتم ًا بايد همه خصوصيتهايى كه در افزايش يا كاهش قيمت اثر
دارد ،مانند نقد محض ،نسيه صرف و اقساط را بگيود.
مسئله  .4134هرگاه صاحب كاال به ديگرى بگيود «اين جنس را به فـالن
مبلغ مع ّين بفروش و هرچه ىزادتر فروختى (نه به صورت مغبون كـردن ديگـران)
مال تو باشد» و او قبول كرد و ىزادتر از قيمت تعيين شده فروخت ،چند صورت
دارد :يكم :فروشنده در قبال كار مع ّين و مزد معلومى اجير شـده باشـد ،در ايـن
صورت ،مقدار زائد ،مال صاحب كاالست ،مگر آنكه وى مال را به آن شخص
ببخشد؛ دوم :شخص فروشنده اجير شده باشد؛ ولى اجرت تعيين نشده باشـد؛
در اين صورت ،مىتوان مقدار زائد را ،به عنوان اجرت مثل ،محاسبه كرد؛ سوم:
به عنوان « ُجعاله» پيشنهادى از طرف صاحب كاال مطرح شود و آن شخص بـه
فروش با قيمت زائد اقدام كند؛ در اين صـورت ،آن مبلـغ زائـد ،مـال شـخص
فروشنده است؛ چهارم :هيچ عنوانى از قبيل اجاره يا جعاله نباشد ،مقدار زائـد،
متع ّلق به صاحب مال است ،مگر آنكه وى فروشـنده را وكيـل در بخشـودن بـه
خود كرده باشد.
مسئله  .4131سوگند ياد كردن در داد و سـتد اگـر دروغ باشـد ،گذشـته از
حرام بودن ،اهانت دينى محسوب مىشود و اگـر راسـت باشـد ،كراهـت دارد،
ِ
گزارش همراه آن است.
البته دروغ بودن سوگند به لحاظ

مسائل اجاره
مسئله  .4133به ملک ديگرى درآوردن منفعت ملک يا منفعت شـخص در
برابر عوض را اجاره گيوند.

مسئله  .4133در پيمان اجاره ،صيغه (لفـظ) الزم نيسـت ،چـون بـه چنـد
صورت عقد اجاره درست است .3 :اجارهدهنده و اجارهكننده ـ با هر انى كـه
دارند ـ اجاره را با لفظ ادا كنند؛  .4هر دو طرف ،فعلى انجام دهند كه بر اجاره
داللت داشته باشد؛  .1يک طرف با لفظ و طرف ديگر با فعل ،اجـاره را برقـرار
صحت عقد اجاره به صورتهاى يادشده ،فرقى بين اجاره دادن مال و
كنند .در ّ
اجير شدن شخص نيست.
مسئله  .4133كسى كه نمىتواند حرف بزند ،اشاره او عقد لفظـى اسـت و
فعل او مانند فعل ديگران ،عقد فعلى است.
شروط دو طرف اجاره
مسئله  .4133اجارهدهنده و اجارهكننده بايد بالغ ،عاقل ،با اختيار و در مال
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حق تصرف داشته باشد .اجار ٔه سفيه ،نيز اجـار ٔه سـفيهانه كـه هيـچ
يا كار خود ّ
جهت عقالنى ندارد ،باطل است.
مسئله  .4138اجارهدهنده يا اجـارهكننـده مـىتوانـد بـه عنـوان وكالـت از
ديگرى ،پيمان اجاره برقرار كند.
مسئله  .4133اگر ول ّى ،وص ّى و ق ّي ِم نابالغ ،مال او را اجاره دهد يا خـود او
را اجير ديگرى نمايد ،صحيح است؛ ليكن اگر مدتى از زمـان بـالغ شـدن او را
جزء مدّ ت اجاره قرار دهد ،پس از آنكه وى بالغ شد ،اصل اجاره را نمـىتوانـد
به هم بزند؛ ولى بقيه مدت ،هرگاه به صورتى باشد كه اگر ول ّى آن را جزء زمـان
ِ
مصلحت ضرورى نابالغ بود ،نمىتواند به هم بزند؛
اجاره قرار نمىداد ،برخالف
اما اگر برابر مصلحت ضرورى او نبود ،مىتواند بقيه را به هم بزند.
مسئله  .4131اگر نابالغ ،داراى ول ّى ،وص ّى و ق ّيم نبود ،بايد در اجار ٔه مـال
وى يا اجير نمودن خود او ،مجتهد عادل اذن دهد .در صورت دسترسى نداشتن
ِ
مصـلحت نابـالغ كـام ً
ال
به مجتهد عادل بايد مؤمن عادل اذن دهد .البتـه بايـد
حفظ شود.
حق همسر او از بين نرود مىتوانـد جهـت
مسئله  .4133زن در صورتى كه ّ
كاركردن يا شيردادن اجير شود.
اجاره دوم
مسئله  .4134اجارهكننده مىتواند مورد اجاره را به ديگرى اجاره دهد ،مگر
آنكه شرط صريح يا ضمنى شده باشد كه حق واگذارى به ديگـرى را نـدارد .در
حق واگذارى به ديگرى را داشته باشد ،مىتواند بـه مقـدار كمتـر يـا
صورتى كه ّ
مساوى يا بيشتر اجاره بدهد ،مگر آنكه مورد اجاره ،خانه يا اتاق يا دكـان باشـد
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كه اجاره به مقدار بيشتر در صورتى جايز است كـه وى كـارى كـه سـبب ارزش
افزوده است ـ مانند تعمير ،فرش و ...ـ انجام داده باشد؛ يا به غير جنس اجرت
سابق اجاره داده باشد.
مسئله  .4131اگر اجيرشونده با اجيركننده ،به صـورت صـريح يـا ضـمنى
شرط كنند كه فقط براى او كار كند ،نه اجيرشونده مىتواند اجير ديگرى شود؛ نه
اجيركننده مىتواند او را اجير ديگرى كنـد و اگـر بـه هيـچ وجـه شـرط نكننـد،
اجيرشونده مىتواند براى ديگرى به هر مقدارى كه با هم توافق كنند ،اجير شود؛
ولى اجيركننده نمىتوانـد او را اجيـر ديگـرى كنـد ،مگـر بـه مقـدار مسـاو ِى بـا
اجارهبها يا كمتر از آن و اگر به اجارهبهايى از جنس ديگر اجاره دهد ،مـىتوانـد
ِ
اجرت اول بگيرد.
ىزادتر از
مسئله  .4133اگر خانه يا اتاق يا دكان را اجاره نمود يا كسى را اجير كرد،
در صورتى كه بتواند آنها را به ديگرى واگذار كند ،اگر مقدارى از آنها را خـود
استفاده كرد و بق ّيه را به ديگرى اجاره داد ،نمىتوانـد بيشـتر از مبلـغ اجـار ٔه اول
بگيرد ،مگر با تعميركردن ،فرشكردن و مانند آن؛ يا به جنس ديگر اجاره دهد.
مسئله  .4133در مواردى كه بهرهبردارى از ملک اجـارى يـا شـخص اجيـر
محدود باشد ،در اجاره دوم بايد در همان محدوده باشد؛ براى مثال ،اگر ِملكـى
را جهت كار فرهنگى اجاره نمـود ،نمـىتوانـد آن را بـراى اسـتفاده از كـار غيـر
فرهنگى اجاره دهد.

صحت اجاره ،آن است كـه مـال مـورد اجـاره ،داراى
مسئله  .4133شرط ّ
اوصاف و خصوصيات ىزر باشد:
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يكم :مع ّين باشد و اجار ٔه يكى از خانهها ،دكانها ،اتومبيلهـا بـدون تعييـن
آن ،باطل است ،مگر آنكه هم ٔه آنها در ارزش همسان باشـند .دوم :مسـتأجر از
ِ
اوصاف آن به آن علـم داشـته باشـد .سـوم :دسترسـى
راه ديدن يا شنيدن هم ٔه
مستأجر به آن ممكن باشد و اگر دسترسى وى به آن ممكن نباشد ،اجاره باطـل
است .چهارم :مورد اجـاره بـا بهـرهبـردارى از آن ،از بيـن نـرود .اجـار ٔه كـاالى
مصرفى ،مانند ميوه يا يک بار مصرف ،مانند برخـى از ظـرفهـا باطـل اسـت.
پنجم :بهرهورى از مورد اجاره ممكن باشد ،پس اجار ٔه زمين كشاورزى كه بـاران
كافى يـا نهـر و چشـمه و قنـات آن را سـيراب نكنـد صـحيح نيسـت .ششـم:
حق اجاره دادن
اجارهدهنده بايد بر اثر مالک بودن ،يا ول ّى ،وص ّى يا وكيل بودنّ ،
ِ
الحـق آنـان باشـد.
مال را داشته باشد؛ وگرنه بايد اجاره با اذن سابق يا اجـاز ٔه
(البته اين خصوص ّيت ششم ،شرط اجارهدهنده است؛ نه شرط مورد اجاره)
مسئله  .4133مال مورد اجاره بايد داراى منفعـت حـالل باشـد؛ خـواه آن
منفعت موجود ،عين باشد مانند ميو ٔه درخت ،شير حيوان ،علف مرتع ،آب چاه
و ...يا نباشد ،مانند سكونت در خانه ،نشسـتن در بـاغ و وسـيله نقل ّيـه زمينـى،
ديرايى و هوايى.
شروط منافع مال مورد اجاره
مسئله  .4138منفعت مال مورد اجاره بايد حالل باشـد ،پـس اجـاره دادن
مكان يا اجير شدن شخص براى نگهدارى شراب ،ابزار قمار و ماننـد آن باطـل
است؛ همچنين بايد داراى خصوص ّيتهاى ىزر باشد.
يكم :پول دادن براى آن بيهوده نباشد ،از اينرو اجار ٔه َسـ َفهى باطـل اسـت،
هرچند اجارهدهنده و اجـارهكننـده سـفيه نباشـند .دوم :چيـزى كـه داراى چنـد
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منفعت است ،اگر همـه يـا برخـى از آن منـافع مـورد اجـاره اسـت ،در هـر دو
صورت ،بايد مع ّين شود .سوم :مدت اجاره ،مانند كيفيت بهرهورى تعيين شـود،
بنابراين ِصرف مع ّين كردن دوختن لباس بـدون معلـوم نمـودن زمـان آن ،كـافى
نيست.
مسئله  .4133اگر ابتداى مدّ ت اجاره به صورت صـريح يـا ضـمنى مع ّيـن
نشود ،آغاز آن ،پس از انجام ِ
عقد لفظى يا فعل ِى اجاره است.
مسئله  .4131ابتداى مدّ ت اجاره مىتواند از عقد آن فاصله داشـته باشـد،
مث ً
ال هنگام اجار ٔه مال ،نيز وقت اجير شدن شخص ،چنين قرار دهند كه پـس از
يک ماه ،بهرهورى يا كار ،شروع شود.
ِ
مدت اجاره به صورت صريح يا ضـمنى مع ّيـن نشـود و
مسئله  .4133اگر
ِ
شـخص مع ّيـن ،هرمـاه
دبرار ٔه زمان چنين گفته شود «مبلغ اجار ٔه مال يا اجرت
فالن مقدار است» و هيچ تعيينى نسـبت بـه آغـاز و انجـام آن صـورت نپـذيرد،
اجاره صحيح نيست و اگر نسبت به ماه اول مع ّين شود و دبرار ٔه ماههـاى ديگـر
معلوم نشود ،فقط اجار ٔه ماه اول صحيح است ،مگـر در ضـمن اجـار ٔه مـاه اول
شرط كند كه «اگر بيش از يک ماه بخواهد بماند ،هر ماهى فالن مبلغ بپـردازد»
و چنين شرطى بر اثر مجهول بودن نزد خردمندان جامعـه غـررى نباشـد ،اجـاره
صحيح است.
مسئله  .4134مسافرانى كه مدّ ت توقف آنها معلوم نيست ،مـىتواننـد بـا
ِ
زمان توقف بمانند؛ ولى احكام اجـاره بـر آن
رضايت صاحبان هتل بدون تعيي ِن
ِ
زمـان توقـف ،اجـاره آن ،صـحيح
مترتّب نيست .البته در صورت مع ّيـن كـردن
خواهد بود.
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مسئله  .4131اجار ٔه زمين ،جهت زراعت ،در صورتى كـه اجـارهبهـاى آن،
محصول همان زمين قرار داده شود ،باطل است و اگر اجارهبها محصـ ِ
ول زميـن
ديگر باشد ،يا ك ّلى در ذ ّمه قرار گيرد ،اشـكالى نـدارد ،هرچنـد آن را از حاصـل
همان زمين پرداخت كند.
مسئله  .4133كسى كه چيزى را اجاره داد ،حق ندارد پيـش از تحيوـل آن
به مستأجر ،اجارهبها را بخواهد؛ نيـز اگـر بـراى انجـام دادن كـارى اجيـر شـد،
نمىتواند پيش از انجام دادن آن كار ،اجرت را درخواست كند ،مگر در صـورت
شرط يا رسم پذيرفته شده.
مسئله  .4133هرگاه اجارهدهنده مورد اجاره را در اختيار مستأجر قرار دهد،
مىتواند اجارهبها را طلب كند ،هرچند مستأجر نخواهد آن را تحيول بگيرد؛ يـا
تا پايان مدت اجاره از آن استفاده نكند.
مسئله  .4133اگر كسى اجي ر شد كه در زمان معيّ ن كارى را انجام دهد،
ِ
زمـان محـدود» باشـد و در آن
به صورتى كه محـور اصـلى اجـاره« ،كـار در
مدت ،آماد ٔه انجام دادن كار شد ،حـق درخواسـت اجـرت را دارد ،هرچنـد
ص احب كار به او رجوع نكند و او نيز براى خود يا ديگرى كار كند؛ ولى اگـر
ِ
زمان معيّن» باشد ،به گونهاى كـه اجيركننـده
محور اصلى اجاره« ،واگذار ِى
مالک مدّ ت محدود شد ،اجي ر حق ندارد بدون اذن اجيركننده ،كـارى بـراى
خود يا ديگرى انج ام دهد و اگر انجام داد و او راضى شد ،پولى كه در برابـر
كار دوم قرار دارد ،مال اجيركننده است و اجي رشونده فقط اجرت اصلى خود
را از او طلب مىكند.
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مسئله  .4133اگر پس از تمام شدن زمان اجـاره ،معلـوم شـود كـه اجـاره
باطل بود و چيزى كه مورد اجاره واقع شد ،منفعت حـالل دارد ،مسـتأجر بايـد
مبلغى به مقدار متعارف (اجرت مثل) را به عنوان اجـارهبهـا بپـردازد؛ نـه مبلـغ
تعيينشده را؛ خواه اجارهبهاى معمول ،كمتر از مقدار قراردادشده باشد يا بيشتر.
اگر در اثنـاى زمـان اجـاره ،بطـالن اجـاره معلـوم شـود ،بـراى مـدت گذشـته
اجارهبهاى متعارف (اجرت مثل) پرداخت مىشود.

مسئله  .4138اگر چيزى كه اجاره كـرده از بيـن بـرود يـا آسـيب ببينـد ،در
صورتى كه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاد ٔه از آن ىزـادهروى ننمـوده
باشد ،ضامن نيست و در اين جهت ،فرقى بين وسـيله نقل ّيـه و ابـزار صـنعت و
لباسهاى خ ّياطى نيست.
مسئله  .4133اگر اجير از عهد ٔه كارى كه مورد اجاره واقع شده بـر نيايـد و
حـق درخواسـت اجـرت را نـدارد،
آن را عيبناک يا ناقص كند ،گذشته از آنكـه ّ
ضامن چيزى است كه آن را ضايع كرده است.
قصاب ،هنگام بريدن سـر حيـوان ،دسـتور شـرعى آن را
مسئله  .4131اگر ّ
حـق درخواسـت اجـرت را
رعايت نكند و حيوان مردار شـود ،گذشـته از آنكـه ّ
ندارد ،ضامن قيمت آن حيوان است.
مسئله  .4133اگر حيوان يا وسيله نقل ّيهاى را اجاره كند و مع ّين نمايد يا به
صورت رايج معلوم باشد كه چه مقدار بار بايد بـر آن حمـل شـود و در صـورت
ىزاد نمودن بار ،حيوان يا وسيله ديگر از بين برود يا آسيب ببينـد ،خسـارت وارد
را ضامن است و بايد براى بار زائد ،اجارهبهاى متعارف (اجرت مثل) بپردازد.
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مسئله  .4134اگر حيوان يا وسيله نقل ّيهاى را جهت حمل بار شكسـتنى يـا
فاسدشدنى اجاره دهد ،در صورتى كه حيوان يا آن وسيله نقل ّيه بدون هيـچگونـه
كوتاهى در هدايت آن بلغزد و بار آن بشكند يا فاسد شـود ،صـاحب حيـوان يـا
وسيله نقل ّيه ،ضامن نيست؛ ولى اگر بر اثر كوتاهى در هدايت آن يا زدن حيـوان
بيش از مقدار معمول شكستن يا فاسد شدن پديد آيد ،ضامن است.
متخصص در ختن ٔه كودک
جراحى بيمار ،نيز
ّ
مسئله  .4131هرگاه طبيب در ّ
بر اثر د ّقت نكردن يا اشتباه نمودن ،سبب ىزان يا مرگ آنها شـود ،ضـامنانـد؛
ولى اگر ضرر يا مردن به هيچ ِ
وجه عمدى يا سهوى به طبيب و ختنهكننده استناد
نداشت ،ضامن نيستند.
مسئله  .4133درمان كودک بايد با اذن ول ّى او باشد.
مسئله  .4133هرگاه طبيب ،درمان بيمار را به صورتى سرپرستى كند ـ مث ً
ال
به او دارو دهد يا وى را تزيرق كند يا دستور خوردن دارو يا انجام دادن كـارى را
به او بدهد ـ و در اين طبابت اشتباه نمايد و به بيمار ىزان برسد يا بميرد ،ضامن
است و اگر به هيچوجه دستور ندهد ،بلكه فقط راه درمان بيمارى را در مقالهاى
بنيوسد يا در تديرس بيان كند و بيمار شخصـ ًا بـه درمـان خـود اقـدام نمايـد و
آسيب ببيند ،طبيب ضامن نيست.
جراح ،اگر پيش از درمان ،از بيمار يـا سرپرسـت او
مسئله  .4133طبيب يا ّ
تعهد بگيرد كه در صورت آسيب ديدن يا ُمردن مـريض ،ضـامن نباشـد و آنهـا
ّ
قبول كنند و او كمال دقت را كرده باشد و در اين حال ،به بيمار ىزانى برسـد يـا
بميرد ،وى ضامن نيست.

مسائلاجاره

«» 117

مسئله  .4133اجاره ،عقد الزم است و بايد برابر آن عمل شود و نمىتـوان
آن را به هم زد ،مگر در مواردى مانند آنكه با رضايت يكديگر اجـاره را بـه هـم
بزنند يا آنكه هر دو طرف يا يكى از آنها در ضمن عقد شرط كنند كـه حـق بـه
هم زدن آن را داشته باشند.
مسئله  .4138اگر اجارهدهنده يا اجارهكننده مغبون شـده باشـد ،مـىتوانـد
اجاره را به هم بزند ،مگر آنكه در حال عقد اجاره از قيمـت آگـاه بـوده و اقـدام
كرده يا در حين عقد شرط كرده باشد كه در صورت مغبون شدن ،حـق بـه هـم
زدن عقد را نداشته باشد.
مسئله  .4133اگـر مـالى را اجـاره داد و قبـل از تحيوـل آن ،كسـى آن را
غصب كرد ،اجارهكننـده مـىتوانـد عقـد اجـاره را بـه هـم بزنـد و اجـارهبهـاى
تعيينشده را پس بگيرد و مىتواند اجاره را به هم بزند و اجارهبهاى غصبشـده
را به اندازه متعارف از غاصب بگيـرد؛ ولـى اگـر پـس از تحيوـل ،كسـى آن را
غصب نمايد ،مستأجر نمىتواند عقد اجـاره را بـه هـم بزنـد و فقـط مـىتوانـد
اجارهبهاى مدّ ت غصبشده را از غاصب بگيرد.
مســئله  .4181اگــر مــالى را اجــاره داد و ديگــرى مــانع تحيوـل آن شــد،
اجارهكننده مىتواند اجاره را به هم بزند؛ نيز مـىتوانـد اجـاره را بـه هـم نزنـد و
منافع فوتشده را از كسى كه مانع تحيول شده است ،بگيرد.
مسئله  .4183اگر اجارهدهنده ،پيش از تمام شدن مدت اجاره ،ملک را بـه
مستأجر يا به ديگرى بفروشد ،اجاره به هم نمىخورد و اجارهكننده بايد اجارهبها
را به فروشنده بدهد .در صورتى كه خريـدار ملـک ،شـخص ديگـرى باشـد و از
اجاره آن آگاه نباشد ،مىتواند معامله را به هم بزند.
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مسئله  .4184اگر ملک مورد اجاره ،پيش از زمـان آن ،بـه صـورتى يوـران
شود كه به هيچوجه قابل بهرهورى نباشد ،اجاره باطل مىشـود؛ نيـز اگـر شـرط
شده بود كه قابل استفاده باشد ،ولى چنين نباشد ،اجاره باطل مىشود و در هـر
دو حال ،اجارهبها به مستأجر برمىگردد و اگر يورانى آن بـه گونـهاى باشـد كـه
تعهد شده ممكـن باشـد و مانـدن چـنين اجـارهاى
بهر ٔه اندكى از آن برابر شرط ّ
سفيهانه نباشد ،مستأجر مىتواند اجاره را به هم بزند؛ وگرنه اجار ٔه يادشده بدون
به هم زدن از بين خواهد رفت.
مسئله  .4181اگر ملک مورد اجاره پس از گذشت مقدارى از زمان آن ،بـه
تعهـد
صورتى يوران شود كه قابل بهرهورى نباشد يـا اسـتفاده از آن برابـر شـرط ّ
شده ممكن نباشد ،عقد اجاره نسبت به مدت مانده باطل مىشود و نسـبت بـه
گذشته هم مىتوان آن را باطل نمود و اجارهبهـاى معمـول (اجـرت مثـل) داد.
مستأجر هم مىتواند برابر اجارهبهاى تعيينشده ،سهم آن را بپردازد.
مسئله  .4183اگر مقدارى از ملک مورد اجاره (نه هم ٔه آن) يوـران شـود و
فور ًا هماهنگ با بق ّيه ِملک ساخته شود ،به گونهاى كه مقدارى از آن بدون بهـره
نباشد ،اجاره باطل نمىشود و مستأجر ،حق به هم زدن عقـد اجـاره را نـدارد و
اگر ساختن آن ،زمان ببرد كه مقدارى از آن بدون بهره بگذرد ،عقد اجاره نسبت
به زمان يورانى باطل است و مىتوان آن را نسبت بـه زمـان مانـده بـه هـم زد و
ُاجرت مثل داد و اگر زمان يورانى ،نقص وصف محسوب شود ،مـىتـوان تمـام
اجاره را به هم زد و نسبت به زمان استفاده شدهُ ،اجرت مثل پرداخت نمود.
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مسئله  .4183هرگاه اجاره دهنده يا مستأجر بميرد ،اجاره باطل نمـىشـود،
مگر آنكه اجارهدهنده فقط در مدّ ت حيات خود مالک منفعت مال مـورد اجـاره
باشد؛ مانند طبقه سابق از «موقوف عليهم» يا كسى كه ديگرى مالى را بـراى او
وصيت نمود تا زنده است ،از آن استفاده كند و اگر مستأجرى كه در عقد اجاره
قيد شده كه وى (نه ديگرى) از آن استفاده كند ،بميرد اجاره باطل مىشود.
مسئله  .4183اگر كسى اجير شود كارى را با اجارهبهاى مع ّين انجام دهد و
به صورت صريح يا ضمنى شرط مباشرت نشده باشد ،مـىتوانـد آن كـار را بـه
ديگرى واگذار نمايد؛ ولى نمىتواند اجارهبهـا را كـم كنـد ،مگـر آنكـه خـودش
مقدارى از كار را انجام دهد؛ هرچند به صورت طرح نقشـه ،ته ّيـ ٔه وسـائل و...
باشد.
مسئله  .4183هرگاه كسى بـراى انجـام دادن كـار مع ّيـن اجيـر شـود و بـر
تعهدشده رنگآميزى كند؛
خالف آن عمل كند ،مانند آنكه رنگرز برخالف رنگ ّ
يا خ ّياط برخالف كيف ّيت دوخت قراردادشده بدوزد ،نه اجارهبهاى تعيينشـده را
مىتواند طلب كند؛ نه ُاجرت مثل را.
جوادى آملى 3134 34 34

استفتائات

احكام تقلىد
آيا تقليد ،ياد گرفتن فتواى مجتهد است و يا عمل به فتوا و يا اينكـه صـرف ًا
التزام است؟
تقليد التزام به عمل است.
بهمن 3188

آيا حضرتعالى بقاء بر تقليد [از] مرجع م ّيت را جايز مىدانيد؟
بقاء بر تقليد [از] م ّيت ،جايز است.
31 3 31

در بقاء بر تقليد [از] ميت ،آيا شرطى را معتبر مىدانيد؟
ِصرف تحقق تقليد از مرجع مع ّين ،براى جواز بقاء بر تقليد [از] او ،بعـد از
رحلت ،كافى است.
33 3 11

بقاء بر مجتهد م ّيت أعلم از احياء چه صورت دارد؟
بقاء واجب است.
بهمن 3188

تقليد ابتدايى از مجتهد ميتى كه حيات او را درک كرديم چه حكمى دارد؟
احتياط الزم اجتناب از تقليد مفروض است.
بهمن 3188
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مستدعى است نظر شريف را در خصوص «جواز» يا «وجوب» بقاء بر تقليـد
از حضرت امام خمينى بيان فرماييد.
(اعـم از مسـائلى
آيا بقاء بر تقليد مجتهد متو ّفاى اعلم از احيا تمام مسـائل
ّ
كه مك ّلف عمل نموده يا ننموده) را شامل مىشود يا خير؟
 .3بقاء بر تقليد م ّيت جايز است.
 .4اگر م ّيت اعلم از احياء باشد ،بقاء بر تقليد از وى در موارد اخـتالف بـا
فتواى احياء الزم است.
 .1محور بقاء ،اعم از آن است كه عمل شده باشد يا نشده باشد.
81 3 43

لطفا ارشاد فرماييد تكليف افرادى كه مىخواهند ابتداء از حضرتعالى تقليـد
نمايند و سابقه تقليد از مراجع ديگرى را ندارند ـ با توجه به اينكه رساله عمليـه
منتشر نشده است ـ چيست؟
فع ً
ال مطابق آخرين رساله امام و نيز آخرين جوابهاى ايشان از اسـتفتاها
عمل كنند و مسائلى كه مورد نياز است و در نوشتههاى ياد شده از امام نباشد
از دفتر اينجانب سؤال نمايند.
88 8 33

تشرف يافتهاند و مـىخواهنـد از حضـرتعالى تقليـد
فرزندانم به س ّن تكليف ّ
كنند؛ آيا مىتوانند به دليل عدم وجود رساله شما از رساله امام استفاده كنند؟
فرزندان شما طبق آخرين رساله امام راحل عمل نمايند و موارد اختالف
نظر را استفتاء كنند.
33 1 11

استفتائات
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 .3آيا مسائل سى و چهارگانه باب تقليد از كتاب شريف تحريرالوسيله پس
از رحلت حضرت امـام بـراى كسـانى كـه معتقـد بـه اعلميـت آن بزرگـوار
هستند ،اكنون نيز قابل تقليد مىباشند و يا اينكه در تمامى آنها بايد به مجتهـد
زنده رجوع نمايند؟
 .4آيا نظر شريف در مورد مق ِّلدين حضرت امام خمينـى كـه معتقـد بـه

اعلميت آن بزرگوار هستند ،پس از رحلت حضرت آيتاهلل العظمـى اراكـى
كه اذن بقاء بر تقليد را داده بودنـد و اكنـون بـه اذن حضـرتعالى بقـاء بـر تقليـد
دارند ،همانند نظر شريف حضرت امام در مسئل ٔه چهارده از بـاب تقليـد كتـاب
شريف تحريرالوسيله است يا خير؟
مــوارد اخــتالف نظــر اينجانــب در  13مســئله از مباحـ

اجتهــاد و تقليـد

تحريرالوسيله به صورت ىزر است:
مسئله  :4التقليد هو اإللتزام بالعمل بفتـوى مجتهـد مع ّيـن و إن لـم يعمـل
َبعدُ .
مسئله  ...:3يجب العدول إلى الثانى ا علم فى مـورد اإلخـتالف ،إذا لـم
يكن فتوى ا ّول موافق ًا لإلحتياط.
مسئله  ...:34يجب العدول فيما إذا لم يكن فتوى ا ّول موافق ًا لإلحتياط.
مسئله  :31و يجب الرجوع إلى الح ّى ا علم فى مـورد االخـتالف ،إذا لـم
يكن فتوى الم ّيت موافق ًا لإلحتياط.
مسئله  ... :33ا ظهر البقاء على تقليد الثانى.
مسئله  ... :43ال مجال للحصر بل أ ّى طريق يثبت بهـا فتـوى المجتهـد و
يعلم به ،يكتفى بذلك.
مسئله  :41يجب تع ّلم المسائل التى يبتلى بها غالب ًا من العبادات و غيرها.
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خاصـة فـى العمـل تلـزم
مسئله  :14إن كانت هناك قرينة على اعتبار كيفية ّ
رعايتها؛ سواء كانت مطابقة لتقليد الموكل أم ال ،أو مطابقـة لوظيفـة الم ّيـت أم
خاصة ،ا ظهر هو رعايـة العامـل
ال؛ و إن لم تكن هناك قرينة على رعاية كيفية
ّ
وظيفة نفسه ،نه المأمور بذلك العمل من ناحية الغير؛ وأ ّما الول ّى فال مجال لـه
متوجه إليه بد ًء.
ّإال العمل بوظيفتهّ ،ن ا مر
ّ
33 4 4

نظر حضرتعالى دبراره رجوع به مجتهد حى اعلم از م ّيت چيست؟
واجب است.
83 8 43

اگر كسى در اعلميت مجتهد حى نسبت به مجتهد م ّيـت شـک كنـد ،و يـا
اينكه هر دو [مجتهـد حـى و ميـت] را در اعلميـت مسـاوى بدانـد ،وظيفـهاش
چيست؟
در هر دو فرض ،رجوع به حى جايز است.
83 8 33

اگر مكلف نداند مرجعش در مسئلهاى احتياط واجـب كـرده و بـه صـورت
ناخودآگاه طبق فتواى فاالعلم عمل نمايد ،آيا عمل او صحيح است؟
عمل وى با استناد به فاالعل ِم واجد شرايط ،صحيح است ،هرچنـد بعـد از
عمل باشد.
83 8 44

آيا حكم حاكم مقدم بر فتواى مرجع تقليد است؟
حكم حاكم جامع شرايط افتاء مقدم است.
83 1 3

استفتائات
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احكام طهارت

آيا طبق آيه شريف ٔه تطهير مىتوان استدالل نمـود كـه معصـومين از هـر
گونــه پليــدى و نجاســت ظــاهرى و بــاطنى حتــى نجاســت خــون و ،...پــاک
مىباشند؟
معصومان از هر گناهى ،اعم از كوچک و بزرگ ،طاهرند.
معناى آي ٔه تطهير ،طهارت معصومان از هر رجس است.
معناى آي ٔه تطهير اين نيست كه رجس آنان مانند خون و ...پاک است.
سعى كنيد در معارف عميق قرآن و عترت تدبر شود؛ نه در اينگونه مسائل.
3183 3 34

اگر فردى از راه حالل جنب شده باشد و عـرق كنـد ،لبـاسهـايش نجـس
مىشود يا نه؟
عرق جنب از حالل ،پاک است.
81 4 41

آيا الكل صنعتى كه براى مصرف در و ميز و صندلى به كار مىرود ،پاک است؟
پاک است ،تا زمانى كه نجاست آن احراز شود.
33 3 13
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آيا غساله آب قليل پاک است يا نجس؟
غساله آب قليل كه عين نجس را زايل مىكند نجس است و از آن غساله كه
با خروجش محل نجس پاک مىشود احتياط ًا اجتناب شود.

در حكم به نجاست شىء ،يقين الزم اسـت يـا گمـان غالـب و ظـاهر نيـز
كفايت مىكند؟
ِ
اخبـار صـاحب يـد و
نجاست چيزى با يقين ،اطمينان ،شهادت دو عادل،
استصحاب ثابت مىشود.

 .3حكم رطبوتى كه بعد از ادرار و عمل استبراء از انسـان خـارج مـىشـود
چيست؟
 .4چون فكر مىكنم كه اين رطبوت نجس است هر روز لبـاسهـايم را آب
مىكشم و براى نماز خودم را مىشيوم؛ گاهى هم كمتر به دستشـيوى مـىروم؛
اين باع

بيمارى نيز برايم گشته است .مدتى است كه به ايـن وسـواس دچـار

شدم؛ لطف ًا مرا از اين مش ّقت نجات بدهيد.
 .3رطبوت مشكوک ،اگر بعد از استبراء باشد ،پاک است.
 .4فكر مزبور ،وسوسه است؛ به آن اعتناء نكنيـد و عبـادات خـود را بـدون
تك ّلف انجام دهيد.
3133 1 43

استفتائات
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احكام وضو
آيا جوهر خودكارهاى معمولى ،مانع از آب وضو مىشود يا خير؟
اگر ِجرم جوهر ،مانع رسيدن آب وضو به مح ّلى كه بايد شسته شود باشـد،

وضو صحيح نيست و چنانچه ِجرم آن برطرف شده و فقط رنگ آن باقى باشد،
وضو صحيح است.
81 4 41

آيا مس سىدىهاى قرآنى نيز مستلزم داشتن وضو است يا خير؟
مس سىدىهاى قرآنى بدون وضو حرام نيست.
81 4 41

احكام غسل
چه چيزهايى موجب جنابت در بانوان مىشود؟ آيا خـوش آمـدن و سسـت
شدن بدن و پرش بدن بدون آنكه منى خارج شود غسل دارد يا خير؟
 .3خوش آمدن ،سست شدن بدن ،مادامى كه منى خـارج نشـود ،موجـب
جنابت نيست.
 .4دو چيز موجب جنابت زن مىشود :يكى خروج منى و ديگرى دخول.
اگر زن در روزهاى هشت يا ُنه عادتش ترشح كمرنگ ببيند ،جـزء عـادت او
محسوب مىشود؟
اگر روزهاى هشتم و نهم از ا ّيام عـادت باشـد ،حيـض شـمرده مـىشـود و
چنانچه بيش از ايام عادت باشد ،بررسى كند؛ اگر تا ده روز قطع گردد ،حيـض
است و در صورتى كه از ده روز بگذرد ،تمام روزهايى كه بيش از عـادت اسـت
استحاضه است و در مدت بررسى بايد احتياط كند؛ يعنى وظيفه حال استحاضه
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را كه خواندن نماز و گرفتن روزه است انجام دهد و آنچه بر حائض حرام است ـ
مانند دست زدن به ّ
خط قرآن و توقف در مسجد ـ را ترک كند.
با چه غسلهايى مىتوان نماز خواند؟
فقط با غسل جنابت مىتواند بدون وضو نماز بخواند.
آيا غسل جمعه ،از وضو مجزى است؟
غسل جمعه مجزى از وضو نيست.
تابستان 88

احكام مىت
شركت در تشييع و تدفين و نماز كسى كه خودكشى مـىكنـد ،چـه ُحكمـى
دارد؟
مورد سؤال اشكال ندارد.
83 33 3

آيا كفن و دفن غير مسلمان واجب است يا نه؟ در صورت وجوب بايد طبق
آئين آنها باشد يا طبق دستور اسالم؟
در صورت نبودن هم آئين غير مسلمان كفـن و دفـن غيـر مسـلمان هماننـد
مسلمان واجب نيست هرچند اصل دفن براى حفظ بهداشت الزم است.
88 4 13

اگر در انتقال اجساد بر اثر پرت شدن جسد يا انباشته شدن آنها يا به سببى
ديگر ،جسدى آسيب ببيند آيا امدادگر ضامن است؟ در صورت ضمان ،آيا بين
مواردى كه امدادگر از روى قصور يا تقصير يا ناچارى اقدام نموده تفاوتى وجـود
دارد؟

استفتائات
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3ـ در صورت تقصير ،اهانت به اجساد مؤمنان حرام است.
4ـ ضمان خسارت عمدى به عهده مقصر است.
88 4 13

آيا تشخيص و گواهى اطباء مبنى بـر فـوت افـراد داراى مـرگ مشـكوک در
حوادث و باليا( ،صاعقه ،زلزله ،سكته و )...كفايت مىكند يا اينكه براى يقيـن
به موت بايد تا مدتى صبر كند؟ اگر نگهدارى ممكن نباشد تكليف چيست؟
3ـ تشخيص طبيب حاذق و مؤمن كافى است.
4ـ اگر موردى باشد كه خردمندان جامعه به قول پزشک اطمينان نكنند و در
حال شک باشند الزم است صبر شود يا يقين به مرگ حاصل گردد.
1ـ براى نگهدارى تا حدّ ممكن كوشش شود.
88 4 13

مصـر بـه سـوزاندن جسـد
اگر متخصصين براى كنترل يک بيمارى مسـرى،
ّ
م ّيت مسلمان باشند،آيا سوزاندن آن جائز است؟ در صورت جـواز آيـا ديـه هـم
دارد؟ اگر ديه دارد به عهده چه كسى است؟ دستور دهنده يا مجـرى دسـتور يـا
حكومت اسالمى؟
3ـ سوزاندن جسد م ّيت مسلمان حرام است.
4ـ جسد م ّيت بايد دفن شود.
1ـ سوزاندن جسد م ّيت مسلمان ديه دارد.
88 4 13

آيا مىتوان ىزر قبرستان ساختمان بنا كرد ،به طـورى كـه سـقف سـاختمان
كف قبرستان باشد؟
تصرف يا ضرر به قبرستان نشود ،جايز است.
در صورتى كه مستلزم ّ
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منافق يا كافرى در بالد شيعيان مرده است و شـيعيان بـه خيـال اينكـه ايـن
شخص شيعه است او را دفن كردند و بعد از مدتى فهميدند كه كـافر يـا منـافق
بوده است؛ آيا مىشود او را نبش قبر كنند يا خير؟
در صورتى كه كافر بودن وى شرع ًا محرز شده باشد ،نبش قبر و انتقال جسد
م ّيت كافر از قبرستان مسلمانان واجب است.
تشرف به مكه معظمه مقدارى از تربت مقدس منا را براى تبرک به همراه
در ّ
آوردم و قصد بر اين است كه موقع مرگ در داخل كفـن بنـده و نزديكـانم قـرار
گيرد ،آيا اين كار منع شرعى دارد؟
 .3آنچه در دفن م ّيت مسلمان مستحب است ،قرار دادن مقدارى از تربـت
حسين بن على است؛ نه خاکهاى ديگر.
 .4قرار دادن خاک منا در قبر حرام نيست.
3184 4 43

اگر شخصى كه دين بهايى داشته و در تمام محافل رسمى كشور به بهائيـت
سابقه دارد و همين طور فاميل و برادر او همـه بهـايى هسـتند و نماينـده او هـم
بهايى است اگر او پس از مرگ در قبرستان مسلمانان به خاک سپرده شـود ايـن
دليل مسلمانى اوست يا تدفين در قبرستان مسـلمانان ديـن دنيـوى او را عـوض
نمىكند؟
صرف دفن غير مسلمان در قبرستان مسلمانان نه دليل مسلمانى اوست و نه
دين زمان حيات وى را عوض مىكند.
83 1 3
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احكام نامز
به فتواى حضرتعالى ،در ايام [ليالى] مقمره ،بـا شـنيدن اذان از صداوسـيما
اقامه نماز صبح جايز است يا نه؟ ىزرا حضرت امام بر اين نظر بودند كه بايستى
حدود  33دقيقه از اذان صبح بگذرد؛ سپس نماز اقامه شود.
ليالى ُمقمره با شبهاى ديگر تفاوتى ندارد.

زنى بچه شيرخوارى دارد و از ادرار بچه لباسهايش و بدنش نجس مىشـود
و لباس هم ندارد كه براى نماز عوض كند و صـبح و ظهـر و شـب هـم حمـام
نمىتواند بكند و اگر حمام كند ،مريض مىشود .تكليف شـرعى ايـن زن بـراى
نماز و روزه چيست؟
زنى كه پرستار بچه است و بيشتر از يک لباس ندارد و قدرت خريد يا كرايه و
يا عايره كردن لباس ديگرى را هم ندارد ،اگر شبانهروز يک مرتبه لباس خـود را
آب بكشد ،مىتواند با آن نماز بخواند و همچنين اگر ناچار باشد با بدن يا لباس
نجس نماز بخواند و احتياط ًا نماز ظهر و عصر را نزديـک نمـاز مغـرب و عشـاء
بخواند كه چهار نماز را با بدن پاک و لباس پاک خوانده باشد.
در صورت علم به جهت قبله آيا انحراف عمدى آن تا چند درجه بال مـانع
است؟
در صورت علم به قبله انحراف از آن جايز نيست.
88 34 3
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آيا مىتوان نماز را در هواپيما خواند؟
با رعايت شرايط ،حتى با علم به وصول در وقت ،نماز صحيح است.

نماز خفتن چيست و شرايط آن چگونه است؟
نماز عشاء (خفتن) و احكام آن در رساله نوشته شده است.
3183 1 44

نظر حضرتعالى دبرـاره افـزودن كلمـه شـهادت «أشـهد ّ
الزهـراء
أن فاطمـة ّ
جة اهلل على الحجج» به قصد ثواب و رجـاء ،در فصـول
عصمة اهلل الكبرى و ح ّ
اذان و اقامه ،پس از شهادت به واليت امير مؤمنان چيست؟
 .3هيچ ترديدى در عصمت حضرت فاطمه زهرا

نيست.

حجت الهى بودن آن حضرت نيست.
 .4هيچ ش ّكى در ّ
 . 1شهادت مزبور در خارج اذان و اقامه گفته شود؛ نه در فصول آن دو.

ماهيت قيام متصل به ركوع چيست؟ آيا وجودى جدا از قيام هنگام قرائـت
دارد؟
قيام متصل به ركوع ،مانند قيام در حال تكبيرة االحرام ،ركن است و قيام در
حال قرائت ،واجب غير ركنى است.
3183 3 33
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در صورت جدايى قيام هنگام قرائت از قيام م ّتصل به ركوع ،معناى اتصـال
چيست؟
معناى اتصال آن است كه ركوع بعد از قيام باشد و بين قيام قبلـى و ركـوع
بعدى ،حالتى غير از قيام فاصله نشود.
3183 3 33

شخصى ناخواسته و بر اثر پرش حنجرهاش كلمـهاى از قرائـت را جهـر ًا (بـا
صداى بلند) مىخواند ،در حالى كه مىبايست بدون جهر بخواند؛ آيا بايد آن را
تكرار كند يا نه؟
احوط ،تكرار است.
3183 3 33

حكم فراگيرى علم تجيود به طور كامـل در مـورد قرائـت قـرآن و بـه طـور
خاص در مورد قرائت نماز چه مىباشد؟
 3ـ فراگيرى قرائت صحيح براى نماز الزم است.
 4ـ رعايت برخى از قواعد تجيود در نماز الزم نيست.
 1ـ رعايت قواعد تجيود در قرائت قرآن خوب است.
3183 33 3

استفاده از مهرهاى سنگى (غير ىزنتى) در مساجد ،نمازخانهها و اماكن چـه
حكمى دارد؟
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 .3سجده بر سنگ مزبور جايز است.
 .4سجده بر تربت حضرت سيدالشهداء افضل است.
3183 1 3

آيا سجده بر كاغذ صحيح است؟
سجده بر كاغذ ساخته از چيزى كه سجده بر آن جايز نيست مشكل است.
بعد از نمازى كه سجده سهو در آن واجب شده است ،به جا آوردن سـجده
سهو ،براى آن نماز مقدّ م است يا سجده بر اثر سهو در نمازهاى گذشته؟
انجام دادن سجد ٔه سهو فورى است .ترتيب واجـب نيسـت و اولـى تقـديم
سجد ٔه سهو نمازى است كه به آن اشتغال داشت.
3183 3 33

اگر در سجده سهو اشتباه ًا ذكرى ديگر بگيود ،حكمش چيست؟
سجده سهو باطل نمىشود.
3183 3 33

 .3آيــا در تشــهد نمــاز خوانــدن شــهادت ســوم يعنــى «أشــهد ّ
أن عليّــ ًا
أميرالمؤمنين ول ّياهلل وأوالده المعصومين حجج اهلل» جايز است يا نه؟ آيـا
مبطل نماز است يا نه؟

 .4آيا در ركوع و سجود و ق ِ
نوت نمـاز خوانـدن «الحمـد هلل الـذي جعلنـا مـن

المتمسكين بوالية عليبنأبىطالب» جايز است يا نه؟ آيا مبطل نماز است يا نه؟
ّ
ِ
حجـت بالغـ ٔه
َـم و ّ
 .3اهلبيت عصمت و طهـارت عـدْ ل قـرآن و َحك ْ
الهىاند.
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 .4از شهادت سوم در نماز جدّ ًا پرهيز شود.
 .1درخواست ادام ٔه تو ّل ِى آن ذوات مقدّ س ،در قنوت و مانند آن جايز است.
83 3 44

نمازگزارى كه هنوز ذكر قنوت او تمام نشده ،دستش را حركت دهد يا پايين
آورد يا قبل از باال بردن ،شروع كند به خواندن قنوت ،نمازش چه حكمى دارد؟
اشكال ندارد.
3183 3 33

رعايت نكردن صحيح بعضى مستحبات نماز (مث ً
ال باال بردن صحيح دست
در تكبير) چه حكمى دارد؟
اشكال ندارد.
3183 3 33

آيا بعد از نماز جمعه و عصر ،خواندن مجدّ د نمـاز ظهـر و عصـر و يـا تنهـا
عصر الزم است؟
نماز جمعه وظيفه نماز ظهر روز جمعه است .اعاده ظهر يا عصر[ ،هيچيک]
الزم نيست.
3181 34 3

نظر حضرتعالى راجع به نماز جمعه در زمان غيبت امام زمان چيست؟
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نماز جمعه در عصر غيبت امام

واجب تخييرى است.
83 1 3

آيا قضاى نمازهاى پدر كه غيرعمدى فوت شده ،واجب است؟
تمرد و طغيان و عناد ترک شده يا بر اثر سهلانگارى و ياد
نمازهايى كه بدون ّ
نگرفتن احكام ،به طور فاسد خوانده شده ،همه آنها قضا دارد.
33 3 8

قضاى نماز را در چه زمانى مىتوان خواند؟ قضاى نماز صبح را مىشود ظهر خواند؟
نماز قضاء را در تمام اوقات مىتوان به جا آورد ،مگر سبب قضاء شدن نماز
ادايى شود.
3133 4 44

آيا در قضاى نمازهاى فوت شده ترتيب شرط است؟
در قضاى فوائت [نمازهاى فوت شده] ،ترتيب شرط نيست.
تابستان 88

انجام نماز و روزه قضا براى ديگرى توسط فردى كه خود نماز و روزه قضا بر
عهده دارد چه صورت دارد؟
 .3اگر نيابت از ديگرى موجب ضيق يا فوت تكليف خود نمىشود جايز اسـت.
 .4و اگر موجب آن باشد هرچند حرام است ولى قضاى از ديگرى صحيح است.
3183 3 34
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آيا گفتن ذكرهاى مستحبى معمول ،در نماز استيجارى واجب است يا خير؟
قول يا فعل مستحب را اگر صريح ًا در عقد اجاره قيد كنند يا مورد انصراف
عقد باشد ،رعايت آن الزم است ،وگرنه الزم نيست.
3183 3 33

آيا حكم ك ّلى براى جاهل و ناسى احكام نماز وجود دارد؟
براى نسيان موضوع يا حكم ،و جهل به موضوع يا حكم ،در صورت قصور (در
غير ركن) حكم كلى ثابت است .در خصوص جهر و اخفات و در اتمام بـه جـاى
مقصر هم معذور است و حكم عام در همه موارد ،عفو و عذر است.
قصر ،جاهل ّ
3183 3 33

احكام نامز مسافر
شرايط بالد كبيره چيست و آيا تهران از بالد كبيره است؟
تهران با شهرهاى ديگر فرقى ندارد .اگر شهرى بيـن محلـههـاى آن فاصـله
باشد ،به طورى كه عرف ًا چند شهر محسوب شود ،از بالد كبيره است.
33 3 13

اگر تهران از بالد كبيره باشد ،در چه صورتى نماز قصر مىشود و روزه ،حكم
روزه مسافر مىيابد؟

« » 111

توضيحالمسـائل

نماز در تهران براى تهرانىها يا كسانى كه قصد [اقامت] دهروز[ه] كردهاند،
تمام است و روزه نيز صحيح است.
33 3 13

طى مسافت بيش از حد شرعى در بلد كبير ٔه تهران از محل كار تا منـزل،
آيا ّ
موجب شكسته شدن نماز و بطالن روزه مىشود يا خير؟
تهران بزرگ همانند شهرهاى ديگر است و پيمودن مسافتهاى درون شهرى،
سبب قصر نماز يا ابطال روزه نيست.
3133 3 3

در مسجد كوفه و حرم س ّيدالشهداء مسافر مخ ّير بين نماز شكسته و تمام مىباشد،
آيا اين حكم شامل شهر كوفه از جمله مسجد سهله نيز مىشود؟ و آيا رواقهـاى حـرم
امام حسين نيز همين حكم را دارند و مقدار حائر حسينى چقدر مىباشد؟
مختص حرم امام حسين اسـت.
حكم تخيير مخصوص مسجد كوفه و نيز
ّ
آنچه حرم محسوب مىشود مشمول تخيير است .رواق و صحن محل تخيير نيستند.
3183 3 34

شخصى ساكن آمل و محل كار او بابل است و هر روز در حال رفت و آمـد
مىباشد و از بابل به سارى رفته است؛ آيا براى كامل بودن نماز و صحيح بـودن
روزه او بايد قبل از ظهر به بابل برگردد يا به آمل؟
 .3اگر فاصله بين شهر آمل و بابل بيش از حد شرعى است ،چون كثيرالسفر
است ،نماز او تمام و روزهاش صحيح است؛ چه به بابل برگردد و چه به آمـل؛
حتى نماز و روزه او در سارى هم صحيح است.
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 .4اگر فاصله بين شهر آمل و بابل كمتر از حدّ شرعى باشد ،بايد قبل از ظهر
به آمل برگردد ،تا نماز او تمام و روزهاش صحيح باشد.

حدّ ّ
ترخص به چه صورتى مشخص مىشود؟
حدّ ّ
ترخص ،مكانى است كه صداى اذان محل (نه با بلندگو) شنيده نشود؛
يا ديوارهاى محل در صورت هموار بودن ديده نشود.

با توجه به شرايط جديد حاكم بر حمل و نقل و وجود وسايل اياب و ذهاب
بسـيار آســان كـه شــرايط مسـافرت را بسـيار آســان كـرده ،بــه طـورى كــه گــاه
مسافرتهايى كه به ظاهر مسيرى طوالنى دارند در مـدتى بسـيار كوتـاه و بـدون
سختى صورت مىپذيرند ،آيا تعريف مسافر در زمان ما نيز همچون گذشته است
و مالک آن ،طى مسافت شرعى است؟ در حالى كه ممكن است يک راننده در
داخل شهر خودش بسيار بيشتر از آن مسافت را بپيمايد؟
 .3مالک سفر شرعى ،پيمودن هشت فرسخ با شرايط ديگر است.
 .4آسانى و سرعت و مانند آن ،سبب تغيير حكم نمىشود.
هشت فرسخ شرعى كه نماز شكسته مىشود ابتـدايش از محـل سـكونت و
انتها محل استقرار در شهر ديگر است يا انتهاى شهر مبدأ و ابتداى شهر مقصد؟
مسافت شرعى از انتهاى شهر مبدأ و ابتداى شهر مقصد است.
3138 3 34
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شخصى كه شغلش مانند خلبان و ملـوان و راننـده سـفر نيسـت ،بلكـه بـه
صورت روزانه يا هفتهاى چند روز به محل كـار خـود رفـت و آمـد مـىكنـد يـا
شخصى كه كثير السفر است ـ يعنى در هر ده روز يكبار سـفر كنـد ـ و يـا سـفر
براى او امر عادى گردد ،تكليف نماز و روزه او چگونه است؟
 .3كسى كه سفر او بيش از َح َضر اوست ،نمازش تمـام و روزهاش صـحيح
است.
 .4كسى كه َح َضر او بيش از سفرش است[ ،ـ يعنى چهار روز هفته در وطن
است ـ ] نمازش [در سفر] قصر است و نمىتواند صائم [روزهدار] باشد.
83 4 3

شخصى با اجازه حضرتعالى بر تقليد امام باقى است و اآلن هفتهاى دو روز
براى تديرس به شهر ديگر مسافرت مىكند؛ آيا مىتواند در اين مسئله به فتـواى
مجتهد ديگر عمل كند يا خير؟
 .3فتواست ،پس رجوع به افراد ديگر جايز نيست .سفر بايد بيـش از حضـر
باشد [؛ يعنى] در هفته  3روز [سفر كند].
 .4در مورد شغل در سفر ،اگر سفرش بيش از حضرش باشد ،نماز كامـل و
روزهاش صحيح است.

معيار و مالک در قصد توطن چيست؟
وطن اصلى نياز به قصد ندارد.
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وطن قراردادى محتاج به ماندن دائمى است.
ماندن دائمى در ييالق و قشالق فرق مىكند.
كسى كه قصد دارد دائم ًا در منطقه ييالقى بماند اگر در تابستان هفتهاى يک
روز هم به آنجا برود ،آنجا را وطن خود قرار داد.
محل كار اينجانب نيروى مقاومت سپاه تهران و محل سكونتم پاكدشـت در
حدود  38كيلومترى تهران است و از منزل تـا محـل كـارم حـدود  43كيلـومتر
فاصله است .آيا مىتوانم در پاكدشت قصد وطـن دوم كـنم؟ آيـا بـراى تحقـق
وطن ،قصد ده روز الزم است؟ آيا مىتوانم به همه جاى تهران ،حتى شميرانات
و شهر رى هم تر ّدد كنم؛ بدون اينكه به قصدم خلل وارد شود؟ در اين صـورت،
تكليف روزهام چيست؟
اتخاذ وطن دوم ،جايز است .بعد از قصد تو ّطن ،بايد مقدارى كه عرف ًا صدق
وطن كند ،بماند .قبل از صدق وطن ،قصـد ده روز الزم اسـت .بعـد از صـدق
وطن ،رفتن به تمام مناطق تهران سبب قصر نماز يا افطار روزه نمىشود.
81 34 3

آيا انسان مىتواند سه يا چهار وطن داشته باشد؟
انسان مىتواند بيش از دو وطن داشته باشد.
83 1 3

آيا زن در سفر و ّ
محل سكنا تابع شوهر است؟
زن در حكم سفر و ّ
محل سكنا تابع شوهر نيست؛ بلكه مستقل است.
تابستان 88
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احكام نامز مجاعت
آيا مىشود در نماز جمعه و جماعت به جاى اقتدا بـه امـام حاضـر بـه آقـا
اميرالمؤمنين على اقتدا كرد؟
بايد به امام جماعت حاضر اقتدا كرد.
83 1 44

در مسجدى جهت استفاده بانوان ،بالكنى به آن افزودند و اين بـالكن را
تا نزديک (باالى ) محراب توسعه داده اند و نيز به جاى نـردههـاى آهنـى بـه
اندازه (در حدود) يک متر ديوار كشيدهاند ،به طورى كه مأمومين در حال قيام
و قعود نمى توانند امام جماعت را ببي نند؛ البته اگر از طرفي ن بالكن بايسـتند،
تنها در حال قيام مىتوانند امام را رؤي ت كنند .حكم نماز اين عزيزان چگونه
است؟
 .3براى بانوان جايز است.
 .4اگر امام جماعت از خود آنها باشد ،جايز نيست.
 .1اگر اتفاق ًا آقايان بخواهند در باال به امام جماعت اقتدا كنند ،جايز نيست.
33 1 4

حكم دو امام جماعت با شـرايط ذيـل در خصـوص ديرافـت حـقالزحمـه
چگونه است:
ـ يكى شغل معلمى دارد و در يكى از مساجد نماز مىگزارد.
ـ ديگرى هيچگونه شغلى ندارد و تنها به عنوان امام جماعت به بيان احكام
و تفسير قرآن در يكى از مساجد شهر مشغول است.
 .3امام جماعت مىتواند از بيتالمال ،سهم مع ّين ديرافت كند.
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 .4براى ديرافت از بيتالمال ،نه اشتغال به تعليم و مانند آن مانع است و نه
شغل نداشتن شرط است.
83 8 48

امام جماعت مشغول خواندن نماز مغرب بود و در ركعت سوم مأمومى به او
اقتدا كرد .امام به اشتباه چهار ركعت خواند و پس از اتمام نماز فهميد كه چهار
ركعت خوانده است ،حكم نماز امام و مأموم چيست؟
 .3نماز امام در فرض مزبور گرچه از اول صحيح بود ،ولى بر اثر اضافه ركن
باطل شد.
 .4نماز مأموم صحيح است ،چون به وظيفه خود عمل كرده است.
33 3 43

اگر كسى نداند كه ارتباطش با امام جماعت قطع شده است و بعد بفهمـد،
آيا آن قسمت از نمازش صحيح است؟
اگر وظيفه فرادا را انجام داده باشـد ،اصـل نمـاز صـحيح اسـت ،هرچنـد
جماعت مختل شده باشد.
3183 3 33

اگر مأموم در نمـاز جماعـت تكبيـرةاالحـرام را گفـت و امـام سـر از ركـوع
برداشت ،وظيفه مأموم چيست؟ آيا مىتواند نماز را بشـكند يـا صـبر كنـد امـام
براى ركعت دوم برخيزد و به نماز خود به عنوان ركعت اول ادامـه دهـد؟ و اگـر
اين فاصله طوالنى باشد مانند اينكه امام تشهد را مىخواند تكليف چيست؟
در صورتى كه فاصله ىزاد نباشد به طورى كه متابعت صدق كند مىتواند صـبر
كند و به ركعت بعدى امام متصل شود و اگر فاصله ىزاد باشد قصد فرادا نمايد.
3183 3 34
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اگر در صف اول نماز جماعت دو يا چند نوجـوان مم ّيـز غيـر بـالغ فاصـله
شوند چه صورت دارد؟ معيار مم ّيز بودن چيست؟
اگر نابالغ شرايط نمازگزار را داشته باشد عبادت او مشروع و فاصل ٔه حاصل
از نمازگزارى وى ضرر ندارد .4 .معيار مم ّيز بودن تشخيص خوب و بد در حـدّ
متعارف است.
3183 3 34

آيا مىشود نماز قضاء يوميه را به امام جماعت اهل سنت اقتدا كرد.
مىتوان اقتدا كرد.
 43آبان 3188

هنگامى كه امام جماعت اهل سنت در نماز سـوره سـجدهدار مـىخوانـد و
نمازگزاران در اثناى قرائت ،به سجده مىروند و برمىخيزند؛
اوالً تكليف چيست؟
ثاني ًا اگر كسى عمد ًا يا جه ً
ال يـا سـهو ًا سـجده را تـرک كـرد ،نمـازش چـه
حكمى دارد؟
ثالث ًا اگر ندانسته به ركوع رفت و سپس به سجده و دبواره بـه قيـام برگشـت
تكليف چيست؟
 .3در صورت امكان با اشاره سجده نمايد و بعد از نماز سجده كند و نماز او
صحيح است.
[و] در صورت عدم امكان (چون مخالف تقيه است) سجده كند و احتياط ًا
نماز را اعاده كند ،هرچند اقوى صحت نماز است.
 .4نماز در فرض مذكور صحيح است.
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 .1نماز را در فرض ياد شده اعاده نمايد.
 43آبان 3188

نظر حضرتعالى دبراره نماز استداره [در مسجد الحرام] كدام اسـت؟ آيـا در
چنين شرايطى ما مجاز به خواندن نماز به جماعت هستيم؟
نماز استداره در صورت عدم تقدّ م مأموم بر امام صحيح است.
در نماز جماعت مسجد النبى و مسجد الحرام ،گاهى اتصال برقرار نيسـت؛
آيا بدون اتصال ،نماز اقامه شده صحيح است؟ همچنين است پيشانى گذاشتن
بر فرش به جاى ُمهر.
با توجه به اوضاع مزبور صحيح است.
اقتدا به امام جماعت در مسجد النبـى و مسـجد الحـرام و مسـاجد محـل
سكونت در اين دو شهر در ايام حج و عمره و نيز سجده بـر روى فـرش در ايـن
مساجد چه حكمى دارد؟
بفرماييد حكم نماز استدارهاى در مسجد الحرام كه مأمومين رو به روى امام
و يا جلوتر از او قرار مىگيرند چيست؟
 .3اقتدا به امام جماعت در مساجد مرقوم و شركت در نماز جماعت مزبور،
صحيح و واقعى ثانوى است.
 .4سجده بر روى فرش در موارد ضرورى جايز است.
 .1الزم است فقه اهل بيت عصمت و طهارت در مجامع علمى جهان
اسالم تبيين شود تا پيروان هر مذهبى بدون تقي ٔه خوفى يا مداراتى ،وظيفه خود را
آزادانه انجام دهند.
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ِ .3
نماز استداره اى در مسجد الحرام ،در صورتى كه مـأموم جلـوتر از امـام
نسبت به كعبه نباشد ،جايز است.
83 4 4

پشت بام مسجد النبى كه ديوار اطراف پشت بام بيش از قامت انسـان بلنـد
است و هيچ طرف صفهاى جماعت مسجد پيدا نيست آيا اقتدا بـا ايـن وضـع
صحيح است؟
 .3در صورتى كه به وسيله يكى از مأمومها كه حاجبى ندارد اتصال حاصل
شود اقتدا صحيح است.

ِ
تصال بدون حجاب حاصـل نباشـد ،بـراى
 .4در صورتى كه به هيچ وجه ا

مردها صحيح نيست.
 43آبان 3188

واحد روابط عمومى بعضى از ادارات دولتى ،متولى برگـزارى مراسـم (نمـاز
جماعت ،عيد غدير ،محرم حسينى و )...اسـت .بـا عنايـت بـه تعظيـم شـعائر
اسالمى و در عين حال رعايت نحو ٔه مطلوب خدماترسانى بـه ابرـاب رجـوع،
خواهشمند است به دو سؤال ذيل به صورت شفاف پاسخ فرماييد:
 .3برگزارى نماز جماعت ـ كه نزديک نيم ساعت از وقت ادارى را مىگيرد
ـ در اول وقت نماز و يا پايان وقت ادارى (يعنى حدود ساعت  31 11الى )33
چه حكمى دارد؟
 .4در طول سال به طور متوسط در هر فصـل ( 1مـاه) يـک مراسـم در اول
ساعت ادارى از ساعت  8الـى  3:11دقيقـه برگـزار مـىشـود كـه در مجمـوع
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 3مراسم به مدت  3ساعت است .با توجه به اثربخشى اينگونـه مراسـمهـا در
تقيوت بني ٔه دينى و تجديد قواى معنوى همكاران و با در نظر گرفتن رعايت حال
ابراب رجوع ،برگزارى اينگونه مجالس مذهبى چه حكمى دارد؟
 .3در صورت توافق مسئوالن ادارى ،برگزارى نماز جماعت در اول وقت بهتر
است.
 .4برگـزارى مراسـم مزبـور بـدون منــع مسـئوالن ادارى و بـىتضـييع حــق
رجوعكنندگان جايز است.
83 34 3

لطف ًا نظر شريفتان را دبراره جواز و يا عدم جواز جماعـت در نمـاز روز عيـد
غدير «صالة الغدير» مرقوم فرماييد.
 .3روز غدير خم از اعياد بزرگ اسـالمى اسـت و نمـاز خـاص دارد ليكـن
همانند روز مبع

است كه از اعياد عظيم دينى است و نماز مخصوص دارد ولى

به جماعت اقامه نمىشود.
 .4روايت معتبرى بر تجيوز جماعت وجود نـدارد و اد ّلـه تسـامح در سـنن
رجحان آن را ثابت نمىكند.
 .1برخى از فقهاى عظام جماعت آن را به عنوان رجا نه به قصد ورود بعيد
ندانستند ولى َاول اى ترک جماعت مىباشد.
88 1 33

آيا پسلرزهها نماز آيات دارند؟
پسلرزهها اگر جداگانه احساس شود ،نماز آيات جدا دارد.
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احكام اعتكاف
در شهرستانى مصالى نماز جمعهاى كه صيغه مسجد بـر آن خوانـده نشـده
است ،جامع اصلى شهر اسـت كـه فضـايى مناسـبتـر و فراگيرتـر از آن بـراى
برگزارى مراسم معنوى اعتكاف وجود ندارد.
خواهشمند است نظر به استقبال فراوان از اين مراسـم عظيـم معنـوى در آن
شهرستان ،تكليف شرعى ما را در راستاى برگزارى مراسم اعتكاف در آن مكـان
مقدس ،روشن فرماييد.
اعتكاف در غير مسجد مشروع نيست.
83 1 38

احكام روزه
اگر غواص با لباس مخصوص خود ىزر آب رود ،حكم روزهاش چيست؟
عمد ًا سر را ىزر آب بردن روزه را باطل مىكند؛ ليكن در فرض سؤال ،چـون
سر ىزر جايى مخصوص است ،هرگز آبى به سر نمىرسد و عرف ًا مىگيوند نفس
مىكشد ،لذا روزه او صحيح است.
در باب صوم به چه دليل اكل و شرب غيرمعتاد هم مبطل است؟ (من طلبه
هستم و دليل فقهى اين مطلب را خواهانم)
 .3در صورتى كه اكل و شرب از طريق معتـاد يـا دهـان باشـد ،روزه باطـل
ِ
مشروب معتاد ـ يعنى خوراكى ـ نباشـند و دليـل آن،
مىشود ،هرچند مأكول و
اطالق اد ّله است.
 .4چنانچه اكل و شرب از طريق غير معتاد مثال تزيرـق باشـد و كـام ً
ال اثـر
تغذيه را داشته باشد ـ مانند ُس ُرم ـ مشمول اطالق دليـل خواهـد بـود ،هرچنـد
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برخى اين ادعا را مطرح كردهاند كه ادله ابطـال أكـل و شـرب از ايـن صـورت
انصراف دارد.

انجام دادن روزه قضا براى ديگرى توسط فردى كه خود نماز و روزه قضا بـر
عهده دارد چه صورتى دارد؟
 .3اگر نيابت از ديگرى موجب ضيق يا فوت تكليف خود نمـىشـود جـايز
است .4 .و اگر موجب آن باشد هرچند حرام است ولـى قضـاى [از] ديگـرى
صحيح است.
83 3 34

معيار تحقق اول ماه قمرى و نيز طريق ثابت شدن آن چيست؟
معيار اول ماه قمرى آن است كه  .3فاصله و نسبت ماه و آفتاب[ .4 ،فاصله
و نسبت] ماه و زمين و  .1مجموع دو نسبت ياد شده به قدرى باشد كه رؤيت ماه
امكانپذير باشد.
آنچه طريق ثبوت اول ماه است امكان ديدن با چشم غير مسلح است و آنچه
موضوع اصيل [اول ماه] است تحقق نسبتهاى سه گانه است.
آيا محاسبات دقيق و يقينآور مىتواند راهى براى ثبوت اول ماه باشد؟
منجم با حساب دقيق يراضى ،يقين يا اطمينان پيدا كرد كه نسبتهاى
اگر ّ
سهگانه [ياد شده] طورى است كه در صورت عدم مانع مانند :غبار و ابـر ،مـاه
ديده مىشود ،اول ماه براى او ثابت خواهد بود.
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آيا رؤيت هالل جنب ٔه طريقيت دارد يا موضوعيت؟
رؤيت ماه طريقيت دارد نه موضوعيت.
آيا استفاده از دوبرين و تلسكوپ در رؤيت هالل معتبر است؟
مقصود از رؤيت ماه فقط ديدن با چشم غير مسلح است و عينـک ،سـالح
محسوب نمىشود.
مستند شهادت عادلها چه نوع رؤيت است؟
مستند شهادت عادلها فقط رؤيت با چشم غير مسلح است.
آيا مكان استهالل فقط مناطق معمول روى زمين و كوهها و قلههاست يـا از
اسبابى مانند :هواپيما و ...نيز مىتوان استفاده كرد؟
استهالل بر فراز ق ّلهها و نيز با هواپيمايى كه همسطح با آنها حركـت كنـد،
صحيح است.
مستند حكم حاكم در ثبوت اول ماه چگونه است؟
مستند حكم فقيه جامع شرايط افتاء ،مـىتوانـد رؤيـت شخصـى ،شـهادت
منجم ماهر
عادلهاى خبير و نيز محاسبات دقيق نجومى باشد ،اگر فقيه جامعىّ ،
بود و نسبتهاى سهگانه [ياد شده] را مح ّققانه بررسى نمود و امكان رؤيـت بـا
چشم غير مس ّلح را احراز كرد مىتواند به استناد تحقيق فنّى حكم كند ،هرچنـد
ماه را نديده باشد.
با احراز اشتباه يراضى ،حكم فقيه مزبور فاقد اعتبار شرعى است.
آيا رؤيت هالل در يک منطقه ،فقط براى مناطق همافق و قريباالفق بـا آن
منطقه اعتبار دارد يا مناطق ديگر را هم شامل مىشود ،مالک مكانهاى همافـق
و قريباالفق چيست؟
ثبوت اول ماه قمرى براى بالد شرقى موجب ثبوت آن براى بالد غربى است.
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ثبوت اول ماه قمرى براى بالد غربى ،فقط موجب ثبوت آن براى بـالدى از
شرق است كه بر اثر قرب افق ،با هم در مقدارى از شب ،شريک باشند .هميـن
ميزان براى ادراک فضيلت شب قدر كافى است.
31 3 33

احكام مخس
اينجانب مبلغى جهت ساخت حسينيه سيدالشهداء در نظر گرفتهام و قصـد
دارم در حساب بانكى مجزا نگهدارى كنم تا اينكه ساخت و ساز حسينيه شروع
شود و هيچگونه دخل و تصرفى در اين حساب و مبالغ آن نداشته باشم .آيـا بـه
اين پول خمس تعلق مىگيرد يا خير؟
در صورتى كه سال بر آن مبلغ نگذشته باشد و از ملک شما به عنوان هزينه
سال خارج شده باشد ،متعلق خمس نخواهد بود.
3183 3 41

در شركت ما تعاونى تأسيس شده و اطالعيه دادند كه هر كس مبلغ بيسـت
هزار تومان به حساب شركت وايرز كند ،به مدت شش ماه يخچال بـه صـورت
نيمهآزاد مىدهيم و من چون احتياج داشتم و در تايرخ ...مبلغ ذكر شده را وايرز
كردم؛ پس از مدت ده ماه به مـا تحيوـل ندادنـد و مـن يخچـال تهيـه كـردم و
بالفاصله به شركت گفتم كه من يخچال نمىخواهم ،پـول مـرا بدهيـد .گفتنـد
پول شما را به حساب شركت وايرز كرديم؛ هر موقـع يخچـال آورديـم بـه شـما
مىدهيم؛ مىتوانيد براى خودتان بفروشيد يا ما براى شما مىفروشـيم؛ پـولش را
به شما مىدهيم.
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بعد از گذشت ىک سال ىخچال آوردند و فروختند ،پولم را به من دادنند و
م آن پول را ىک تخته فرش خرىدم براى منزل خودم كه به آن احتىاج داشنتم
آىا اى فرش خمس دارد ىا خىر؟
در فرض سؤال ،در صورتى كه مبلغ مزبور را جهت خرىد ىخچال مورد نىاز به
حساب واىرز كردىد و بعد ًا هم امكان دىرافت آن را هر موقع كنه منىخواسنتىد
نداشتهاىد و پس از آوردن ىخچال و فروش آن ،قبل از رسىدن سال خمسنىتنان
وجه آن را جهت خرىد فرش مورد نىاز مصرف كرده باشىد ،خمس ندارد.

هداىاى نقدى كه به فرزند ،توسط فامىل داده مىشنود ،بنا توجنه بنه اىنكنه
فرزند تحت تك ّفل بنده است و هداىاى مزبور بنراى آننان خخىنره منىشنود ،آىنا
متعلق خمس است؟
در صورتى كه در اثناى سال هزىنه نشود و مال ارزشمند شود ،متعلق خمس
مىشود.
فروردى  6831ن برىعالمولود 6243

آىا هدىه خمس دارد؟
توجه باشد ،خمس دارد.
هدىه اگر قابل ّ
٤2 6 86

آىا هبه خمس دارد؟
اگر خطىره باشد خمس دارد.
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 . 6ىعنى مال ارزشمند و قابل توجه باشد.
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جوايزى كه بانكها به خاطر قرعهكشى به صاحبان حسابهاى قـرضالحسـنه
مىپردازند مشمول خمس مىباشد يا خير؟
اگر جايزه بر اثر فراهم كردن شرائط آن مصداق كسب باشد ،مشمول خمس است و
اگر به صورت هديه باشد در صورتى كه اندک نباشد مشمول خمس مىشود.
3183 3 34

حقوقى كه بنياد شهيد به خانواد ٔه شهدا مىدهد ،اعم از پدر و مادر و همسـر
و فرزند شهيد ،اگر سر سال اضافه بيايد ،خمس دارد يا نه؟
خمس دارد.
احترام ًا به استحضار مىرساند اينجانب ...به علت شـهادت بـرادرم مـدت
هفت سال است كه با زن بـرادرم ،همسـر شـهيد ...ازدواج نمـودم و سرپرسـتى
فرزند شهيد را كه برادرزادهام مىباشد ،تحت تك ّفل و سرپرستى دارم.
خواهشمند است در رابطه با حقوق فرزند شهيد ،براى ما روشن بفرماييد كه
آيا من با توجه به مشكالت زندگى كـه دارم مـىتـوانم از حقـوق فرزنـد شـهيد
استفاده كنم ،چون برايم مشكل مىباشد.
 .3حقوق فرزند شهيد ،مخصوص همان فرزند است.
 .4به مقدار هزين ٔه آن فرزند و مقدار سرپرستى وى را مـىتـوان از آن حقـوق
استفاده كرد.
81 1 43
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اينجانب داراى يک باب منزل مسكونى بوده و از طرف ...يک واحـد منـزل
به من دادند و مدت چند سال اين منزل دومـى خـالى اسـت .در حـال حاضـر
براى توسعه منزل ّاولى قصد فروش آن را دارم؛ اوالً آيـا بـه اصـل قيمـت منـزل
دومى خمس تعلق مىگيرد؟
 .3به منزل دوم خمس تعلق مىگيرد[ .و] اگر نياز شأنى شما باشد ،خمس
تعلق نمىگيرد.
ثاني ًا آيا به ارزش افزوده هم خمس تعلق مىگيرد؟
 .4به ارزش افزوده خمس تعلق مىگيرد ،چون به اصل منزل خمـس تعلـق
مىگيرد.
ثالث ًا براى منزل دومى بعد از تحيول گرفتن مقدارى هزينه كردم؛ آيا به مبلـغ
هزينه شده هم خمس تعلق مىگيرد.
مخمس باشد ،از اصل فروش كم مىگـردد و بـه بقيـه
 .1هزينه اگر از مال
ّ
خمس تعلق مىگيرد.
خريد يا ساخت منزل مسكونى براى فرزند (اعم از پسر و دختر) آيـا متعلـق
خمس است؟
در صورتى كه هزين ٔه اثناى سال باشد ،متعلق خمس نيست.
اگر از پول بين سال منزلى تهيه شود كه به آن نياز است ،آيـا بـه آن خمـس
تع ّلق مىگيرد؟
اگر پول مفروض از درآمد همان سال باشد نه از [سال] قبل ،خمس ندارد.
33 4 44
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هزينه تعمير منزل كه از پول بين سال تأمين مـىشـود ،آيـا مشـمول خمـس
مىشود؟
پولى كه در اثناى سال ،صرف تعميرات الزم مىشود ،خمس ندارد.
33 4 44

خواهشمند است سال خمسى و ميزان آن را دبرـاره امـوال حقيـر در مـوارد
سهگانه ذيل تعيين فرماييد :الف) منزل مسكونى كمتر از مـورد نيـاز .ب) لـوازم
خانگى كه مورد استفاده است و شايد متعلق خمس قرار گرفته باشد .ج) لـوازم
خانگى اضافى به مبلـغ تقريبـى پنجـاه هـزار تومـان؛ از قبيـل ظـروف ،البسـه و
خوراكى.
 .3منزل مسكونى كه با درآمد سال تهيه شده خمس ندارد.
 .4لوازم خانگى خمس ندارد ،مگر از پول ماند ٔه سال قبل تهيه شده باشد.
تجمل تهيـه شـده
 .1لوازم اضافى كه در واقع جزء لوازم نيست و به عنوان ّ
خمس دارد.
 .3اولين فرصتى كه در پيش دايرد را مبدأ سال مالى قرار دهيد.
33 8 31

كسى كه خانهاى از درآمد بين سال بخرد كه مشمول خمس نگردد و پس از
چند سال ،آن را بفروشد و خانه ديگرى بخرد كه به آن نياز دارد ،آيا پول فـروش
منزل مشمول خمس مىگردد؟ اگر قيمت آن باال رود ،چه حكمى دارد؟
اگر قبل از فروش خانه قبلى يا همزمان با فروش آن ،خانه ديگرى كه مـورد
نياز است بخرد ،خمس ندارد.
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لطف ًا به اين پرسشها پاسخ دهيد:
 .3اينجانب در زمانى كه دانشجو بودهام مبلغـى پـول پـسانـداز كـردهام و در
همان سالها هزينه شد .اين پول هديههاى پدرم بود و قسمتى هم وام دانشجيوى
بوده است .با توجه به اينكه يقين ندارم كه سال بر آن پول گذشته يـا نـه و اصـل
پولها هديه و وام بوده ،چه حكمى دارد؛ آيا مشمول خمس مىگردد يا نه؟
 .4منزلى جهت سكونت خود خريدهام و براى پول آن فرشهاى مـورد نيـاز
منزل خود را فروختم ،با توجه به اينكه يقين ندارم كه از زمان خريد تا فـروش آن
فرشها سال گذشته يا نه ،آيا فرشهاى مذكور مشمول خمس مىگردد يا نه؟
 .1مبلغ 411هزار تومان به صورت رهن و اجاره جهت تهيه منزل مسـكونى
(قبل از خريدن خانه) در اختيار صاحبخانه گذاشتم؛ حال با توجـه بـه اينكـه
يقين دارم قبل از رهن ،سال بر پول نگذشـته بـود و بعـد از رهـن و تمـام شـدن
مدت آن فور ًا پول را براى خريد مسكن هزينـه كـردم؛ آيـا پـول مـذكور مشـمول
خمس مىگردد يا نه؟
 .3اگر كسى پولى را براى امـرى در گـرو بگيـرد و صـاحب پـول آن كـار را
انجام ندهد ـ مث ً
ال پولى در گرو سندى باشد و مدتى بگذرد و پول دست نخورده
بماند ـ خمس اين پول برعهد ٔه كيست؟
 .3اگر از پول بين سال منزلى تهيه گردد كه به آن نياز است خمس دارد يا نه؟
 .3اگر كسى منزلى داشته باشد و به داليلى ـ مث ً
ال عدم امنيت محـل آن ـ
ال (مث ً
فع ً
ال يک سـال) آن را اجـاره دهـد و خـودش در محلـى ديگـر بـا اجـار ٔه
بيشترى منزل اجاره كند ،آن منزل آيا مشمول خمس مىگردد يا نه؟
 .3اگر كسى خانه داشته باشـد و از درآمـد بيـن سـال خريـدارى كنـد و
مشمول خم س نگردد و بعد از چند سال به داليلى مجبور باشـد آن خانـه را
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بفروشد و با پول آن ،خانه ديگرى بخرد كه بـه آن خانـه نيـاز دارد ،آيـا پـول
فروش منزل ،مشمول خمس مىگردد يا نـه؛ و اگـر قيمـت آن بـاال رود چـه
حكمى دارد؟
 .8آيا هديههاى عروسى كـه از طـرف پـدر يـا پـدر همسـر و فاميـل هديـه
مىگردد مشمول خمس مىگردد يا نه؟ اگر حتى يک سـال مـورد اسـتفاده قـرار
نگيرد ،در اين صورت چطور؟ آيا هديه ديگر مشمول خمس است يا نه؟
 .3اگر كسى منزلى داشته باشد كه نياز به تعميـر دارد و در حـد شـأن خـود
مىخواهد آن را تعمير كند (اين فرد حساب سـال دارد) و از اول سـال مـث ً
ال تـا
 31ماه پول جمعآورى كند و پولها را هزينه نمايد ،آيا آن پولها مشمول خمس
مىگردد يا نه؟
 .3اگر سال مالى معين باشد و معلوم نباشد كه هزينه بعد از گذشت سـال
بوده ،خمس ندارد.
 .4چون فرشها هزينه الزم بوده ،متع ّلق خمس نيست.
 .1فرض مزبور به نظر اينجانب خمس ندارد.
 .3فرض مرقوم با گذشت سال ،متعلق خمس است.
 .3اگر ِ
پول مفروض از درآمد همان سال باشد ،نه از سال قبل ،خمس ندارد.
 .3اگر پول اجار ٔه منزل قبلى درآمد او محسوب مىشود ،خمس دارد؛ ولـى
خود منزل خمس ندارد.
 .3اگر قبل از فروش خانه قبلى يا همزمان با فروش آن ،خانه ديگرى كه مورد
نياز است بخرد ،خمس ندارد.
 .8هديه اگر قابل توجه باشد ،خمس دارد و چنانچه اندک باشـد ،خمـس
ندارد.
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 .3پولى كه در اثناء سال صرف تعمير لوازم مىشود ،خمس ندارد.
33 4 44

بنده براى اجاره منزل ،مبلغى را به صـورت رهـن ،بـه مـدت يـک سـال در
اختيار صاحبخانه قرار دادم .پيش از رهن ،سال بر پول نگذشـته بـود .پـس از
پايان مدت رهن نيز آن پول را صرف خريد مسكن كردم .آيا پول مذكور مشمول
خمس مىشود؟
فرض مزبور به نظر اينجانب خمس ندارد.

شخص ـى مقلــد حضــرتعالى اســت و  31 41حســاب ســال خمس ـى او
مىباشد و مبلغ  1 311 111تومان موجودى در حساب دارد و قصد دارد براى
خود ماشين بخرد .آيا خمس تعلق مىگيرد يا نه؟
اگر ماشين جزء هزينه زندگى و ضرويرات باشد ،خمس ندارد؛ ولى چنانچه
براى تشريفات و افزون بر هزينه باشد ،خمس تعلق مىگيرد.
فردى منزل خريدارى كرده به مبلغ ده ميليون و هفتصـد هـزار تومـان كـه دو
ميليون تومان آن وام است و بايد قسطى پرداخـت كنـد و اصـ ً
ال حسـاب سـال
نداشته و در حال حاضر هم هفتصد هزار تومان پول نقد دارد مىخواهد حساب
سال خمسى تعيين كند؛ حكم چيست؟
 .3اگر كسى به قصد خريد منزل پول جمع كند و منـزل در شـأن او باشـد،
سال بگذرد خمس ندارد.
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 .4هفتصد هزار تومان خمس دارد.
آيا پولى كه يک جوان بىزحمت براى خريـد خانـه در بانـک مـىگـذارد يـا
جمع مىكند ،خمس دارد؟
اگر نيازمند به خانه است و ته ّيه آن بدون پس انداز ممكـن نيسـت ،خمـس
ندارد.
81 4 41

آيا تهيه وسايل براى جهيزيه كه چند سال بعد به مصرف مـىرسـد يـا كنـار
گذاشتن پول براى آن از مخارج سال به شمار مىآيد؟
اگر تهيه تديرجى وسايل مرقوم ممكن نباشد؛ چه اينكه تهيه دفعى آن مقدور
نيست ،وجوه جمع شده جزء هزينه ساالنه محسوب مىشود.
33 3 13

آيا به پولى كه براى تهيه مسكن يا جهيز ّيه دختر به تديرج پسانداز مىشـود
خمس تعلق مىگيرد؟
تعلق نمىگيرد.

آيا به مهريه زن خمس تعلق مىگيرد يا نه؟
اگر مهريه زن بيش از مهرالسنّه باشد ،به آن مازاد خمس تعلق مىگيرد .ميزان
مهرالسنه  311درهم است.
81 34 33
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آيا به سرمايه و محل كسب و زمين كشاورزى خمس تعلق مىگيرد؟
تعلق نمىگيرد مگر در زائد بر شأن.
براى احداث باغ پسته ،بايد حدود پانزده سال روى زمين كـار كننـد تـا بـاغ
شروع به باردهى كند .كسانى كه در طول ايـن مـدت ،سـال خمسـى نداشـته و
مخمس بوده است ،آيا
مبالغى كه براى كود ،آب ،شخم و ...هزينه كردهاند ،غير
ّ
اكنون براى محاسبه خمس ،بايد آنچه خرج كردهاند را كسر كنند؟
 .3هزينه احداث باغ كسر مىشود.
 .4قيمت فعلى باغ حساب مىشود.
33 3 43

براى خريد مطب و ابزار كار پزشكى پولى جمعآورى و مطب و ابزار كار تهيه
كردم؛ آيا خمس شامل مىشود يا خير؟
اگر ابزار كار پزشكى به منزله سرمايه ضرورى براى ادامه زندگى باشد ،خمس
ندارد.

آيا ّ
كل درآمد زن را خمس شامل مىشود؟
هرگونه درآمد بعد از كسر هزينه خمس دارد.
آيا زن مىتواند درآمد خودش را به شوهرش كه نياز دارد هبه كند؟
در وسط سال مالى مىتواند و بعد از گذشت سال ،بعد از پرداخت خمـس
مىتواند.
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آيا زن مىتواند درآمد خود را به عنوان قـرض بـه شـوهرش بدهـد و بعـد از
ديرافت آن ،خمس را پرداخت كند؟
در وسط سال مالى مىتوانـد و بعـد از گذشـت سـال ،اول بايـد خمـس را
بپردازد؛ آنگاه قرض بدهد.

آيا به شهريه خمس تعلق مىگيرد؟
به شهريه خمس تعلق مىگيرد ،چون در برابر كار علمى و تالش آموزشـى و
پژوهشى است.

به فتواى حضرتعالى در حسابرسى سال خمسى ،به پـول وام [كـه هنـوز بـه
مصرف نرسيده] خمس تعلق مىگيرد؟
با گذشت سال به آن مقدار از اقساط پرداخت شده در همان سـال پـس از
احتساب هزينه خمس تع ّلق مىگيرد.

مشرف مىشوم؛ به ايـن منظـور ،حـدود سـه سـال
بنده امسال به حج تمتّع ّ
پيش ثبتنام كرده و مبلغ يک ميليون تومان به حساب سـازمان حـج و ىزـارت
تشـرف،
وايرز كردم ،با توجه به اينكه هيچگونه اختيارى وجـود نداشـته و بـراى ّ
ملزم به مقررات دولت بودهام ،آيا به پول وايرز شده خمس تعلق مىگيرد؟
اگر از درآمد همان سال بود نه پسانداز قبلى ،خمس ندارد.
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حكم خمس سپردههاى حج و عمره را بيان فرمائيد؟
با فرض:
تشرف در سال وايرز پول.
الف ـ عدم ّ
ب ـ عدم تع ّلق خمس به پول قبل از وايرز.
خمس ندارد.
با فرض ديرافت سود سپردههاى حج در ضمن يكى از عقود شرعى و فرض
تشرف در سال وايرز نظر مبارک را بيان فرمائيد؟
عدم ّ
اگر پيش از سال عزيمت قابل وصول نبوده است؛ از منافع سال وصول است
در صورت تشرف در همان سال وايرز [هم] ،خمس ندارد.
كسى كه از اول بلوغ سال خمسى را براى خود قرار نداده اگر به حج مشرف
شود و همان پولى كه دارد آن را صرف تهيه احرام ،قربانى و ديگر مصارف حـج
كند آيا به حج او ضرر ندارد؟
حج و عمره كسى كه سال خمسى نداشت صحيح است هرچند در صورت
مديون بودن گناه كرده است.
83 8 3

آيا در روزهاى آخر سال ،به حقوق ماهيانه كـه در طـول مـاه مؤنـه خـانواده
است ،اما چند روزى است كه وارد سال خمسى شـده و همچـنين خريـد بـرنج
سال كه يک مـاه قبـل از پايـان سـال خمسـى خريـدارى شـده ،خمـس تع ّلـق
مىگيرد؟
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با سپرى شدن سال خمسى ،به درآمدهاى پديدآمده ،خمس تع ّلق مىگيرد.
مستمرىبگير هستم .و هيـچگونـه درآمـدى بـه غيـر از
اينجانب بازنشسته و
ّ
مستمرى ماهيانه ندارم و خانه مسكونىام ُمتع ّلق به دخترم مىباشد و اوالد ذكور
ّ
هم ندارم .عيالم خانهدار و او هم هيچگونه درآمدى نداشته و نـانخور اينجانـب
است.
از موقع بازنشستگى تاكنون كه  43سال گذشته مقدارى ناچيز پول براى روز
مبادا و مخارج پيشبينى نشده پسانداز نمودهام؛ آيا به اين پسانداز خمس تع ّلق
مىگيرد يا نه؟
پسانداز ،هرچند اندک باشد ،مورد تع ّلق خمس است.
83 3 33

كسى كه تاكنون خمـس و ...را نپرداختـه و اكنـون  11سـال دارد و قـدرت
مالى هم در حدّ خورد و خوراک است بايد چه كند؟
 .3اگر غير از هزينههاى الزم چيزى فراهم نكرده است ،خمس بر عهـد ٔه او
نيست.
 .4الزم است سال مالى تعيين و تمام درآمد و هزينه خود را بررسى كند.

ال در ظرف چند سال خمس پرداخت نموده مـث ً
كسى كه مث ً
ال  31ميليـون تومـان
خمس پرداخت نموده در سر سال آيا مىتواند مبلغ خمس داده شده را كم كند؟
اگر به عنوان وام داده باشد مىتواند كسر كند.
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كسى سر سال خمسى  31ميليون اضافه دارد و  31ميليون هم بـدهى دارد
(بدهى ّ
مؤجل) چه تكليفى دارد؟
حال يا ّ
فقط بدهى [كه] مربوط به همان سال است كسر مىشود.
كسى كه تاكنون سال خمسى نداشته است ،آيا عالوه بـر خمـس آنچـه كـه
سال بر آن گذشته و مورد نياز نبوده است ،چيز ديگرى هم بدهكار است؟
عالوه بر چيزى كه سال بر آن گذشته و مورد نياز نبوده به چيز ديگر خمـس
تعلق نمىگيرد.

تجارت با پولى كه خمس آن داده شده و شريكى كـه خمـس پـول خـود را
نداده ،چه حكمى دارد؟
معامله نسبت به خصوص خمس ،محتاج بـه اجـازه اسـت و قبـل از اذن،
تصرف در آن جايز نيست.
3133 3 13

آيا ممكن است به جاى تعيين يک روز مع ّين براى احتساب خمـس (سـال
مالى) ،هر يک از اموالى را كه ممكن است مشمول خمس شود جداگانه در نظر
گرفت؛ مث ً
ال روغنى كه وارد منزل مىشود را در نظـر گرفـت و چنانچـه يكسـال
باقى ماند ،خمس باقىمانده آن را حساب و جدا كرد؟
گرچه مىتوان براى هر درآمد ،سال مالى جداگانه تعيين كـرد ،ليكـن بـراى
مجموع آنها تعيين كردن آسانتر است.
3133 3 3
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بنده از چند سال پيش ،مبلغى بابت خمس بـدهكار بـوده و اكنـون توانـايى
پرداخت آن را دارم .آيا مىتوانم خمس خود را صرف مسجد جـامع شـهر كـنم
كه نياز شديد به كمک دارد؟
 .3ثل

(يک سوم) سهم مبارک امام را مأذونيد.

(اعزهم اهلل) را بايد به اذن فقيه جامع ّ
الشرايط ،به آقايان
 .4تمام سهم سادات ّ
س ّيد پرداخت كنيد.
31 31 33

اينجانب پس از رحلت جانگداز رهبر كبير انقالب اسـالمى امـام خمينـى در
مسئله تقليد به آيتاهلل اراكى و پس از رحلت اين مرجع بزرگ به شما رجـوع كـردم و
مىخواستم بدانم كه بنده اجازه دارم خمس خود را به كسانى كـه قـب ً
ال مـىپـرداختم
(كسانى كه از جانب امام خمينى و آيتاهلل اراكى اجازه داشتند) بدهم يا نه؟
 .3دبرار ٔه وجوه ،مأذونيد به آقايان محترمى بپرداىزد كه در حوزههاى علميه
مصرف مىكنند.
33 4 33

آيا به مؤ ّدى براى صرف سهم سادات ،اجازه ك ّلى مىدهيد يا در هر موردى،
مصرف آن به اجازه حضرتعالى منوط است؟
احتياج به اجازه موردى دارد.
33 3 13
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آيا اجازات كتبى از حضرت امام  را تفيوض مىفرماييد؟
اجازههاى كتبى امام راحل تنفيذ مىشود.
3133 3 13

يک قطعه چک بانک ملى به مبلغ ...تقديم شده است .مبلغ مذكور بابـت
خمس آل رسول بوده كه نصف آن سهم سادات است .آيا اجازه مىفرماييد كـه
مبلغ ...ديگر را خودم به سادات مؤمن محل و اشـخاص مسـتحق در روسـتاى
اطراف ،تقديم نمايم؟
اعزهم اهلل تعالى» مانعى ندارد.
َصرف ثل ؛ يعنى يک سوم جهت سادات « ّ
بقيه بايد َصرف حوز ٔه علميه شود.
3133 34 31

مسجد ...به علت فرسودگى و خطر يرزش ،نياز مبرم به تخريب و نوسـازى
داشت كه با استيذان از مراجع معظم و مشورت و تأييد امور مساجد ،مقـدمات
نوسازى و اجراى فونداسيون آن انجام شد .اكنون با توجه به هزينههاى سـاخت
و ساز و عدم توانايى اهالى منطقه در تأمين بودجه الزم جهت اجراى اسكلت و
تكميل آن ،نياز مبـرم بـه اجـازه صـرف بخشـى از سـهم مبـارک امـام بـا نظـر
حضرتعالى را دايرم.
َصرف ُثل

سهم مبارک امام

جهت احداث يـا تعميـر ضـرورى و الزم

مسجد مانعى ندارد.
3134 3 43

هيئت رزمنـدگان ...پـس از سـالها تـالش ،موفـق شـدند زمينـى را جهـت
احداث مسجد و مجتمع عام المنفعه دينى و فرهنگى تهيـه كنـد .اكنـون بـراى
ساختن آن ،به بودج ٔه الزم نيازمنديم؛ از اينرو از آن مرجع عاليقدر استدعا دارد؛
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چنانچه مصلحت بدانند اجازه فرمايند تا مـردم مـؤمن و خـداجوى ،بخشـى از
وجوهات خود را به اين امر اختصاص دهند.
َصرف ُثل

سهم مبارک امام

جهت احداث مسجد مرقوم مانعى ندارد.
3134 3 31

انجمن داوطلبان خدمات اجتمـاعى مؤسسـهاى اسـت كـه بـا اخـذ مجـوز
ِ
ازمندان آزاد شد ٔه از زندان ،بـهيوـژه
قانونى به منظور ارائه خدمات مورد نياز به ني
زنان و كودكان تأسيس شده است و داوطلبانه به صورت رايگان به آنان خدمت
ِ
ازمندان مـورد هـدف ايـن انجمـن،
مىكنند .از آنجا كه بخش قابل توجهى از ني
مورد پذيرش جامعه قرار نگرفته و بعض ًا از سوى خانوادهها نيز طرد مىشوند ،بيم
آن مىرود كه اين امر از يکسو موجب تكرار جرم و از سوى ديگـر باعـ

بـروز

ناامنى هر چه بيشتر جامعه گردد .از اينرو مىطلبد تـا بـا جلـب حمايـتهـاى
آحاد مختلف اجتماع نسبت به اين مهـم و همچـنين ارتقـاى سـطح فرهنـگ و
اعتقــادات مــذهبى اينــان از طريــق فعاليــتهــاى مــددكاران ،روانشناســان و
كارشناسان امور اجتماعى ،همتى مضاعف داشت .بنابراين برخى از افـراد خيـر
مسلمان تمايل دارند بخشى از وجوهات شرعى و صدقات خود را بـه ايـن امـر
اختصاص دهند .آيا به نظر حضرتعالى اين امر جايز است؟
صرف صدقه ،زكات ،كفاره و يک پنجم سهم مبارک امام براى مصرف مرقوم
مانعى ندارد.
3133 33 41

ســرطان پســتان ،شــايعتــرين ســرطان زنــان اســت كــه  14درصــد از كــل
ِ
زنـان مبـتال بـه سـرطان را شـامل
سرطانهاى زنان و  33درصد از مرگ و ميـر
مىشود .با توجه به اهميت پيشگيرى و تشـخيص زودرس ايـن بيمـارى ،مركـز
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بيمارىهاى پستان ،در سال  3133در جهـاد دانشـگاهى تأسـيس شـده و هـم
اكنون به نام مركز تحقيقات سرطان پستان در كشور ،خدمات درمانى جـامع؛ در
قالب يک كلينيک مشترک بيمـارىهـاى پسـتان ،بـه بيـش از هشـتاد هـزار نفـر
مراجعه كننده خدمات درمانى ارائه داده است .همچنين بـا انجـام دههـا طـرح
پژوهشى ،زواياى مختلف كلينيكى ،سلولى و مولكولى و كيفيت زندگى بيمـاران
مبتال به سرطان ،مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است.
از آنجايى كه زنان به عنوان همسر و مادر ،ركن اساسى هر خانواده هستند و
ابتالى به سرطان پستان ،تحقيق ًا هر خانوادهاى را به صورت جدى تحـت تـأثير
قرار مىدهد ،در كنار فعاليتهاى پژوهشـى و خـدمات درمـانى ايـن مجموعـه،
«مجمع ياوران و حاميان بيمـاران سـرطان پسـتان» بـا هـدف كمـک بـه انجـام
تحقيقات علمى در اين حوزه و تجهيز مركز درمانى بـه دسـتگاههـا و تجهيـزات
مورد نياز و تسكين آالم زنان مبتال به اين سرطان و خانوادههاى آنان ،بـا كمـک
به بيماران بىبضاعت تشـكيل شـده اسـت .آيـا پـرداختن ثلـ
امام

سـهم مبـارک

جهت استفاده در موارد مذكور ،جايز است؟
با رعايت اوليوت افراد باايمان[در درمان] ،جائز است.
3133 3 33

آيا به بنده اجازه مىدهيد با دوستان يا بستگانى كـه يقيـن بـه خمـس دادن
آنان ندارم ،رفت و آمد كنم؟
در رفت و آمدهاى مرقوم مجاىزد.
33 3 13
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كسانى كه مادرشان سيد است ،با كسانى كه پدرشان سيد است ،چه فرقـى
دارند و آيا كسانى كه مادرشان سيد است نيز سيد هستند؟
 .3كسى كه فقط مادر او سيد است ،مانند كسى كه پدر او سـيد اسـت ،از
كرامت معنوى برخوردار است.
 .4كسى كه فقط مادر او سيد است ،حكم فقهى سيد را ندارد.

احكام مضاربه
صورت مضابره خدمت حضرتعالى تقديم مىشود آيا صحيح است يا خير؟
«عامــل :آقــاى .......فرزنــد ..........ســرمايهگــذار :آقــاى ..........
فرزنــد ...........مبلــغ ........ســرمايه ............مــدت معاملــه از تــايرخ
 ............تا تايرخ
متعهد مىگردد سرمايهاى را كه سـرمايهگـذار در اختيـارش قـرار داده
عامل
ّ
است را در كارهاى تجارى مصرف نمايد و از درآمد حاصله هر مـاه مبلـغ.....
متعهد مىگـردد كـه در
يرال علىالحساب به سرمايهگذار تحيول نمايد و عامل ّ
پايان مدت تعيين شده درآمد حاصـله را بررسـى كنـد و در صـورتى كـه درآمـد
حاصله بيش از مقدار مع ّين شده باشد ،به سرمايهگذار تحيول دهد .طـرفين بـا
هم شرط كردند در صورت ضرر ،عامل ،ضرر را پرداخت مـىكنـد و هيـچگونـه
ارتباطى به سرمايهگذار نخواهد داشت و در صورتى كـه عامـل نتوانـد در پايـان
حسابهايش را دقيق ًا بررسى كند طرفين با هم مصالحه مىكنند».
 .3الزم است درصد سود معلوم باشد.
 .4پرداخت مقدارى به عنوان على الحساب ،گرچه در كيفيت تسليم كـافى
است ،ولى اكتفاى به آن بدون تعيين درصد سود ،كافى نيست.
 .1شرط در ضمن عقد ،گرچه تحمل خسارت باشد ،نافذ است.
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 .3اگر مصالح ٔه مشروط َغ َررى نباشد ،صحيح است.
33 31 43

احكام خرىد و فروش
در سال[ ...سازمان كشـاورزى] بـه تعـاونى سـازمان اعـالم نمـوده تراكتـور
اونيورسال ...تومان و فرگوسن دو برابر آن است بـا پرداخـت يـک دوم بهـاء در
نبوت قرار مىگيريد .بعد از شش ماه مجدد ًا اعالم نمودند در صورت پرداخـت
يک دوم بهاى باقىمانده يک ماه بعد تراكتور تحيول مىگردد.
تعاونى ما عين ًا مراتب را به اعضا اعالم و متقاضيان كل بهاى هر دستگاه را
وايرز كردند.
حال كه سازمان قيمت تراكتور را اعالم و زمان تحيول را هـم تعييـن كـرده
است و متقاضى هم قيمت آن را پرداخت نموده آيا شرع ًا عقـد معاملـه جـارى
شده و رسميت دارد؟
آيا سازمان با اعالم قيمت قطعى و ديرافت آن مىتوانست به جاى تحيوـل
تراكتورها ،فقط هر ساله افزايش قيمت اعالم نمايد.
آيا سازمان ملزم به پرداخت خسارت تأخير در تحيول و عدم كـاركرد ناشـى
از عدم تحيول مىباشد؟
آيا پس از پنج سال كه سازمان تعدادى را تحيول داده مىتوانست به جـاى
مبلغ اوليه ،چند برابر آن را مطالبه نمايد.
آيا يكسـال بعـد از تحيوـل و صـدور فـاكتور و وصـول كامـل بهـاى تراكتـور بـه
قيمت .....تومان سازمان مىتواند به شركت بگيوـد شـما حـق فـروش ندايرـد و در
صورت فروش بايد به نرخ روز مابهالتفاوت را به قيمت روز به ما (سازمان) بپرداىزد؟
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آيا سازمان مىتواند بگيود پنج سال بعد هم اگر بفروشيد به نرخ همـان روز
بايد به كسر مبلغ فاكتور شده باقىمانده اضافى را به سازمان بپرداىزد؟
آيا مىشود كااليى را با توافق فروخت و بهاى آن را ديرافت نمود و تحيوـل
نداد و به جاى تحيول قيمتها را باال برد و پس از تحيول و صدور فاكتور و بـا
گذشت يكسال بگيود كاالى خريـدارى شـده را در صـورت فـروش بـه بهـاى
بيشتر ،سود حاصله را بايد به فروشنده بپرداىزد؟
 .3هر گونه معامله با شخصيت حقيقى يا حقوقى بعد از انعقاد و تمام ّيـت
آن ،الزم بوده و نقض آن جايز نيست ،مگر در صورت خيار َغ ْبن و مانند آن و يا با
اقاله و توافق طرفين.
 .4هر گونه شرط كه در ضمن عقد قرار مىگيرد ،در صورت مشروع بـودن،
الزم است و تخ ّلف از آن جايز نيست ،مگر با تراضى طرفين.
 .1تأخير [در] پرداخت كاالى فروخته شده يا تأخير [در] تسليم بهـاى آن،
بدون رضايت طرف مقابل جايز نيست.
 .3شرطى كه بعد از تمام شدن عقد ،مطرح مىشود الزم نيست.
 .3افزودن قيمت يا كم كردن كاال يا تغيير جنس مرغوب به غير مرغوب جايز نيست.
 .3خسارت تأخير تسليم كاالى فروخته شده به عهده فروشنده است.
 .3تمام احكام مزبور در بندهاى فوق مخصوص به تحقق معامله است؛ نه
مقاوله و گفتوگو؛ يعنى اگر اصل معامله انشاء نشد ،ولى گفتوگوى مقدماتى
به عمل آمد و زمين ٔه حق اوليوت با ديرافت مقدارى از پول فراهم شد ،افـزودن
متضـرر
قيمت و مانند آن جايز است؛ و اگر خريدار بر اثر تضييع حق اوليوـت،
ّ
شد ،مىتواند خسارت ناشى از َغ َرر را از فروشنده مطالبه كند.
33 31 34
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آيا بر مسلمان ،پرداخت عـوارض گمركـى كـه دولـتهـاى غيراسـالمى بـر
اجناس صادر از كشورهاى ديگر (توسط شخص مسـلمان) تعييـن مـىنماينـد،
واجب است .با توجه به اينكه اكثر افراد آن كشور به طرق مختلـف از پرداخـت
عوارض سر باز مىزنند.
هوالعليم .مسلمانى كه تابع كشور غيراسالمى است ،بايـد قـانون عـوارض
مجوز تخ ّلف او نيست.
گمركى را عمل كند و تخ ّلف ديگرانّ ،
آيا خريد و فروش ارز كشورهاى خـارجى (صـرافى) از طريـق اينترنـت مـث ً
ال
(خريد ارز كشورهاى اروپايى و آمريكايى و فروش آنها) درست است؟ اين كـار
حالل است؟
خريد و فروش ارزهاى خارجى با اينترنت اشكال ندارد.
81 4 41

شخصى در حيات خودش زمينش را به دو نفر از ّوراث به بيع خيارى ـ كـه
مدت خيار يكسال است ـ فروخته و خود بايع در مدت خيار فوت كـرد و بـاقى
ّوراث هم در مدّ ت خيار ادعاى فسخ نكردند؛ نـه جمعـ ًا و نـه انفـراد ًا؛ و زميـن
فوقالذكر را دو نفر وارث كه مشترى بود تصرف كرد:
حق فسخ دارد يا خير؟
آيا بعد از مدت خيارّ ،
آيا بين وارث صغير و كبير فرق است يا خير؟
 .3اگر وارثان و نيز ول ّى صغي ر از حق فسخ آگـاه بودنـد و معاملـه را فسـخ
نكردند ،با سپرى شدن مدّ ت خيار ،بيع الزم مىشود.
 .4در فرض مزبور ،بين وارث صغير و كبير فرقى نيست.
شهريور 84
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اگر در مبايعهنامهاى قيد شود كه «اگر الباقى ثمـن معاملـه تـا فـالن تـايرخ
پرداخت نشود معامله فسخ خواهد شد» اين جمله حـاكى از انفسـاخ معاملـه و
شرط فاسخ است يا ايجاد حق فسخ براى بايع؟
اگر ِ
ِ
نگارش مبايعهنامه بر انفساخِ معامله نباشد ،جمل ٔه مرقوم ،ظاهر در
عرف
حق فسخ است.
ايجاد ّ
83 33 43

چنانچه مستحضريد گاهى مردم عادى يا بنگـاههـاى اقتصـادى بـراى تهيـه
كاالهاى مورد نياز خود ،به سازنده آن كاالها سفارش ساخت مىدهنـد؛ ماننـد
سفارش ساخت در ،پنجره ،اتومبيل ،كشتى ،هواپيما ،خانـه ،بيمارسـتان و ...در
ايـن مـوارد ،ســازنده طـى قـراردادى متعهــد مـىشـود كــاالى مـورد نظـر را بــا
مشخصات معين ساخته ،در تايرخ مشخص تحيول دهد و سفارش دهنده نيـز
متعهد مىشود مبلغ معينى را طبق زمانبندى مشخص بپردازد (براى مثـال %43
پيشپرداخت %31 ،زمان تحيوـل و  %43بعـد از دو مـاه پـس از تحيوـل) .در
برخى موارد پيشپرداختى صورت نمىپذيرد؛ در اين قراردادهـا بـه طـور معمـول
مواد اوليه و مصالح به عهده سازنده است.
مستدعى است نسبت به سؤاالت ىزر راهنمايى فرماييد:
آيا چنين قراردادى صحيح است؟
آيا اين قرارداد كه در كشورهاى عربى به عقـد استصـناع معـروف اسـت ،در
قالب يكى از عقود متعارف قرار مىگيرد؛ يا عقد مستقلى است؟
در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد ،آيا عقد الزم است يا عقد جايز؟
در صورتى كه عقد استصناع عقد مسـتقل باشـد ،چـه نـوع خيـاراتى در آن
جارى است؟
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صحت آن چيست؟
در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد ،شرايط ّ
آيا سازنده مىتواند ساخت كاالى مورد نظر را به ديگرى واگذار نمايد؟
آيا سازنده مىتواند كاالى ساخته شدهاى را خريدارى و به سـفارش دهنـده
تحيول دهد؟
 .3هر چند مفروض سؤال مركّب از چند عقد است ،ولى اگر مجموع ًا تحت
يک عقد قرار گيرند ،صحيح خواهد بود.
 .4عقد مزبور ،مصداق يكى از عقود متعارف نبوده و عقد مستقل است.
 .1عقد مزبور از هر دو طرف الزم است.
 .3خيارهاى عام مانند غبن ،رؤيت ،عيب ،تخلف وصف ،تخلف شرط و...
ثابت است؛ ولى خيار مختص به عقد بيع و مانند آن ثابت نيست.
صحت عقد ،متعامالن و عوضان ،همان شرايط ساير عقود است.
 .3شرايط ّ
 .3در صورت عدم اشتراط مباشرت ،جايز است.
 .3در صورت اطالق عقد ،جايز است.
83 33 43

در ضمن عقد بيعى شرط شده كه هرگاه خريدار قسـطى از اقسـاط ثمـن را
پرداخت ننمايد ،معامله فسخ خواهد شد .از طرفى فروشنده حق انتقال مبيع بـه
غير را از خريدار سلب ننموده و خريدار به واسطه عقد بيع جديـدى مبيـع را بـه
شخص ثال

واگذار مىنمايد و مبيع متعلق حق غير قـرار مـىگيـرد .در فـرض

تحقق شرط (عدم وصول قسط):
با توجه به ايجاد حق مالكيت براى خريدار اول و عدم سلب حق انتقال بـه
ثال

از وى ،و از طرفى نظر به اينكه انتقال به ثال

قبل از اعمال فسخ صورت
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گرفته آيا انتقال مبيع از سوى خريدار اول ،جـزء حقـوق مالكانـه وى محسـوب
مىگردد و انتقال صحيح است؟
آيا با انتقال مبيع به ثال

و قرار گرفتن ملكيت مبيـع در مالكيـت ثالـ

بـا

توجه به سرايت نكردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرايى فسخ ،اصـل بـر
سقوط شرط است يا بقاء آن؟
در صورت بقاء شرط ،آيا شرط مزبور قابل تسرى بـه شـخص ثالـ

كـه در

قرارداد اول نقشى نداشته خواهد بود و فسخ را مىتوان به ضرر وى اعمال كرد؟
در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ) ،مبيع كه متعلق حق غير
(ثال ) قرار گرفته ،قابل اعاده به فروشنده اوليه مىباشد؟ در صـورتى كـه مبيـع
قابل اعاده نباشد چه حقى براى فروشنده ايجاد خواهد شد؟
 .3اگر شرط حق فسخ حاصل شد و فروشند ٔه اول معامل ٔه خود را فسخ كرد بيع
دوم فضولى است و با اجازه فروشنده اول صحيح و با ر ّد وى باطل خواهد بود.
 .4اگر قبل از تح ّقق شرط فسخ (عدم وصول قسط) عقد دوم برقرار شد هر
چند بيع دوم صحيح است ليكن حق فروشند ٔه اول محفوظ است و بعد از تحقق
شرط (عدم وصول قسط) مىتواند بيع اول را فسـخ كنـد در ايـن حـال معلـوم
مىشود بيع دوم فضولى بود و محتاج به اجازه فروشنده اول است.
تحمل نمايد و
 .1خريدار دوم اگر آگاه از شرط ّ
حق فسخ در بيع اول بود بايد ّ
اگر جاهل بود مىتواند بيع دوم را فسخ كند.
 .3در صورت فسخ بيع اول ،خريدار اول ضامن تمام ثمن معامل ٔه اول است
در حالى كه عين مبيع از بين رفته باشد و اگر عين مبيع باقى باشـد خـود عيـن
برمىگردد.
83 33 3

« » 191

توضيحالمسـائل

اعضاى يک مجموعه در راستاى تأمين مسكن خـود مبـالغى را جمـعآورى
مىكنند و به رئيس آن مجموعه تحيول مىدهند تا زميـن بزرگـى بخـرد و ميـان
آنان تقسيم كند .رئيس يادشده با كسب اجازه از رئيس مـافوق خـود ،مبلغـى از
سرماي ٔه نقدى آن مجموعه را ،به عنوان قرضالحسن ٔه كوتاهمدت ،جهـت تـأمين
بخشى از ثمن معامله ،مىپردازد .پس از تقسيم زمين خريده شده ميان اعضـاى
آن ،يک قطعه مىماند و به نام مجموعه ـ كـه شخصـيت حقـوقى دارد ـ سـند
تنظيم مىشود .بعد از مدتى رئيس ياد شده مرحوم مىشود .در اينجا مـوارد ىزـر
مورد پرسش است:
 .3آيا غير از وجه قرضالحسن ٔه مذكور ،مبلغ بيشترى ،بدون رضايت اعضاء،
مىتوان به حساب آن مجموعه وايرز كرد؟ اگر وجه بيشترى به حساب مجموعه
وايرز شود ،حكم آن چيست؟
بدون رضايت اعضاء ،نمىتوان غير از وجه قرضالحسنه را ،از آنها گرفت و
اگر زائد بر آن گرفته شود بايد برابر رضايت آنها عمل شود.
 .4رئيس جديد مجموعه ،مدّ عى مالكيت قطعه زمين مانده است ،آيا زمين
مزبور ،مال كلي ٔه اعضاء و سهامداران است؟ آيا جز سهامداران ،اعضاى ديگرى
را مىتوان شريک آن زمين قرار داد؟
قطع ٔه مانده متعلق به كلي ٔه اعضاء است و تصميمگيرى دبرـار ٔه آن ،فقـط در
اختيار سهامداران است.
 .1بخش امالک و مستغالت مافوق مجموعـه ،در نوشـتهاى بـه صـراحت
اعالم كرده بايد زمين مزبور فروخته و حاصل فروش ميان اعضاء تقسيم شود؛ يا
رئيس مجموعه به نام كلي ٔه اعضاء سـرمايهگـذارى كنـد .متأسـفانه هيـچ اقـدام
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مؤثرى پس از آن صورت نپذيرفته و پس از فروش ملک ،رئيس مجموعه مـدعى
است كه اعضاء حقى ندارند .حكم شرعى آن چيست؟
اگــر بخــش امــالک و مســتغالت داراى شخصـيت حقــوقى باشــد و قــب ً
ال
ِ
عمل صـورت پذيرفتـه
مص ّوبهاى با امضاى اعضاء يا نمايند ٔه آنان رسيده باشد،
نافذ است .اكنون كه هيچ اقدام مؤثرى به عمل نيامد و ملک مزبور فروخته شد،
ثمن آن بايد بين سهامداران توىزع شود.
3133 31 33

احكام كسبهاى حرام
امروزه بـازى بـا شـطرنج و ورق (پاسـور) بـدون بـرد و باخـت و بـه عنـوان
سرگرمى و ورزش ،نه به عنوان قمار ،در بين جوانان متداول است .حكم خريد و
فروش و نگهدارى اين آالت و بازى با آن چيست؟
 .3اگر چيزى ابزار قمار باشد ،بازى با آن جايز نيست ،هرچند بـدون بـرد و
باخت باشد.
 .4اگر چيزى در زمان گذشته ابزار قمار بود؛ ولى فع ً
ال ابزار قمار نيست ،بازى
با آن ،بدون برد و باخت ،جايز است.
 .1اگر چيزى در يک منطقه ،اص ً
ال ابزار قمار نيست ،هرچند در بعضى منطقهها
ابزار قمار است ،بازى با آن بدون برد و باخت ،در منطقه اول جايز است.
 .3خريد و فروش ابزارى كه بازى با آنها بدون برد و باخت ،جـايز اسـت،
حالل است.
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 .3نگهدارى ابزارى كه از آالت قمار نيست ،جايز است.
81 34 3

نظر شما دبراره شطرنج چيست؟
اگر مخصوص قمار نباشد و به قصد برد و باخت بازى نشود ،بلكه به منظور
تقيوت نيروى فكرى باشد ،اشكالى ندارد.
33 3 8

با توجه به اينكه بازى بيليارد از مصاديق قمار است ،لطف ًا حكم آن را مرقوم
فرماييد.
بازى مزبور با برد و باخت حرام است.
83 31 48

بازى بيليارد كه اخير ًا رواج يافته ،چه حكمى دارد؟
در صورتي كه صدق قمار باشد مطلق ًا حرام است ،در غير اين صورت اگر با
برد و باخت باشد حرام است.
83 31 43

بازى پاسور چه حكمى دارد؟
اگر پاسور از ابزار يوژه قمار نباشد ،بازى با آن بدون برد و باخت حرام نيست.
مردان الهى به لهو و لعب نمىپردازند.
83 31 43

نظر حضرتعالى دبراره موسيقى مطرب و غيرمطرب چيست و مالک تشخيص
آن چيست؟

استفتائات
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آنچه ماي ٔه فراموشى خدا و سـبب ارتكـاب گنـاه مـىشـود ،حـرام اسـت و
متشرع است.
تشخيص آن به عهده عقالى ّ
33 3 13

برنامــههــايى كــه از طري ـق صداوس ـيماى اي ـران پخــش م ـىشــود از قبي ـل
موسيقىهاى سنّتى و پاپ و نيز فيلمهاى ايرانى كه مراعات حجاب در آن نشده
است و نيز فيلمهاى خارجى كه بدن زنان نيمهعريان است چه ُحكمى دارد؟
 .3در صورتى كه مخصوص مجلس گناه نبوده و سبب فتنـه و گنـاه نشـود
اشكال ندارد.
 .4نگاه كردن به مو و بدن زن مسلمان (غير از كف و صورت) كه آشناست،
بىاشكال نيست.
نظر شما در مورد موسيقىهايى كه از تليوزيون پخش مىشود ،چيست؟
اگر لهو نبوده و سبب گناه نباشد ،اشكالى ندارد.
33 3 8

ياد گرفتن موسيقى و استفاده از آن در مجالس و شركت در كالس چه ُحكمى دارد؟
 .3موسيق ِى مخصوص مجلس گناه حرام است.
 .4موسيق ِى آزاد كه يوژه مجلس گناه نيست ،در صورتى كه همراه بـا گنـاه
ديگر نباشد ،حالل است.
81 4 41

كفزدن و رقص چه حكمى دارد؟
كفزدن بيهوده است؛ ولى حرام نيست .رقص زن براى شوهر اشكالى ندارد
و در مجالس زنانه نيز در صورت عدم ترتّب اثر گناه ،جايز است.
33 3 8
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كفزدن در مراسم جشن اهلبيت چـه حكمـى دارد؟ منظـور از طـرب
چيست؟ حدّ لهو و لعب چيست؟
 .3كف زدن در مراسمى كه به نام اهلبيت تشكيل مـىشـود ،اگـر در
جامعه دينى توهين تلقى شود ،بايد ترک شود.
طرب مذموم ،خ ّف ِ
ِ
ت شهوانى است.
.4
 .1حدّ لهو و لعب ،آن است كه مخصوص محفل تبهكاران باشد.
81 34 3

ساخت ،خريد و فروش ،نگهـدارى و نصـب مجسـمههـاى داراى صـورت
انسانى ،در معابر عمومى و ميادين از نظر فقهى چه حكمى دارد؟ سـؤال مـذكور
در فرض صورت حيوانى چـه حكمـى دارد؟ نگهـدارى مجسـمههـاى كوچـک
تزيينى به صورت انسانى يا حيوانى در منازل چه حكمى دارد؟
 .3ساختن مجسمههاى جاندار موجود بنا بر احتياط الزم ،جايز نيست.
 .4خريد و فروش و نگهدارى آنها جايز است.
 .1نصب آنها در ميدان شهر ،خالف ادب اسالمى است.
83 31 43

آموزش دادن و آموزش ديدن مجسمهسازى چه حكمى دارد؟
ِصرف آموزش دادن و آموزش ديدن ،حرام نيست.
83 31 43

حكم تراشيدن يرش و گرفتن اجرت آن چيست؟

استفتائات
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 .3احتياط واجب ،ترک تراشيدن يرش است.
 .4احتياط الزم نگرفتن اجرت براى تراشيدن يرش است.
آيا يرشتراشى موجب فِسق بوده و با جايگاه قاضى ،امام جماعت و امثـال
آن سازگار مىباشد؟
اصرار بر تراشيدن موجب فسق و مانع تحقق عدالت است.
3183 3 34

حكم تيغ زدن صورت يا ماشين به گونهاى كه در حكـم تيـغ باشـد را بيـان
فرماييد.
احتياط واجب ترک تيغ زدن به موى صورت يا ماشين كردن آن كه در حكم
تيغ باشد.
83 33 31

آيا كاركردن افراد مسلمان از نظـر شـرعى تحـت يراسـت يـا مـديريت فـرد
يهودى حرمت دارد يا خير؟
صرف كار كردن مسلمان تحت يراست يا مديريت يهودى حرام نيست.
در صورتى كه كار حرام باشد يا سبب ضعف نظام اسالمى يا تقيوت نظـام
سلطه و يا بهرهورى حرام شود ،جايز نيست.
88 3 43

احكام رهن و اجاره
اينجانب ضمانت شخصى را در بانک به مبلغ شصت و سه ميليـون تومـان
به عهده گرفتم و سند خانـه خـيوش را در بانـک بـه رهـن گذاشـتهام و اكنـون
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ِ
سـند مرهـون دارم،
شخص وام گيرنده متوارى شده است و حقير چون نيـاز بـه
حاضر به پرداخت مبلغ به بانک مىباشم ،لطف ًا راه حل شرعى را بيان فرماييد.
تعهد متقابل با بانک (مرتهن) عمل كند.
 .3راهن طبق ّ
ِ
پرداخت وام ،ملک مرهون آزاد مىشود.
 .4بعد از
 .1ضامن تمام آنچه را پرداخته ،از بدهكار اصلى مىگيرد.
3184 4 3

مالكى مغازه خود را به مدت سه سال با اخـذ مبلغـى بـه عنـوان سـرقفلى از
مستأجر به وى اجاره مىدهد .بيست روز پـس از عقـد اجـاره مـذكور ،مالـک بـا
كتمان اينكه مبلغى به عنوان سرقفلى ديرافت كرده و با بيان اينكه مغازه صـرف ًا در
اجاره مستأجر است؛ مغازه ياد شده را به شخص ديگرى مىفروشد و تمامى ثمن
آن را ديرافت و متعهد مىشود ظرف چهار ماه رضايت مستأجرين را اخذ و مغازه
را تخليه شده تحيول خريدار نمايد .فروشنده به تعهد خود عمل نمىكند تا اينكـه
پس از انقضاء مدت اجاره مغازه تخليه و تحيول خريدار مىشود.
مرقوم فرماييد مستأجر براى ديرافت مبلـغ سـرقفلى خـود بـه كـدام يـک از
مالكين مىتواند مراجعه نمايد مالک اوليه (فروشنده) كـه مغـازه را بـه مسـتأجر
اجاره داده و وجهى از بابت سرقفلى از وى ديرافت كرده و يـا اينكـه بـه مالـک
جديد (خريدار) كه از سرقفلى مستأجر بىخبر بوده است؟
 .3فروش ملكى كه در اجاره است جايز است .اگر خريدار آگاهى نسبت به
اجاره نداشت حق فسخ بيع را دارد.
 .4مستأجرى كه سرقفلى داده نسبت به عين ملک صاحب حق مىشود نه
صاحب ملک.
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 .1هر چند مالک ّاول تخلف كرد ولى حق مستأجر به خود ملک مورد اجاره
تع ّلق مىگيرد.
 .3تصرف خريدار در ملک مزبور قبل از اداى حق مستأجر جايز نيست.
 .3ضمان اصلى به عهده مالک اول يعنى فروشنده و غاصب اصلى است.
83 33 3

احكام ازدواج و حمرمىت
آيا مىتوان در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه تمكين خاص صورت نگيـرد؟
آيا اين شرط سبب بطالن عقد نمىشود؟
در صورتى كه تمكين خاص از مهمترين آثار و مقتضىهاى عقد نكاح نباشد،
شرط مزبور صحيح است.
83 1 44

آيا مىتوان در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه حضـانت بچـههـا در صـورت
وقوع طالق ،به مادر واگذار شود؟
شرط مزبور با توافق زوجين ،صحيح است.
83 1 44

آيا مىتوان در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه زن حق طالق داشته باشد؛ نه
مرد؟ آيا اين شرط سبب بطالن عقد نمىشود؟
 .3شرط عدم حق طالق براى زوج (مرد) يا شرط ثبوت حق طالق ابتـدائ ًا
براى زن صحيح نيست.
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 .4شرط وكالت زن از طرف شوهر براى طالق نافذ است.
83 1 44

آيا مىتوان در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه محل سكنا به زن واگذار شود؟
شرط مزبور صحيح است.
83 1 44

آيا مىتوان در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه مرد زن را طالق ندهد؟
شرط عدم اِعمال حق طالق ،نافذ است.
83 1 44

آيا مىتوان در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه زن بچهدار نشود؟
شرط مزبور به معناى عدم انعقاد نطفه ـ نه اسقاط بعد از انعقاد ـ صحيح است.

83 1 44

آيا مىتوان يكى از اعضاى بدن را مهريه قرار داد؟
خير.
83 1 44

آيا مىتوان كاال را مهريه قرار داد؟
كاال را مىتوان مهريه قرار داد.
83 1 44

مهريههاى بسيار سنگينى كه غالب ًا قدرت بر تسليم آنها نيست و طرفين عقد
هم به اين مسئله اذعان دارند در عين حال آن را قرار مىدهند و در مهرنامـه بـه
صورت عندالمطالبه ذكر مىنمايند آيا اساس ًا قرار دادن چنين مهريههايى صحيح
است؟ و بر فرض بطالن تكليف چيست؟
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 .3مهر نصاب مع ّين ندارد كه بيش از آن جائز نباشد.
 .4سنگينى َمهر كه بيش از حدّ معقول باشد َس َفهى است.
 .1در صورت َسفهى بودن مهر ،نكاح باطل نمىشود.
مسما ،بايد ِ
 .3در صورت َسفهى بودن ِ
مهر ِمثل پرداخت شود.
مهر ّ
3183 3 41

عقد ازدواجى بسته شد كه مهر آن عبارتند از 3( :ـ يک جلد كالم اهلل مجيد
 4ـ تعداد  411قطعه سكه بهار آزادى رايج ايران به ذ ّمه زوج و مبلغ  31ميليون
يرال وجه نقد رايج ايران به انضمام دو تخته فرش دو مترى نخ فرنگ بـه ارزش
چهار ميليون يرال به ذ ّمه پدر زوج كه عندالمطالبه به زوجه بپردازد) عقد بر ايـن
مبنا جارى شده و اين توضيح در عقدنامه درج گرديده كـه مبلـغ پنجـاه ميليـون
يرال به سه دانگ مشاع از شش دانگ يک باب خانه معين تبديل گردد و مـورد
قبول واقع شد اكنون زوجه از پدر زوج مزبور منزل را مطالبه نموده و پدر زوج نيـز
به علت رجوع از تعهد خيوش مدعى مديون ّيت نسبت به وجه تعيين شده بـراى
مهر را گشته با توجه به مراتب فوق:
مسئوليت شرعى پدر زوج نسبت به زوجه ،مبلغ مندرج در عقدنامه است يـا
منزل؟
پدر زوج حق رجوع نسبت به انتقال منزل را دارد؟
در صورت استحقاق زوجه به مطالبه وجه از پدر زوج ،وجه به نرخ تـورم روز
بايد لحاظ گردد يا همان وجه اوليه؟
مهريه به عهده شوهر است نه شخص ديگر.
اگر پدر شوهر مهرى كه بر عهده شوهر است ضامن شود ،بايد بپردازد.
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چون مبلغ پنجاه ميليون ير ال به سه دانگ مشاع از شش دانـگ يـک بـاب
خانه معين تبديل شد ،آنچه در عهده ضامن يعنى پدر شوهر مستقر شد همان سه
دانگ خانه معين است.
مسئوليت پدر شوهر همان خانه است نـه مبلـغ مزبـور و پـدر شـوهر بـدون
ِ
همسر پسر ،حق عدول ندارد.
رضايت
آنچه در نامه جداگانه ثبت شد كه پدر شوهر چهار دانگ از يک خانه معين را
به پسر داد در صورتى كه به قصد تفريغ ذ ّمه خود باشـد سـه دانـگ از آن خانـه
متعلق به همسر و يک دانگ مال پسر و حق ديگرى مطرح نيست.
88 3 43

بــا توجــه بــه اينكــه صــداق همســرم  333ســكه بهــار آزادى بــه صــورت
عنداالستطاعه بر ذ ّمه اينجانب مىباشد و بنده نيـز فعـ ً
ال مسـتطيع بـه پرداخـت
حتى بخشى از آن هم نيستم با توجه به اينكه د ْين و مهريه مذكور تكليفى اسـت
بر ذ ّمه بنده كه شرط وجوب آن حصول و ظهور عنصر خـارجى بنـام اسـتطاعت
است و دينى موجل نيز مىباشد از منظر شرع مقدس اسـالم و مـذهب شـيعه و
ديدگاه و استنباط حضرتعالى با عنايت به وصف فـوق زوجـه آيـا مـىتواننـد از
انجام تكاليف شرعى و وظايف زناشيوى خود تمكين (عام ،خاص) سر بـاز زده
و تمكين خود را منوط به قبض مهر نمايند و به اين عذر و بهانه از بنده به عنوان
همسر شرعى و قانونىشان تمكين نكنند يا بايد تمكين نمايند؟
 .3اگر مهر ّ
معجل باشد زن مىتواند قبل از ديرافت آن تمكين نكند
حال و ّ
خواه شوهر بتواند بپردازد يا نه.
 .4اگر مهر ّ
معجل باشد و مرد نتواند آن را بپردازد گر چه زن مىتواند
حال و ّ
تمكين نكند ولى نمىتواند مهر را مطالبه كند.
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مؤجل باشد زن نمىتواند تمكين نكند.
 .1اگر مهر در ذ ّمه و ّ
83 1 3

اگر در عقد مو ّقت تعيين مدت فراموش شود؛ اما منظور عقد مو ّقت باشد ،و
عمل نزديكى هم صورت نگرفته باشد چاره چيست؟
 .3در صورت فراموش شدن مدت ظاهر ًا عقد باطل خواهد بود.
 .4احتياط آن است كه طالق جارى شود ،ىزرا اگر به ازدواج دائـم تبـديل
شده باشد ،چارهاى جز طالق نيست.

اگر دختر شيعه با مردى كه داراى مسلک اهل حق است ازدواج نمايـد آيـا
محرميت ايجاد مىشود و اين ازدواج مشروع است؟ و آيا فرزندى كه از اين زوج
متولد مىشود طهارت مولد دارد و حاللزاده است؟
عنوان اهل حق بر چند گروه اطالق مىشود .معيار حكم شرعى آن است كه
اگر كسى به همه اصول مذهبى معتقد باشد ازدواج با وى جايز و فرزند نيز داراى
طهارت مولد بوده و حالل زاده است.

زوجه طى سند عادى مهريه ،نفقه و كليه حقوق خود را به همسـرش حـالل
نموده است .زوجه مدّ عى است اين سند و نوشـته بـا تهديـد و اجبـار از سـوى
همسر از وى اخذ گرديده و اين در حالى است كه هيچ شاهدى بـر ايـن مـدّ عا
وجود ندارد.
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اوالً حالل نمودن ،ناظر به ابراء است يا هبه؟
ثاني ًا با وجود اجبار و عدم حضور شاهد ،چه وضعيتى بر سند مذكور حـاكم
است؟
ثالث ًا آيا نفقه آينده و حقوق محقق نشده را مىتوان ابراء يا هبه نمود يا خير؟
 .3حالل كردن چيزى كه در ذ ّمه شوهر است ابراء است و برگرداندن عينـى
كه از شوهر گرفته است ،هبه مىباشد.
 .4اگر ب ّينه يا قرائن اطمينانآور ديگرى بر اجبار باشد ،سند مزبور بـىاعتبـار
بوده و مدّ عاى زن ثابت مىشود ،وگرنه شوهر در محكمه سوگند ياد مـىكنـد و
مدّ عاى زن بىاثر خواهد بود.
 .1حقوق آينده را به لحاظ فرض ثبوت مىتوان ابراء كرد ،هر چند نمىتوان
مانع تحقق آنها با حفظ مقتضىشان شد.
83 3 3

دو پسرعموى من و خواهر بزرگم شيرخورده مادبرزرگم هستند .آيا فقط ايـن
سه نفر با هم محرماند يا همه فرزندان عميوم با خواهران و برادرانم محرماند؟
 .3دو پسرعمو با خواهر بزرگ شما كه همشيرند ،محرماند ،و آن دو با خواهر
بزرگ شما عمو و عم ٔه همه فرزندان محسوب مىشوند.
 .4ساير پسرعموها با دخترعموها محرم نيستند و ازدواج آنها با يكديگر جايز
است.
33 1 43

در گذشته ،پدرم براى محرم شدن با زندايىام ،دختر او را براى چندساعت صيغه
نمود .اكنون كه زندايىام از دنيا رفته ،آيا ازدواج بنده با دختردايىام جايز است؟

استفتائات
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 .3دخترى كه به عقد پدر درآمد ،گر چه موقت بوده است ،بر پسر حرام است.
 .4مردن مادر دختر تأثير ندارد.

زن شوهردار با مردى زنا نموده است و بعد از زنا از شوهر ّاولى طالق گرفتـه
و عدّ ه را هم مراعات كرده و جاهل به حكم بوده و تبوه نموده و سپس بـه عقـد
فرد زانى درآمده است و اآلن مدت چهار سال با هم زنـدگى مـىكننـد؛ حكـم
چيست؟
 .3ليس فى المسئلة دليل يعتد به للحرمة.
 .4وا حوط هو الحرمة ولزوم التفرقة بين الزوجين.
 .1يجوز لهما الرجوع إلى َمن يفتى بعدم الحرمة.
83 4 11

اگر زنى در زمان عدّ ه با مـردى ازدواج كنـد و بعـد از گذشـت زمـان عـدّ ه،
دخول حاصل شود حكم مسئله از جهت حرمت ابدى و غير ابدى چيست؟
 .3ازدواج با زنى كه در عدّ ه مرد ديگرى است در صورت علم به عدّ ه و علم
به حرمت عقد در زمان عدّ ه موجب حرمت ابدى است.
 .4ازدواج با زنى كه در عدّ ه مرد ديگرى است در صورت جهـل بـه عـدّ ه و
جهل به حرمت عقد در زمان عدّ ه اگر قبل از گذشتن زمان عدّ ه آميزش جنسـى
واقع شود موجب حرمت ابدى است.
 .1ازدواج با زنى كه در عدّ ه مرد ديگر است در صورت جهل ياد شـده اگـر
بعد از گذشت زمان عدّ ه آميزش شود موجب حرمت ابدى نيسـت ليكـن عقـد
باطل است و بايد مجدد ًا عقد شود.
83 34 33
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اگر مردى بر وقوع نزديكى مقر امـا زن منكـر باشـد قـول كـدام يـک از نظـر
شرعى مقبول و حجت است؟
 .3احكامى كه بر دخول مترتب است و به ىزان مرد است به استناد اقرار او
ثابت مىشود.
 .4احكامى كه بر دخول مترتب است و به سود مرد است به صرف ا ّدعـاى
وى ثابت نمىشود.
 .1اگر ب ّينه شرعى بر دخول اقامه شد تمام احكام آن چه به ىزان مرد و چه
به سود وى ثابت مىشود.
 .3اگر ب ّينه شرعى (شاهد عادل) اقامه نشـد و زن كـه منكـر دخـول اسـت
سوگند ياد كرد احكام مترتب بر دخول كه سـودمند بـه حـال مـرد اسـت نفـى
مىشود.
83 1 3

احكام طالق
مرد و زن شيعى كه قانون ًا و شرع ًا همسر يكديگرند ،توسـط دادگـاه خـانواده
پاكستان مط ّلقه شدند در حالى كه مرد از اجراى اين صيغه ناراضى است ،ىزـرا
اين كار عذابى براى خـانواده خـود و همسـرش اسـت .آيـا ايـن طـالق از نظـر
شريعت ما معتبر و اجراء شده محسوب مىشود؟ اگر شوهر حضور نداشته باشد
و به زور زنش را طالق بدهند ،او چه بايد بكند؟
زن يادشده ،مدت  31ماه است با پدر و مادرش زندگى مىكند كـه در ايـن
مدت هيچگونه تماس و معاشرتى با شوهر نداشـته اسـت؛ آيـا ايـن زن بعـد از
طالق بايد عدّ ه را رعايت كند؟

استفتائات
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 .1اگر مسئول دادگاه بر طبق مذهب شىعه و حضور دو شاهد عادل ص ىغه
طالق را جارى كرده ،طالق صحىح است.
 .2اگر نگرانى شوهر در حدّ اجبار نباشد ،طالق صحىح است.
 .3اگر شوهر وظاىف خود و حقوق همسرش را رعاىت م ىك رده و در اى ن
حال بدون اذن او طالق حاصل شود ،باطل است.
 .4در صورت صحت طالق باىد از زمان طالق عدّ ه نگه داشته بشود.
33 2 23

مردى ،در وكالت رسمى ،حق طالق را به همسرش وامىگذارد .همسر پس
از اخذ وكالتنامه ،در غىاب شوهر و بدون اطالع وى ،با طرح دعوا در محکمه و
صدور حکم ،طالق مىگىرد .از آنجا كه بکارت زن از نوعى بوده كه عل ىرغ م
آمىزش ،قابل برگشت بوده است (حلقوى ىا ارتجاعى) ،دادگاه ب ه اس تناد ن ر
پزشکى قانونى ،وى را دوشىزه و غىر مدخوله شمرده و نوع ط الق را «ب انن غى ر
مدخول بها» تعىىن كرده اس ت .زوج ه نى زَ ،مهرى ه خ ود را ب ذل و ب ه موج ب
وكالتنامه از طرف شوهر قبول مىكند؛ در صورتى كه در طى چهار س ال زن دگى
مشترک آنان ،آمىزش و آداب زناشىوى صورت گرفته بود .شوهر هم ،على رغ م
اطالع از اصل طالق ،تا مدتى پىش ،از نوع طالق و حوادث مرتبط ،ب ىاط الع
بوده است .بعد از طالق و در اىام عدّ ه ،ارتباط زن و م رد مج دد ًا برق رار گش ته
است .اكنون پرسش اىن است:
 .1آىا اساس اىن طالق از ن ر شرع صحىح است؟
 . 1گفتنى است ،زن ،پس از طالق ،به استناد همىن موضوع ،شناسنامه جدى د م ىگى رد و ن ام
شوهرش را از آن حذف مىكند.
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 .4با توجه به اينكه نوع طالق بائن ،بر اساس مدخوله نبـودن و بـه اشـتباه،
تشخيص و تعيين گرديده مىتوان گفت طالق بـائن نبـوده و رجعـى محسـوب
مىشود و ارتباط زن و مرد پس از طالق در حكم رجوع بوده است؟
 .1آيا تدليس زن در اصل حكم طالق و صحت آن اثر دارد؟
 .3آيا زن و مرد با توجه به توضيحات ،هنوز به هم َمحرماند؟
 .3چنانچه زن بخواهد ازدواج كند ،مجدد ًا بايد صيغ ٔه طالق جارى و عدّه نگه دارد؟
 .3با توجه به سؤال شماره  3و در صورت زن و شوهر بودن:
الف) چنانچه زن با مرد ديگرى ازدواج كرده باشـد و بعـد ًا حكـم مسـئله را
بفهمد چه حكمى دارد؟
ب) چنانچه زن اين حكم را نپذيرد و با مرد ديگرى ازدواج كند ،بـه لحـاظ
شرعى چه حكمى براى زن ،همسر اول و همسر دوم وى وجود دارد؟
ج) با توجه به لزوم حفظ آبرو و عرض زن و خانواد ٔه وى خواهشـمند اسـت
راهنمايى بفرماييد وظيفه همسر اول در خصوص اين حكم چيست؟
 .3طالق زن از طرف شوهر ،به استناد وكالت از او صحيح است.
 .4طالق مزبور در سؤال ،بر اثر بذل مهريه ،بائن است نه رجعى.
صحت طالق؛ يا بائن بودن آن ندارد ،ىزرا تدليس،
 .1تدليس زن ،اثرى در ّ
راجع به غير مدخولبها بودن است نه دبرار ٔه َب ِ
ذل مهر.
 .3زن و شوهر در مفروض استفتاء َمحرم نبوده و در صورت جهل به حكم؛ يا
جهل به موضوع ،آميزش آنها از قبيل وطى به شبهه محسوب مىشود ،چون زن
درخواست مهر نكرده است.
 .3ازدواج زن بعد از عدّ ه (وطى شبهه) با همسر ديگر بدون اجـراى صـيغ ٔه
طالق جائز است.
3133 33 3
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احكام غصب
شخصى به خاطر آنكه كارفرما او را اذيـت مـىكـرد و حقـوق كمـى بـه وى
مىداد ،مقدارى از اموال كارفرما را سرقت نموده ،بعد از مدتى قسم به قرآن يـاد
كرد و منكر سرقت شد و حاال پشيمان است؛ ولى دادن آن پول براى وى مي ّسـر
نيست؛ آيا قسم در چنين جاهايى منعقد مىشود؟
 .3سارق ،ضامن است و هر وقت توانست بايد بپردازد.
 .4قسم دروغ حرام است و بايد تبوه كند.
آيا مؤسسات دولتى و غيره از قبيـل شـهردارىهـا ،ادارات آب و گـاز شـرع ًا
مجاز به تصرف عدوانى ملـک مـردم مسـلمان ايـن مملكـت بـدون رضـايت و
موافقت آنها مىباشند و بهرهبردارى از آن حالل است؟
تصرف مفروض ،جايز نيست.
 .3مسلمان مؤمنى با مؤمنهاى عقـد دائـم شـرعى و قـانونى در مقابـل مهـر
حالل و نقد با ول ّى مؤمنه منعقد كرده و براى امرار معـاش زميـن مزروعـى را در
مقابل وجهالبيع حالل از مالک اصلى خريده و قبالـه رسـمى ديرافـت نمـوده و
متصرف شده .سالهاى دراز شخص ًا در اين ملک به كار احياء و توليـد مشـغول
بوده و معاش عائلهاش را تحصيل مىكرده .مولـود و توليـد حاصـل از دو عقـد
فوق چه حكم شرعى دارد؟
 .4زورمندى با ّقوه قهريه به عقد دوم تجـاوز مـىكنـد و زميـن مـزروع را بـا
توليدش و ابزار كارش متصرف مىشود ،توليد حاصل از اين تجاوز غاصبانه چه
حكم شرعى دارد؟
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از موضوع شخصى اطالعى ندارم؛ ولـى بـه طـور كلـى مهريـه اى كـه زن
ديرافت مى دارد و همچني ن نماء حاصل بعد از عقد ،ملک طِ ْلق اوست و هـر
گونه تصرفى در آن ،منوط به رضايت و اذن او و غصب آن حرام است؛ ولى اگر
كسى در زمي ن مغصوب زراعت كند ،زراعت آن ِ
مال خـود اوسـت و چنانچـه
صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت در زمين بماند ،كسى كه غصـب كـرده
بايد فور ًا زراعت خود را از زمين بِكَند و نيز بايد اجاره زميـن را در مـدتى كـه
زراعت در آن بوده ،به صاحب زمين بدهد و خرابىهايى را كـه در زميـن پيـدا
شده است ،اصالح كند.
به متراژ شش هكتار زمين زراعى در طول سالها ،در تملک و تصرف شرعى
و قانونى مرحوم پدرمان بود .او نه خان بود ،نـه كدخـدا و نـه مالـک و فئـودال؛
بلكه زارعى بود كه تنها با زحمت خود از محصول زميـن يادشـده امـرار معـاش
مىكرد .با اين حال اين اراضى به دست افرادى تصرف شـد؛ در حـالى كـه مـا
فرزندان آن مرحوم واقع ًا بـه حـق خـود در آن زميـن نيازمنـديم .از ايـنرو برپايـ ٔه
مراتب معروضه از محضرتان تقاضا دايرم امر شرعى را در مورد دخل و تصـرف
عدوانى در مال غير ،بيان فرماييد.
 .3اگر ملكى در تصرف مشروع كسى بود به وارثان او منتقل مىشود.
حجت شرعى جائز نيست.
 .4تصرف ديگران در آن ملک ،بدون بينه و ارائ ٔه ّ
3133 34 33

احكام لقطه
اگر كسى مالى را پيـدا كنـد كـه :الـف) قيمـت آن كمتـر از يـک درهـم اسـت؛
ب) قيمت يک درهم يا بيش از يک درهم است؛ آيا مىتواند آنها را تصاحب كند؟

استفتائات
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[ .1اگر لقطه ،كمتر از ىک درهم باشد] مىتواند با قصد تملک بردارد.
[ .2اگر لقطه ،ىک درهم ىا بىش از ىک درهم باشد] با احتمال پىدا شدد
صاحبش ،باىد ىک سال تعرىف كند و در صورتى كده از پىددا شدد صداحبش
مأىوس باشد ،از طرف صاحبش صدقه بدهد.
78 9 1

اگر كسى شک دارد كه مالى به او تعلق دارد ىا نه ،مىتواند به قصد تملدک
آ را بردارد؟
نمىتواند بردارد.
78 7 19

اگر كسى مالى را به عنوا اىن كه مال اوست بدردارد و بهممدد كده مدال او
نىست ،حكمش چىست؟
 .1باىد آ را بالفاصله سر جاىش بگذارد؛
 .2اگر از زما برداشتن ،مددتى گذشدته باشدد كده احتمدال بدرود در عدد
دسترسى صاحبش به آ  ،تأثىر داشته باشد ،عالوه بر اىن كده آ را سدر جداىش
مىگذارد ،قىمت آ را هم به فقىر صدقه بدهد.
 .3اگر از برداشتن ،زمانى گذشته باشدد كده اگدر آ را سدر جداىش بگدذارد،
احتمال عقالىى دسترسى صاحبش به آ نباشد و از طرىق دىگر نىز امكا رساند
آ به صاحبش نباشد ،باىد آ را از طرف صاحبش به فقىر صدقه بدهد.
78 7 23
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 . 1ىک درهم كه تقرىبا برابر با نصف مثقال نقره است ،در اىن تايرخ ( )1387 8برابر با حددود
هزار توما است.
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اگر مالى (مثل كفش) را از كسى ببرند اگر بداند آنچه بر جاى مانـده اسـت
مال كسى است كه كفش او را برده است ،در صـورتى كـه از دسترسـى بـه وى
مأيوس باشد ،مىتواند آن را بردارد؟
مىتواند آن كفش را بردارد؛ و اگر كفش بر جـاى مانـده قيمـتش از مـال او
بيشتر است مابهالتفاوت را به نيت صاحبش صدقه دهد.
83 8 33

در مواردى كه كسى مال ديگرى (مانند كفش) را از روى اشتباه برمـىدارد و
بر اثر برداشتن وى ،صاحب آن به زحمت مىافتد ،مثل اين كه احتماالً بـا پـاى
برهنه به منزل رفته است و مانند آن ،وظيفهاش چيست؟
مناسب است بردارنده ،عالوه بر عمل به وظيفه الزم ،به ن ّيت استرضاى وى،
مقدارى صدقه بدهد.
83 8 33

فرق لقطه حرم و غير حرم

ِ
اعالن يک سال ،مخ ّير است بين تصدّ ق ،يا نگهدارى
در لقطه غير حرم ،بعد از
براى مالک آن ،يا تملک با قصد رد به صاحبش در صورت پيدا شدن وى ،ولـى در
لقطه حرم ،فقط بين دو امر اول ،مخ ّير است و نمىتواند تملک نمايد.
برداشتن اشتباهى مال ديگرى
اگر كسى مالى را به عنوان اين كه مال اوست بـردارد و بفهمـد كـه مـال او
نيست ،در صورتى كه جاى معينى داشته باشد و لقطه محسوب نشود ،بايد آن را
بالفاصله سر جايش بگذارد؛ ولى اگر از زمان برداشتن ،مدتى گذشته باشد كـه
احتمال برود در عدم دسترسى صاحبش به آن ،تأثير داشته باشد ،عالوه بر اين كه
آن را سر جايش مىگذارد ،قيمت آن را هم به فقير صدقه بدهد.
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د ر فرض قبل ،اگر از برداشتن ،زمانى گذشته باشد كه اگر آن را سر جـايش
بگذارد ،احتمال عقاليى دسترسى صاحبش به آن نباشـد و از طريـق ديگـر نيـز
امكان رساندن آن به صاحبش نباشد ،بايد آن را از طرف صاحبش به فقير صدقه
بدهد.
در مواردى كه كسى مال ديگرى را از روى اشتباه بر مىدارد (مانند كفش) و
بر اثر برداشتن وى ،صاحب آن به زحمت مىافتد ،مثل اين كه احتماالً با پـاى
برهنه به منزل رفته است و مانند آن ،مناسب است بردارنده ،عالوه بر عمـل بـه
وظيفه الزم ،به ن ّيت استرضاى وى ،مقدارى صدقه بدهد.
كسى كه مال او را بردهاند و چيزى مثل كفش به عوض آن بـر جـاى مانـده
وظيفه چيست؟
اگر بداند آنچه بر جاى مانده است مال كسى اسـت كـه كفـش او را بـرده
است ،در صورتى كه از دسترسى به وى مأيوس باشد ،مىتواند آن كفـش را بـر
دارد؛ و اگر كفش بر جاى مانده قيمتش از مال او بيشتر است مابهالتفاوت را به
نيت صاحبش (با اذن حاكم شرع) صدقه دهد.

احكام وقف
يكى از مؤمنين مبلغ ...تومان پول نقد را ،وقف حضـرت سيدالشـهدا
كردهاند .آيا شرع ًا وقف پول نقد صحيح است؟
 .3وقف پول كه هيچ فائدهاى بدون نقل عين ندارد صحيح نيست.
 .4اگر مقصود ،نذر پول بود؛ نه وقف آن ،و تعبير «وقف» بر اثر آگاه نبودن [به
مسئله] باشد احتياط ًا در اجالل و تكريم حضرت سيدالشهدا صرف شود.
33مهر 3133
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 .3زمينهاى زراعتى روستاها تا حدود چهل سال قبل به علت ق ّلت نيـروى
انسانى و مشكالت ِكشت با وسايل سنّتى و اوليه كشت و زرع بـه ايـن صـورت
انجام مىشد كه نصف زمين زراعتى يک روستا در يک سال و نصف ديگر زمين
مزروعى همان روستا در سال ديگر كشت مىشد .با توجه به مورد فـوق كشـاورز
مىبايست در جايى ساكن باشد تا موفق به كشت گردد و از طرف ديگر بيـش از
نصف زمينهاى زراعتى روستايى با دست تواناى مردم آباد شده است.
 .4اهالى روستاى ...هر ساله در روز عاشورا مهماندار مهمانان حضرت امام
حسين هستند؛ يعنى در روز عاشورا چندين روستاى مجاور جهت عزادارى
سرور شهيدان از قديم االيام به اين روستا مىآيند و ناهار را مهمان اهـالى
اين روستا مىباشند.
با توجه به موارد فوق آيا اجاره زمين مسكونى و زراعى شامل حال مردم اين
روستا مىشود يا خير؟
 .3زمينهايى كه در تايرخ وقـف ،مـوات بـوده و بعـد ًا آبـاد شـده ،اعـم از
مسكونى و زراعى ،وقف نيست.
واقف
 .4زمينهايى كه در تايرخ وقف آباد و ملک واقف بوده ،مقدارى را كه
ْ
مقدار وقف است و درآمد آن به همان مصرف مع ّيـن در
وقف كرده است همان
ْ
وقفنامه صرف مىشود.
 .1اگر هزينه مهماندارى عاشورا در زمان وقف ،جزء مخارج عزادارى بوده،
هماكنون برابر وقفنامه به حساب وقف عمل شود.
محرم 3333
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در روستايى فرد خ ّيرى زمينى را به مساحت  311متـر وقـف مسـجد كـرد و
بعد از وقف فوت نمود .زمين وقفى دقيق ًا كنار يک خانهاى به فاصله  4 3مترى
قرار دارد و اگر مسجد ساخته شود ،مزاحم همسايه مـىگـردد .از طـرف ديگـر،
ربوهروى حسيني ٔه روستا ،چند مترى باغ و زمين به مساحت  1311متر مىباشد.
به علت فاصله داشتن زمين مسجد و حسينيه اهالى روستا قصد كردند كه زمين
وقفى ياد شده را فروخته و در ربوهروى حسينيه باغى را به اندازه  311متر بخرند
و وقف مسجد كنند .آيا اين عوض كردن زمين وقفى با زمين مكان ديگر ـ البتـه
به اسم واقف انجام شود ـ امكانپذير است؟ در ضمن در باغ يادشده مىشـود،
مسجد ،قبرستان ،مخابرات ،خان ٔه بهداشت و اماكن عمومى ساخته شود؟
به وقف بايد عمل شود .فقط در صورتى تعيوض و تبديل آن جايز است كه
نگهدارى وضع موجود ىزانبار باشد؛ يا تبديل آن به مصلحت وقف باشد؛ ليكن
مصرف آن محفوظ است و هرگونه تصرف مصلحتآميز آن بايد با نظـر متـو ّلى
شرعى و امين انجام شود و در صورت نداشتن متـو ّلى شـرعى بـه حـاكم شـرع
مراجعه شود ،لذا در اين مسئله به نماينده رهبرى در استان مراجعه شود.
واقفى قطعه زمينى را وقف مدرسه كرده ،وقـفنامـه را نوشـته و امضـاء نيـز
كرده است؛ اما اكنون پشيمان شده است و مىگيود :من زمين ديگرى را واگذار
مى كنم ،حال آنكه زمين مورد نظر وى از نظر ارزش از زمين اول كمتر است؛ آيـا
اين انتقال جايز است؟
اگر صيغه وقف جارى و زمي ِن وقف نيز قبض شده ،تغيير آن جايز نيست.
41
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شخصى حدود نيم قرن پيش ،در زمينى ،حمامى ساخته و پـس از درگذشـت
او فرزند ارشدش ده سال آن را اداره مىكرد و عوايد اندک آن را براى تعميرات آن
و كمک به ايتام و فقرا به مصرف مىرسانيد .نزديـک بـه سـه سـال اسـت كـه ِ
در
حمام بسته شده و اهالى نيز به خاطر احداث حمـامهـاى خصوصـى ،نيـازى بـه
حمام عمومى ندارند .الزم به ذكر است كه اين موقوفه هيچ شناسـنامهاى در اداره
اوقاف شهرستانمان نداشته و ندارد و وقف آن شفاهى و داخل محل بوده است.
آيا مىتوان اين زمين را خريدارى كرد و ثمن آن را به صورت نقـد بـه فرزنـد
ارشد واقف واگذار كرد تا آن را براى تعمير مسجد نوسـاخت ٔه محـل يـا احـداث
حسيني ٔه محل ـ كه از نظر فضـاى سـاختمانى فعلـى كوچـک اسـت ـ و يـا در
آبادانى و عمران محل مصرف نمايد؟
حمام ،طبق شهرت بين مؤمنان محل ،ثابت است.
 .3وقف بودن زمين ّ
 .4اگر حمام مزبور هيچگونه مورد بهرهبردارى نيست ،زمين آن را مىتوان به
مركز درمانى اختصاص داد.
حمام مزبور مورد استفاده بهداشت و درمان نيست ،مىتوان بـا
 .1اگر زمين ّ
حفظ وقف بودن آن در حريم حسينيه يا مسجد قرار گيرد.
 .3اگر جزء مسجد قرار گرفت ،حكم مسجد ندارد.
حمام در صورت تبديل به زمين ديگر بـا رعايـت مصـلحت
 .3خريد زمين ّ
وقف ،جايز است.
دى 83

زمينى جهت حسينيه خريدارى شده است و از زمـان خريـدارى زميـن يـک
مرتبه آش گندم در آن زمين طبخ شده و پرچم برافراشته گرديده است .حال بـه
خاطر كم عرض بودن كوچه ،جمعى از هيئـت امنـاء خواسـتار آن شـدهانـد تـا
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خانه اى كه ربوهروى مسجد حضرت جواد االئمه است را جهت حسـينيه
خريدارى نمايند .استدعا مىشود نظر مبارک را در مـورد فـروش زميـن و خريـد
خانه جهت حسينيه را اعالم فرماييد.
 .3زمين مزبور به صورت وقف درآمد.
 .4اگر ضرورتى باشد ،تبديل آن به احسن جايز است.
83 33 3

شخصى قطعه زمينى واقع در روستايى جهت احداث درمانگـاه بـه صـورت
عادى و مكتوب و ثبت در وصيتنامه وقف نموده؛ حال از حضرتعالى اسـتدعا
مىشود نظر مبارک شرعى خود را در مورد وقف بـودن زميـن مـذكور علـىرغـم
اينكه به صورت رسمى نبوده ،اعالم فرماييد.
 .3اگر واقف زمين وقفى را به قبض متو ّلى داد ،هر چند متو ّلى خودش باشد
وقف مزبور صحيح است و بايد طبق آن عمل شود.
 .4در صورت شهادت م ّطلعان معتبر ،وقف بودن ثابت مىشود ،هر چند در
دفتر رسمى ثبت نشده باشد.
83 8 43

اهالى روستايى در حال احداث حسـينيه مـىباشـند كـه در مقابـل آن يـک
ابوالفضلى س ّقاخانه كهن و با سابقه وجود دارد .به دليـل عـدم وسـعت حيـاط
حسينيه قصد تخريب آن را دارنـد و در عـوض ،طبقـه فوقـانى حسـينيه بـه نـام
ابوالفضلى احداث شود .نظر حضرت عالى در اين مورد چيست؟
 .3اگر زمين ِ
وقف س ّقاخانه است ،تغيير آن بدون ضرورت ،جايز نيست.
 .4اگر س ّقاخانه در حريم حسين ّيه ساخته شده ،تغيير آن جايز است.
3183 3 41
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 .3در منطق ٔه ما قبرستان مخربوهاى وجود دارد كه فع ً
ال در آن هيچ مردهاى دفـن
نمىشود و سندى و مدركى راجـع بـه اينكـه ايـن قبرسـتان وقـف اسـت يـا ملـک
شخصى و يا مراتع است در دسترس نيست؛ ولى نظر قاطبه اهـالى ايـن اسـت كـه
اين قبرستان از زمينهاى مراتع عمومى مىباشد .دولت وقت در وسط اين قبرسـتان
سه باب مدرسه احداث كرده است ،بنابراين قبرسـتان عمـ ً
ال بـه دو بخـش تقسـيم
شده است و همچنين در نظر دارد كه در بقي ٔه قبرستان ساختمانهاى آموزشـى ديگـر
و فضاى سبز احداث كند و محل ٔه ما از لحاظ مسجد در مضـيقه مـىباشـد و چنـد
مسجد كوچک دارد كه آنها هم در طرح خيابانكشى و غيره دولت قرار دارند؛ ولى
در ْ
محل زمين مناسبى به جز اين قبرستان كه در وسط محله قرار دارد ،در دسترسـى
اهالى وجود ندارد و اهالى مىخواهند در اين قبرستان مسجد بنـا كننـد .در قسـمتى
كه براى اين كار در نظر گرفته شده است در حدود صد سال است كه هيچ ُمـردهاى
دفن نشده و آثار و عالئمى از قبور احتمـالى وجـود نـدارد و برخـى از اهـالى در آن
آشغال مىيرزند .آيا در اين قسمت قبرستان شرع ًا مىتوان مسـجد بنـا كـرد يـا نـه؟
لطف ًا در اينباره حكم خدا را مرقوم و بيان فرماييد.
 .3در قسمتى كه در آن قبور مسلمانان است ،نمىشود مسجد ساخت.
 .4در قسمتى كه در آن آثار قبر وجود ندارد و جداى از قبرسـتان محسـوب
مىشود ،ساختن مسجد در آن جايز است.
33 34 8

در قسمتى كه براى احداث مسجد در نظر گرفته شده است و شـرايط آن در
سؤال قبلى مطرح و بيان گرديده است در هنگام كَندن پى ساختمان مسـجد بـه
قبر مؤمن و استخوان او برخورد كرديم و رسيديم به جـاى بـايركى؛ تكليـف مـا
چيست و چه بايد بكنيم؟ لطف ًا حكم خدا را بيان و مرقوم فرماييد؟
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 .3آنچه از بدن مؤمن در هنگام كَندن زمين ،ظاهر شد بايد دفن شود.
 .4اگر نشان ٔه قبرستان ِ
بودن زمين معلوم شد ،نمىتوان در آن مسجد ساخت.

ِ
قبرستان متروک باشد به طورى كه در آن ُمرده دفن نمىشـود،
 .1اگر زمينى

ساختن نمازخانه جايز است.
همچنانكه در سؤال اول گفته شد ،بر اثر احداث سه باب مدرسـه قبرسـتان
مذكور به دو بخش تقسيم شده است؛ در قسمتى از اين قبرسـتان آثـار و عالئـم
قبور پيدا و نمايان است؛ ولى ُمردهاى در آن دفن نمىشود .اين قسمت نيـز قـرار
است توسط دولت به پارک يا فضاى آموزشى تبديل و تغيير شود و همچـنين در
آن آشغال مىيرزند و بچهها توپبازى مىكنند .آيا شرع ًا در اين قسمت مىتوان
مسجد بنا كرد يا نه؟ آيا در اين قسمت براى ايجاد ساختمان مسـجد مـىتـوان
نبش قبر كرد يا نه؟ در صورت منفى بودن جواب سؤال اخير تكليف ما چيسـت
و چه بايد كرد؟ لطف ًا ُحكم خدا را بيان و مرقوم فرماييد.
 .3نبش قبر جايز نيست.
 .4اگر هنگام كَندن زمين بدون آگاهى قبلى به قبر مسلمانان برخـورد شـد،
مانعى ندارد.
33 34 8

حسيني ٔه ...داراى مكانى به عنوان آشپزخانه بوده است كه مالـک اصـلى آن
بدون خواندن صيغه وقف ،مكان فوق را جهت بهرهبردارى در راستاى تعزيـت و
سوگوارى سرور و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين و كليه مراسم
مذهبى اهدا نموده بود.
با گذشـت زمـان ،مكـان فـوقالـذكر بـه دليـل دورى از حسـينيه متـروک و
بالاستفاده واقع گرديد؛ حال با توجه به مطالب مرقوم ،به نظـر حضـرتعالى آيـا
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ممكن است اين مكان را اجـاره داد و از حـقاالجـار ٔه آن در مصـارف حسـينيه
استفاده نمود؟
 .3اگر مكان مرقوم را به قصد وقف اهدا نمود و قبض شد و مورد بهرهبردارى
قرار گرفت ،وقف مح ّقق مىشود.
 .4مكان وقفى يادشده را مىتوان اجـاره داد و مـالاالجـاره را در مصـارف
حسينيه مخصوص ًا آشپزخانه آن هزينه كرد.
 .1الزم است براى حفظ عنوان ِ
وقف مزبور ،سعى بليغ مبذول گردد.
مرداد 81

در قري ٔه ...اهالى حسينيه مج ّللى را با مساعى جميله بناء كردنـد .متأسـفانه
جلوى اين حسينيه بنايى به نام س ّقاخانه واقع است كه موجب نقص بر شكوه و
ىزبايى حسينيه مىشود ،بلكه باع

مىشود كه حسينيه در مضيقه قرار گيرد.

طريق استخالص از اين مشكل چيست؟ آيا مىشود س ّقاخانه را از آن مكان
خراب كرد و در مكان ديگرى در حريم همان حسينيه ساخت؟ يا اينكه قسـمتى
از حسينيه در طبقه باالى جائى است كه قابـل اسـت ،همـان را سـ ّقاخانه قـرار
دهند .آيا جايز است كه همان قسمت س ّقاخانه شود؟ طريقى كـه بشـود از ايـن
مشكل رهايى يافت چيست؟ مرقوم بفرماييد.
در صورتى كه س ّقاخانه مزبور مزاحم استفاد ٔه صحيح از حسينيه باشد ،تبديل
آن به ّ
محل مناسب اشكال ندارد.
33 1 43

فردى خ ّير بدون وقفنام ٔه مكتوب ،زمينى را صرف ًا جهت اسـتفاده حمـام در
اختيار اهالى گذاشت و در آن زمين يک حمام بنا شد كه تمامى اهالى و غيره از
آن استفاده مىكردند .هم اكنون حمام جديدى در كنارش بنا شده است و حمام
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قديمى به عنوان انبارى و استراحتگاه حمامى مورد استفاده قـرار مـىگيـرد .آيـا
مىشود در اين حمام تغيير كابررى ايجاد نمود و آن را بـه فروشـگاه ،كتابخانـه،
ىزنبيه و ...تبديل نمود؛ يا حمام نمره جديدى در اين مكان احداث نمود؟
 .3با احراز وقف و قبض و ِ
قبول فعلى ،نيازى به وقفنام ٔه مكتوب نيست.
 .4مادامى كه انتفاع از حمام وقفى ممكن باشد ،تغيير كابررى جايز نيست.
 .1در صورت ضرورت به طورى كه به هيچ [وجـه] نتـوان از زميـن و بنـاى
وقفى استفاد ٔه حمام نمود ،تغيير آن به چيزى كه به هدف واقف نزديـک باشـد،
جايز است.
3183 1 43

فردى زمينى را خريـدارى و بـه قبرسـتان ملحـق نمـوده و در مبايعـهنامـه آن
تصريح شده است خريدار تصميم به وقف آن جهت دفن عموم مسلمانان دارد؛
ولى وقفنامهاى موجود نمىباشد .امروز چون به توسعه حسـينيه كنـار قبرسـتان
نياز است ،تصميم دايرم در آن زمين خريدارى شده و الحاقى كه هيچ جنازهاى
در آن دفن نشده است ،حسينيهاى بنا كنيم .آيا اين كار جايز است؟ آيا مىشـود
از فضاى باالى زمين مذكور جهت ساخت حسينيه استفاده كرد و سطح زمين را
براى دفن اموات استفاده نمود؟
 .3در سطح زمين مزبور ،قبور مناسب حفر و آماده بهرهبردارى شود.
 .4حق االرض به عنوان اجاره به قبرستان تأديه گردد.
 .1چون وقف معاطاتى در صورت قبض ،صحيح است ،جريان وقف زمين
يادشده تحرير شود.
3184 4 3
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زمينى پيش از  31سال وقف شده است كه مقـدارى از محصـول آن بـراى
بزرگداشت شهداى بدر و ُاحد و حنين و كربال خـرج شـود و تـاكنون بـه همـان
صورت عمل مىشد ،اآلن به مقدراى از آن زمين براى تأسـيس سـالن مطالعـه
احتياج مبرم دايرم ،آيا اين كار جايز است؟
 .3تغيير كابررى در صورتى كه درآمد آن بيشتر يا مساوى باشد جايز است.
 .4الزم است اجاره زمين وقفى برابر وقفنامه مصرف شود.
 .1توليت متولى شرعى محفوظ و تمام امور با سرپرستى او انجام شود.
83 34 44

زمين كشاورزى موقوفهاى ،به دليل تغيير بافت شهرى ،امكـان كشـاورزى در
آن وجود ندارد ،اكنون تنها راه ممكن براى احياى آن ،ساختن منازل مسـكونى؛
يا خدمات عمومى ،با رعايت حقوق مشروط در وقفنامه است .آيا مىتـوان بـا
رعايت شرايط يادشده كابررى آن را تغيير داد؟
 .3وقف صدقه جايره است نه جامده؛
 .4عرصه زمين وقف جايود و دائم است؛
 .1در صورت حصر واقف كه بهرهبـردارى از آن فقـط كشـاورزى باشـد ،در
وضعى كه كشاورزى ممكن و سودآور است ،تغيير كابررى جائز نيست؛
 .3در صورت عدم حصر واقف ،متولى مىتواند كيفيت بهرهبردارى از زمين
وقف شده را تغيير دهد.
3131 3 8

ال فاقد استفاد ٔه شهردارى است و ك ً
آبانبارى كه فع ً
ال با خاک و مانند آن پر
شده؛ يا ىزر خيابان واقع شده است .تصرف و خريد و فروش ايـن آبانبارهـا و
زمي ِن آبخي ِز متعلق به آنها چه صورتى دارد ،آيا مـىتـوان آن را خريـد و در آن
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ساختمان بنا کرد؛ ىا الزم است صاحبان موقوفه؛ ىا وارثان اىشان در آن تصرر
نماىند و اگر واقفىن در حرا حىرات نباشرند و وارثرى نداشرته باشرندت ت ىرف
چىست؟
 .1خرىد و فروش زمىن وقفى جاىز نىست؛
 .2متولى مىتواند زمىن وقفى را اجاره دهد تا در آن زمىنت ساختمان ساخته
شود؛
 .3اجاره آن را باىد به مصر

وقف برساند.
1331 12 11

در شهر مات امامزادهاى است که اراضى موقوفه به وقف عرام دارد کره برراى
منز مس ونى و مغازه و غىره استفاده شده استت قطعهاى از اىن زمىنها را براى
مسجد جامع در نظر گرفتهاىم که ان شاء اهلل با همت واالى مردم متدىن ساخته
شود .آىا اختصاص دادن اىن قسمت از زمىنهاى موقوفه براى مسجد جامع جاىز
است؟
زمىنى که براى مط ق کار خىر وقف شده باشد مىتوان در آن مسجد احداث
کرد به طورى که ابدىت آن به وسى ه وقف مط ق حاصر شرده باشرد و عنروان
مسجد شدن به وسى ه ِ
وقف بنا و قصد آن پدىد آىد.
آبان 93

در صورتى که جاده و خىابان احتىاج به عقبنشىنى داشته باشد و اىرن کرار
موجب تخرىب دىوار حسىنىه و قبورى خواهد شدت که دو مرورد از اىرن قبرورت از
سادات است و سى سا هم از آنها گذشته است و قبر چند نفر دىگر هم کمتر

توضيحالمسـائل
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از سى سال مىباشد و تخريب قبر م ّيت نيز ك ّلى نيسـت بلكـه نصـف خـاک از
روى قبر گرفته مىشود و دبواره شنيرزى و آسفالت مىشود آيـا تخريـب ديـوار
حياط حسينيه و قبر م ّيت اشكال دارد يا نه؟
 .3تخريب حسينيه كه وقف نيست با رضايت صاحب آن جايز است.
 .4تخريب مقدارى از ظاهر قبر و ترميم آن ،كه نه نبش قبر است و نه هتک
مؤمن ،جايز است.
33 3 11

احكام مسجد
قسمتى از مسجد به كتابخانه و فعاليتهاى فرهنگى بسيج اختصـاص دارد
و فقط در شبهاى احياء در اختيار نمازگزاران قرار مىگيـرد و زمـانى كـه نمـاز
جماعت برقرار نباشد ،بعض ًا به صورت فرادا نماز اقامه مىشود؛ مستدعى است
نظر مبارک را در زمين ٔه ادامه فعاليت بسيج در مكان فوقالذكر مرقوم فرماييد.
 .3مكان مزبور ،جزء مسجد است و رعايت احكام مسجد در آن الزم است.
 .4استفاده فرهنگى و مانند آن ،كه مطابق اهداف نظام اسالمى باشد ،جايز است.
 .1رعايت وفاق و نظر مساعد توليت و هيئت امنا راجح است.
3183 1 4

شخصى ارمنى مراسم ترحيم پدرش را در مسجد برگزار مىكند و در مجلس
ترحيم مؤمنان و بزرگداشت شهيدان نيز در مسجد حضور مىيابد .آيا حضور فرد
اهلكتاب در مسجد ،هتک مقام مسجد به شمار مىآيد؟
متشرعان محـل
اگر فرد مزبور آداب ظاهرى ورود به مسجد را رعايت كند و
ّ
حضور او را هتک به مسجد ندانند ،شركت او جايز است.
83 1 41
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نصب عكس در مساجد چه صورت دارد .اگر اين عكسها رو به قبله نباشـد
چطور؟
 .3منقوش نمودن ديوار مسجد به عكس مكروه است.
 .4نماز خواندن در مكانى كه در آن عكس است هر چند مقابل نباشد مكروه
است.
 .1نصب عكس مناسب مسجد نيست.
3183 3 34

در متن وقفنامهاى ،به استفاد ٔه از زميـن و سـاختمان بـراى مسـجد و امـور
دينى ،اخالقى و اجتماعى به نفع اسالم تصريح شده است .طبقـ ٔه همكـف آن
مسجدى دارد كه ظرفيت كافى براى نمازگزاران را دارد .ساختن مدرسـه علميـه
بر روى ساختمان مسجد مزاحمتى در امور مسجد ايجاد نمىكنـد .بـا توجـه بـه
اين امور ،حكم شرعى تأسيس مدرسه علميه بر روى ساختمان مسجد چيست؟
متن وقفنامه:
 ....و تمام طبقات باال جهت منافع شخصى و عمومى حرام ،ىزرا مختص
به مسجد و امور دينى و اخالقى و اجتماعى كه به نفع اسـالم مـىباشـد دارد و
توليت آن را حجت االسالم و المسلمين جناب ...معلوم مىنمايند.
 .3با توجه به وقف نامه ،احداث كتابخانه و مدرس روى ساختمان مسـجد
جائز است؛
 .4احداث حجره جهت ّ
طالب علوم دينى جائز است؛
 .1احداث روشيوى و محل وضوگرفتن جائز است؛
 .3از احداث سريوس بهداشتى و مانند آن اجتناب شود.
3134 3 38
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 .3آيا مىشود موكتهاى مسجد كه مازاد بر احتياج اسـت را فروخـت؛ يـا
مىتوان براى مجالس عروسى و غيره اجـاره داد؟ اگـر ىزـانى وارد شـود ،جـايز
است در اين صورت اجاره داده شود يا خير؟
 .4آيا فـروختن ظـروف مسـجد و اثاثيـ ٔه ديگـر آن بـه دليـل فرسـودگى كـه
بخواهند آن را تبديل به لوازم جديدتر نمود ،جايز است يا خير؟
 .1آيا اجاره دادن اموال مسجد كه هم وقف خاص و هـم وقـف عـام دارد
جايز است يا خير؟ ضمن اينكه مقدارى از وقوف عام و خاص با هـم مخلـوط
شده و تشخيص و تفكيک آن مشكل است؛ در اين صورت آيا مـىشـود اجـاره
داد يا خير؟
 .3آيا تهيه و خريد براى اموال مسجد بايستى به ن ّيت وقـف عـام باشـد يـا
خاص كه در صورت اجاره دادن مشكل شرعى نداشته باشد؟
 .3اثاث مسجد از قبيل فرش ،ظرف و لوازم ديگر را در صورت وقف خاص
و زائد بر احتياج مىتوان فروخت يا اجاره داد و درآمد حاصل را در همان مسجد
صرف كرد و در صورت وقف عام به مساجد ديگر منتقل كرد.
 .4در صورت مشتبه شدن وقف خاص و عام ،احوط ترک فروش يا اجاره است.
 .1ىزان هاى عادى از درآمد كم مىشود و ىزان هاى عمدى و غير عادى به
عهده كسى است كه ضرر وارد كرده است.

آيا تخريب مسجد جامع قديمى جـايز اسـت يـا خيـر؟ بـا توجـه بـه اينكـه
ساختمان قديمى مسجد به علت كثرت جمعيت و دامن ٔه فعاليتهاى اسالمى و
دينى ظرفيت و گنجايش جمعيت و برنامه را ندارد.
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 .3توسع ٔه مسجد ،به طورى كه سبب تخريب نباشد ،بدون اشكال است.
 .4توسع ٔه مسجد ،به گونهاى كه موجب تخريب شود ،در صورت ضرورت،
جايز است.
تذكر :تخريب بناى كهن ،موجب محو ميراث فرهنگى نشود.
3183 34 41

مسجدى به صورت همكف و يک طبقـه احـداث شـده بـود اينـک هيئـت
امناى آن در نظر دارد به دليـل فرسـودگى بنـا و افـزايش جمعيـت منطقـه آن را
تخريب و با توجه به طرح تعريض شهردارى در مساحتى كمتر اقدام بـه تجديـد
بناى مسجد در چند طبقه نمايد.
طبقه ىزر زمين مخصوص آشپزخانه و...
طبقه همكف فضاى مسجد مخصوص آقايان
طبقه اول فضاى مسجد مخصوص بانوان
طبقه دوم مخصوص سالن همايش ،ختم و...
طبقه سوم مخصوص فضاى مجتمع فرهنگى
طبقه چهارم مخصوص خانه عالم و خانه سرايدار
با توجه به اينكه در زمان احداث بناى اوليه براى كـل مسـاحت زمينـى كـه
قصد احداث بناى جديد در آن اسـت ،صـيغه مسـجد خوانـده شـده بـود لـذا
سؤاالت ذيل مطرح است:
آيا حكم مسجد در خصوص طبقات پايينتر يا باالتر از عرصهاى كه صـيغه
مسجد برايش قرائت شده وارد است؟
آيا در طبقات پايينتر يا باالتر از عرصهاى كه صيغه مسـجد بـرايش قرائـت
شده مىتوان سريوس بهداشتى (توالت) احداث كرد؟
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آيا مىتوان در طبقات باالتر از عرصهاى كه صيغه مسجد برايش قرائت شده
(عيـان) ،خانــه عــالم و خانــه ســرايدار (بــا توجــه بــه امــورات جايرـه زنــدگى
خانوادگى) احداث كرد؟
 .3آنچه به عنوان مسجد وقف شد تغيير كابررى آن جايز نيست.
 .4آنچه براى مسجد نه به عنوان مسجد وقف شد احداث بناهاى مرقوم در
استفتاء جايز است.
 .1احداث آشپزخانه و مانند آن در ىزر زمين جايز است.
 .3احداث طبقه اول جهت نماز بانوان مانند همكف براى نماز آقايان بال مانع است.
 .3احداث مجتمع فرهنگى (قرآن ،فقه ،اخالق و )...جايز است.
 .3از احداث واحد مسكونى اجتناب شود.
83 3 31

در يكى از روستاهاى شهرستان ما مسـجدى بـا قـدمت  33سـال در حـال
تخريب مىباشد .و با توجه به اينكه مهندسين ساختمان نظر به تخريب كلى بنا
و ساخت مجدّ د آن دادهاند و مؤمنين و متد ّينين اين روستا هم آماده كمکرسانى
جهت ساخت مجدّ د آن مىباشند از محضر معظـم لـه خواهشـمند اسـت نظـر
مبارک را در ارتباط با تخريـب مسـجد و سـاخت مجـدّ د آن مرقـوم فرماييـد تـا
موجبات آرامش قلوب مؤمنين و متد ّينين اين روستا فراهم گردد.
عمران مسجد ،بازسازى و نوسازى آن جايز بلكه راجح است.
83 3 3

مستدعى است بيان فرماييد كـه سـاختن گنبـد و گلدسـته بـراى مسـاجد و
حسينيهها ـ كه امـروزه بـه عنـوان نمادهـاى مـذهبى بـراى ايـن مكـان شـمرده
مىشود ـ در شرع انور چه حكمى دارد؟

استفتائات
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 .3شرع انور نسبت به نمادهاى مرقوم ترغيب نفرموده است.
اعزهم اهلل از اينگونه نمادها پرهيز فرمايند.
 .4شايسته است مؤمنان ّ
88 4 41

احكام خوردنىها و مرصىفها
در خصوص گوشت عقيقه برادر و خواهر نسبت به يكديگر و فرزندان نسبت
به پدر و مادر آيا هر يک از اينان مىتوانند از گوشت عقيقه ديگرى مصرف كننـد
و همچنين زن مىتواند از گوشت عقيقه پسر شوهرش بخورد چنانكـه برخـى از
فقها اين موارد مصرف را مكروه دانستند؟
آنچه در عقيقه مستحب است آن است كه ران و كتف گوسفند را بـه قابلـه
بدهند و اگر قابله نداشته باشد ،آن را به مادر بدهند تا صدقه دهد و بقيه را بـه
صورت مطبوخ يا غيرمطبوخ به مؤمنان بدهند.

خانمى كه داراى حملى مىباشد و نسبت به آوردن لقمه حرام توسط شـوهر
به خانه قطع دارد اين خانم چه شيوهاى را در پيش گيرد تا اين نوزاد در َر ِحـم از
اين قضيه صدمه نبيند؛ يا حداقل ضرر كمترى به او وارد شود؟
 .3در صورت قطع به حرام بودن عين مال استفاده از آن جايز نيست.
 .4در صورت ضرورت به مقدار الزم استفاده كند؛ نه بيش از آن.
 .1عوض آن را به مالک اصلى دهد.
 .3در صورت ندانستن يا دسترسى نداشتن بـه مالـک اصـلى ،از طـرف او
صدقه دهد.
83 8 43

« » 618

توضيحالمسـائل

نظر به محدوديت ظرفيت توليد ،پااليش و عرضه گاز طبيعى و مصـرف بـى
ريوه انرژى بخصوص گاز طبيعى در فصـل زمسـتان توسـط برخـى از مشـتركين
محترم كه نهايت ًا منجر به تعدّ ى به حقـوق عمـومى و سـلب امكـان بهـرهمنـدى
عادالنه مجموعه مشتركين از نعمـت خـدادادى گـاز طبيعـى ،بـروز مشـكل در
گازرسانى به برخى از نقاط كشـور و نيـز ايجـاد وابسـتگى بـه خـارج در واردات
بيشتر گاز به دليل اهمال در مصرف توسط بخشى از مشتركين مىگردد ،ازاينرو
از محضر مبارک استدعا دارد نظر شريف را در ارتباط با وظيفه مؤمنين بـه يوـژه
مقلدين آن حضرت در خصـوص اجتنـاب از اسـراف و رعايـت اصـول ايمنـى
مصرف بهينه گاز طبيعى مرقوم فرمايند.
 .3تعدّ ى به حقوق عمومى و تضييع اموال در كيفيت توليد ،توىزع و مانند آن
جايز نيست.
 .4اسراف در مصرف گاز و غير آن جايز نيست.
88 3 48

آيا كشيدن سيگار چه در مكانى كه ديگرى نيست يا در حضور ديگران كه از
دود و بوى سيگار ،اذيت مىشوند جايز است؟
سيگار كشيدن اگر موجب اعتي ِ
اد ضررآور آن است جايز نيست و اگر سـبب
اعتياد نمىشود و براى استعمال كنند ٔه آن ضرر ندارد ليكن موجب آلودگى محيط
ىزست مىشود الزم است ترک شود.
83 33 31
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احكام ذبح
آيا استيل از آهن است و ذبح حيوان و طيور با استيل چه حكمى دارد؟
ذبح حيوان (طائر و غير آن) با استيل جايز است.

احكام صىد
 .3آيا ماهى ازون برون حالل است؟
 .4ماهى كه در تور ماهيگيرى جان مىدهد چه حكمى دارد؟
ماهى ازون برون اگر فلسدار باشد حالل است.
اگر ماهى در حال صيد ،در داخل تور ماهيگيرى ـ كه در حال كشيدن است ـ
بميرد ،در حكم صيدشده و حالل است.
تابستان 88

احكام وصىت و ارث
شخصى قسمتى از اراضى كشاورزى خود را وصيت به ثل

مىكنـد و ايـن

اراضى پس از مدتى به علت عدم دسترسى به آب ،از قابليت بهرهبردارى زراعى
خارج مىشود .وصى به ناچار آن را با ملک ديگر زراعى كه درآمد بيشترى دارد،
با نظري ٔه دو كارشناس رسمى دادگسترى معاوضه مىكند؛ تا بتواند به درستى بـه
وصيت عمل كند .آيا اين معاوضه صحيح است؟ آيا ادار ٔه اوقاف مىتواند ايـن
معاوضه را بر هم بزند؟
 .3اگر ظاهر وصيت يا عرف ّ
محل وصيتكننده اين است كه اصل زمين محفوظ
بماند و درآمد آن ،صرف امور خيريه شود ،فروش زمين مزبور صحيح نيست.
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 .4اگر مقصود وصيتكننده آن بود كه زمين يادشده در راه خير صرف شود،
فروش آن صحيح است.
 .1اگر به وقفكردن زمين ،وصيت نكرد و براى ادار ٔه اوقاف حق نظارت قرار
نداد ،ادار ٔه يادشده حق دخالت ندارد.
3133 33 3

مردى در وصيتنامه خود زنى را به عنوان همسر دوم خود معرفى كـرده و در
مورد منزلى كه همسر دومش در آن سكونت دارد چنين نوشته« :يک طبقه از سه
طبق ٔه منزلى كه خانم ...همسرم سكونت مىنمايد تا زمـانى كـه در قيـد حيـات
باشند ،اختيار آن خانه در دست اوست و بايستى يک طبق ٔه آن را خود بنشينند و
طبقات ديگر را اجاره دهد و امرار معاش نمايد؛ در اين مدت كسى حـق نـدارد
ايشان را از آن خانه بيرون كند؛ يا خانه را بفروشد ،و بعـد از فـوت ايشـان ورثـه
حق تصرف خواهند داشت .بدانند اگر كسى تعرض به ايشـان نمايـد و مـزاحم
گردد راضى نخواهم شد» .اكنون وظيفه ورثه نسبت به وصيت م ّيت چيست؟
الزم است مطابق وصيت وى عمل شود.
83 3 33

 .3پدرم دو همسر داشته؛ از همسر اول دو پسر و سه دختـر دارد و از همسـر
دوم چهار فرزند پسر و يک فرزند دختر دارد .حـال اگـر ارث و ميـراث و ملكـى
دارد چطور بايد تقسيم گردد؟ در ضمن همسر اول فوت نمـوده ،بعـد بـا همسـر
دوم ازدواج نموده كه در حيات مىباشد .حق و حقوق همسـران چطـور خواهـد
بود؟ آيا ارث و ميراثى به آنها تعلق خواهد گرفت يا نه؟
 .4پدرم زمينهاى مسكونى داشته كه حدود پنج الى شش هـزار متـر مربـع
مىباشد كه برادر دوم كه از زن اول مىباشد نصـف بـرده و نصـف ديگـر را كـه
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براى ما چهار فرزند ديگر كه از زن دوم هستيم مىباشد .حـال آن بـرادر مـدّ عى
است كه بايد از آن نصف هم به من بدهيد .پدرم هم مدركى دال بر اينكه شـما
نصف ببريد به ايشان ندادهاند ،حال از حضرتعالى تقاضامندم كه تكليـف مـا را
مشخص نماييد.
 .3زن اول چون پيش از شوهر مرده است ارث نمىبرد.
 .4زن دوم يک هشـتم از تمـام امـوال منقـول و نيـز يـک هشـتم از قيمـت
ساختمان ،درخت و محصول كشاورزى ارث مىبرد و از زمين ،خواه زمين مزرعه
و باغ و خواه زمين خانه و مغازه ،و نيز از قيمت آن ارث نمىبرد.
 .1پسر از زن اول و دوم ،دو برابر دختر از زن اول و دوم ارث مىبرد.
 .3هيچ پسرى حق ندارد بيش از سهم خود مالک شود.
 .3در صورتى كه پسر در زمان حيات [پدر] زمين را آباد كرده باشد يا پدر در
زمان حيات چيزى از زمين يا غير آن را به وى بخشيده باشد ،در صورت اثبـات
چنين ادعايى ،آن مقدار زائد را مىتواند مالک شود.
 .3تمام جريان ارث بعد از اداى د ْين و عمل به وصيت پدر است ،در صورتى
كه د ْين داشته يا وصيت كرده باشد.
83 8 48

 .3همانگونه كه در آيه ده سور ٔه مبارك ٔه نساء آمده است ،چـرا اوالً پسـر دو
برابر دختر ارث مىبرد؟
﴿الِّ َْ ن
مونى َع َلم ى
 .4ديگر آنكه در آيه  11سور ٔه نسـاء آمـده اسـتِّ :ى
ماُى َق َّو نام َ
النِّس ِ
اء﴾ چرا بايد مرد سرپرست زن باشد و به بيان ديگر ،چرا بيـن پسـر و دختـر
َ
تفاوت وجود دارد؟
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مطالب مربوط به ارث زن و نيز جريان ّقوام بودن مرد در كتـاب زن در آئينـ ٔه
جمال و جالل و همچنين در تفسير تسنيم ذيل آيه  13سـور ٔه نسـاء ارائـه شـده
است .لطف ًا مراجعه فرماييد.
83 8 48

احكام وكالت
شخصى جهت فروش اتومبيل خود بـه كسـى وكالـت بـا حـق توكيـل غيـر
مىدهد و وكيل نيز وكالت را به استناد حق توكيل ،به ديگرى تفيوض و واگـذار
مىكند و در وكالت دوم تصريح مىنمايد «اقدام و امضاى وكيل ،به منزله اقـدام
ِ
موكل موكل نافذ و معتبر و داراى اثرات قانونى است».
و امضاى موكّل و
حال موكّل مبادرت به عزل وكيل اول نموده؛ آيا وكيل دوم نيز معزول اسـت
و يا اينكه بايد مراتب عزل توسط موكّل به وكيل دوم مستق ً
ال اعالم شود؟
چنانچه وكيل دوم به استناد وكالت دوم ،مبادرت به انجام معامله نمايد ،آيا
معامله صحيح است يا خير؟
 .3گرچه وكيل اول به اذن موكّل اصلى مىتواند از طـرف خـود يـا از طـرف
موكّل وكيل بگيرد ،ليكن ظاهر آنچه در وكالت دوم تصريح شد ،اين است كه وكيل
دوم ،وكيل مىباشد نه وكيل از موكّل اصلى ،وگرنه امضاى او فقط به منزل ٔه امضاى
موكّل اصلى مىبود؛ نه به منزله امضاى هر دو (موكّل اصلى و وكيل).
 .4چون وكيل دوم ،وكيل از وكيل است ،نه از موكّل اصلى ،در صورتى كـه
عزل وكيل اول به همان وكيل اول ابالغ شود ،وكيل دوم منعـزل خواهـد شـد و
نيازى به اعالم مستقل به او نيست.
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 .1اگر وكيل دوم بعد از عزل وكيل اول ،در صورت جهل به عزل ،معاملهاى
را در مورد عين متع ّلق وكالت انجام دهد ،معذور است و صحت عقـد فضـولى
مزبور محتاج به اجازه مالک اصلى است.
33 3 48

اگر شخصى ديگرى را وكيل كند ،كه در ملک او احداث بنا كنـد و سـهمى
را براى هزين ٔه ساختن آن كسر كرده و مانده را به موكّل برگرداند .در صورتى كـه
وكيل علىرغم موضوع وكالـت ،در ملـک اعمـال تصـرف و مالكيـت نمايـد و
حقوق موكّل را به وى برنگرداند ،يد او در خصوص اموال موكّل چيسـت؟ و در
صورت امتناع موكّل از تحيول سهم وكيل حكم شرعى ايشان چيست؟
 .3يد وكيل در ساختن بنا ،برابر وكالت ،يد امانى است؛
 .4پس از ساختن و پيش از افراز و تعيين سهم هر كدام ،تصـرف وكيـل يـا
موكّل در هر جزئى از بنا ،بدون رضايت ديگرى جائز نيست؛
 .1امتناع موكّل از دادن سهم وكيل ،و امتناع وكيل از تحيول سهم موكّـل،
حرام و ضمانآور است؛
 .3در مفروض سؤال ،بر وكيل الزم است ،برابر تعهد متقابل ،بقي ٔه ساختمان
را در اختيار موكّل قرار دهد.
اسفند 3134

احكام ضامنت
اگر پزشكى به اشتباه داريوى را تجيوز نمايد و پرستار نيز بر اساس نسخهاى
كه پزشک پيچيده دارو را به بيمار بخوراند و بيمار بر اثر خـوردن دارو بميـرد ،آيـا
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پزشک كه سبب تلف بوده ضامن است؛ يـا پرسـتار كـه مباشـر تلـف بـوده؟ در
صورتى كه پزشک ضامن باشد ،دليل آن را بفرماييد؟
 .3اگر پزشک حاذق به دست خود داريوى را به بيمـار بخورانـد يـا بـه وى
دستور خوردن يا استعمال آن را بدهد و ضررى به بيمار برسد يا بميـرد ،پزشـک
ضامن است ،هر چند متخصص باشد.
 .4اگر پزشک حاذق دستورى ندهد ،بلكه فقط نظر ط ّبى خود را نسبت بـه
فالن بيمارى و راه درمان آن به فالن دارو را ارائه نمايد و بيمـار شخصـ ًا اقـدام
نمايد و ضررى به او برسد ،طبيب ضامن نيست.
 .1اگر پرستار بفهمد كه دارو اشتباه است ،در حـال علـم عمـد ًا دارو را بـه
خورد بيمار دهد ،شريک در ضمان است.
 .3اگر پرستار آگاه نباشد و فقط طبق دستور پزشک دارو را به بيمار بدهـد،
ضامن نيست.
 .3دليل ضمان ،قاعد ٔه اتالف است كه از نصوص معتبر استفاده مىشود.
 .3در احكام يادشده فرقى نيست بين آنكه پزشک اجرت بگيرد؛ يا رايگـان
باشد.
دى 83

خانمى هستم  31ساله ،حدود  13سال پيش به عنوان دانشجو ،بـراى دور ٔه
يادگيرى ،وارد بيمارستان شدم ،خانم پرستارى به من آمپولى دادنـد و بـه جـاى
اينكه بگيوند اين آمپول را بريز داخل سرم ،گفتند بزن به سرم ،من هم آمپـول را
به مخزن سرم تزيرق كردم .بيمار ـ كه دختر بچهاى بود ـ متأسـفانه درگذشـت و
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من پس از چند روز ،از درگذشتن او باخبر شدم .اين در حالى بـود كـه در سـن
قانونى نبودم و از احكام شرعى هم چيزى نمىدانستم .گمان مىكردم مسئوليتى
متوجه من نيست .اكنون اين پرسش براى من مطرح است:
 .3آيا در فرض مسئله ،ديهاى بر ذ ّم ٔه من است؟
 .4با فرض ثبوت ديه ،اينجانب تمكّن مالى براى پرداخت آن نـدارم و تنهـا
دارائى من يک مسكن شصت مترى است آيا بايد آن را بفروشم؟
 .1با فرض ثبوت ديه بر عهد ٔه من ،آيا بايد پدر و مادرش را پيـدا كـنم و بـه
آنان بپردازم؟
 .3آيا كفاره قتل غير عمد نيز ،در اينجا مطرح است و حكم آن چيست؟
 .3سن شما در هنگام تزيرق ،سن تكليف بوده است؛
 .4اگر عمد ًا در تزيرق كوتاهى نكرديد و مرگ آن كودک به تزيرق شما بود،
ضامن ديه ـ كه نصف ديه پسر هست ـ خواهيد بود؛
 .1اگر ثابت نشد كه تزيرق شما سبب مرگ آن دختر بچه شد ،ضامن ديـه
نيستيد؛
 .3بر فرض ثبوت ديه ،بر شما الزم است پدر و مادر آن كودک را شناسايى
نماييد تا اگر رضايت ندادند ديه را به آنان بپرداىزد؛
 .3اگر نتوانستيد پدر و مادر يا طبقه بعدى از وارثان را بشناسيد ،بايد به عنوان
مجهول المالک به فقيه جامع شرائط پرداخت شود و در صورت عدم تمكّن ،بـا
استغفار بخشوده خواهيد شد؛
 .3كفارهاى كه مىتوانيد انجام دهيد[ ،اين اسـت كـه] شصـت مسـكين را
تديرج ًا يک بار غذا دهيد.
3131 4 43
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شركت پست كه با أخذ كارمزد و دادن رسيد عهدهدار رسـاندن محمولـهاى
جهت تحيول در شركت پست شهر مقصد شده است آيـا در صـورت فقـدان و
حيف و ميل محموله متعهدله ،به دليل قصور و سهلانگـارى كاركنـان شـركت
پست (شهر مقصد) در قبال جبران ضرر و ىزان متعهدله ضامن است يا خير؟
 .3شركت پست در صورت تقصير و سهلانگارى عمدى ضامن است.
 .4شركت مزبور در صورت عدم تقصير با پديد آمدن حـوادث غيـر متر ّقبـه
ضامن نيست.
83 33 31

كسى كه به ديگرى بدهى دارد:
اگر مبلغ معلوم و طلبكار معلوم است :آن را پرداخت مىكند؛
اگر مبلغ معلوم و طلبكار نامعلوم يا به او اص ً
ال دسترسى نـدارد :رد مظـالم
مىدهد؛
اگر مبلغ نامعلوم و طلبكار معلوم است :بايد استرضاء يا مصالحه يا اگر قدر
متيقنى دارد پرداخت نمايد؛
اگر مبلغ نامعلوم و طلبكار نامع لوم است :اگر مـال در ضـمن امـوال ديگـر
باشد ،خمس پرداخت مىكند و اگر به ذ ّمـه اسـت ،بـا حـاكم شـرع مصـالحه
مىكند.

استفتائات

« » 617

اگر كسى به ديگرى تهمت بزند يا [از او] غيبت كند و امثال آن :در صورتى
كه آن شخص م ّطلع شده باشد ،بايد او را به هر نحو راضى كند و طلب حالل ّيت
نمايد؛ و اگر مث ً
ال غيبت نموده ولى غيبت شونده م ّطلـع نباشـد ،گفـتن بـه وى
(مخصوص ًا با فرض مفسده و ايذاى وى) الزم نيست و استغفار براى خود و او و
جبران به قدر مقدور كفايت مىكند.

احكام جهاد
با توجه به اينكه بنده از اهالى كشمير مىباشم و با هندوستان در حال جنگ
مىباشيم و از تسلط هندوستان بر كشمير راضى نمىباشيم ،آيا مـىتـوان دولـت
هند را به عنوان كافر حربى دانست؟
هوالعليم .اختالف مرزى و مانند آن ،غير از اختالف در دين اسـت .دولـت
هند با اسالم و با مسلمانان از آن جهـت كـه مسـلمانانـد نمـىجنگـد ،چـون
مسلمانان ىزادى در هند زندگى مىكنند.
83 4 8

احكام حدود و دىات
آيا در جم ِع گروهى كه با هم تبانى به عمل مجرمانه سرقت نمـودهانـد و بـه
بعضى از افراد آن اتهام سركردگى را وارد آورده باشند ـ به اين معنا كـه وسـايل
ارتكاب جرم را فراهم ساخته است و مالباختگان را شناسايى نموده است ـ آيـا
حسـى در
مىتوان حدّ محارب را جارى نمود و در حالى كـه حضـور فيزيكـى و ّ
موارد نداشته باشد و شبهه عدم رعايت جانب (به اين معنا كه اگر كشته باشـد،
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كشته شود و اگر )...در صدور حد نيز داده شود و به خاطر شـكايت شخصـى و
رد مال ،جنبه عمومى هم نداشته باشد و مقاومت در مقابل مأمويرن براى دفـاع
ِ
عرض به ِعرض صورت گرفته
از نفس و عرض و مال با وجود خوف از َجرح يا ت ّ
باشد؛ مىتوان حكم اعدام با چبو ٔه دار صادر نمود؟ آيا در فرض مرقوم مىتواند
وجاهت شرعيه داشته باشد؟
 .3مفروض در سؤال ،نه حدّ سرقت دارد و نه حدّ محارب.
 .4مقاومت در مقابل مأموران نظام اسالمى جايز نيست.
 .1تبانى و تهيه وسايل مرقوم ،جرم است و كيفر آن با بررسى و كارشناسـى
قضايى است.
 .3اگر كسى سركردگى گروه فساد و تباهى را به عهده داشته باشد ،هر چند شخص ًا
حضور فيزيكى نداشته باشد ،مجرم است و كيفر آن برابر مقدار توطئه او مشخص است.

سقط جنين در قبل و بعد از چهار مـاهگى در صـورتى كـه تشـخيص طبـى
قطعى (و يا احتمالى بيش از  )%83اين باشد كه جنين غيـر طبيعـى بـوده و بـا
مشكالت متعدّ د جسمى و عقلى (نظير مونگول بودن و يا شديدتر از آن) متو ّلـد
خواهد شد و يا قبل از تولد از بين خواهد رفت چه حكمى دارد؟ همچنين اگـر
مادر با تجيوز پزشک معالج و رضايت شـوهر بـا خـوردن دارو موجبـات سـقط
جنين را فراهم كرده باشد تكليف در رابطه با ديه و يا كفاره چيست؟
اسقاط جنين جايز نيست هر چند قبل از چهار ماه باشد.
اسقاط جنين جايز نيست هر چند غير طبيعى و داراى مشكلهاى يـاد شـده
باشد.

استفتائات
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مادر در صورت رضايت و اختيار ،ماننـد پـدر مسـئول [اسـت] و بايـد ديـه
پرداخت كند.
3183 3 41

آيا سقط جنين پس از سه يا چهار ماه باردارى ،جايز است؟
سقط جنين حرام است و ديه دارد.
83 1 44

الف) مجازات قتل ولد الزنا (در سه فرض :سقط جنين ،ولدالزناى صـغير و
ولدالزناى بالغ) چيست؟
ب) چنانچه ديه تعلق بگيرد ميزان ديه آن چقدر است؟ (در هر سـه حالـت
فوق)
ج) ول ّى دم وى چه كسى است؟ (در سه حالت فوقالذكر)
د) چنانچه قاتل ،پدر طبيعى مقتول (ولد الزنا) باشد نوع مجـازات وى چـه
مىباشد؟ به عبارت ديگر ،فرزند ناشى از زنا توسط زانى به قتل رسيده باشد.
 .3اسقاط جني ِن پديد آمده از زنا اگر محكوم به اسـالم باشـد موجـب ديـه
است.
 .4ديه جني ِن حاصل از زنا به مقدار ديه جنين پديد آمـده از نكـاح مشـروع
است ولى احتياط مصالحه با حاكم شرع است كه ولى جنين نامشروع است.
 .1قتل كسى كه از زنا متولد شده باشد و محكـوم بـه اسـالم باشـد موجـب
قصاص است مگر آنكه ولى او يعنى حاكم شرع تبديل به ديه را مصلحت بداند.
ِ
 .3اگر ِ
فرزند نامشروع خواه بالغ و خواه نابالغ ،پدر طبيعـى او باشـد،
قاتل
قصاص نمىشود ،بلكه ديه مىپردازد.
83 31 43
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 .3اگر مردى ،همسر نابالغ خود را در حال زنا ببيند و وى را به قتل برسـاند
و در دادگاه زناى همسر خود را ثابت كند ،آيا ديه و قصاص از او ساقط است يا
به سبب آنكه زانيه شرع ًا ـ به جهت عـدم بلـوغ تكليفـى نداشـته ــ مهدورالـدم
نبوده ،شوهر به سبب قتل او محكوم به قصاص مىشود؟
 .4اگر مردى ،نابالغى را ببيند كه با همسرش زنا مىكند و در آن حال زانـى
را بكشد و در دادگاه زناى او را ثابت كند ،آيا ديه و قصاص از او ساقط است يا
به سبب آنكه زانى ـ به جهت عدم بلوغ تكليفـى نداشـته ـ شـرع ًا مهدورالـدم
نبوده ،شوهر محكوم به قصاص مىشود؟
 .3فرد نابالغ به سبب زناى مزبور مهدورالدم نمىشود لذا قتل او جايز نيست.
تـوهم جـواز قتـل،
 .4اگر قاتل نسبت به حكم شرعى آن آگاه نباشد و بـه ّ
ُكشته باشد قصاص نمىشود و با توافق اولياى َدم ديه پرداخت كند.
 .1اگر قاتل نسبت به حكم شرعى آن ـ كه حرمت قتل اسـت ـ آگـاه بـود
قصاص مىشود مگر با توافق اولياى دم.
3183 3 41

أ .مجازات يا مسئوليت ِ
قاتل شخص مرتد در موارد ذيل چيست؟
مسلمانى ،عمد ًا مرتدى را به قتل برساند.
مرتدى ،مرتد ديگر را عمد ًا به قتل برساند.
كافر ذمى ،مرتدى را به قتل برساند.

استفتائات
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در موارد فوق چنانچه قتل غيرعمـد باشـد ،قاتـل چـه مسـئوليتى دارد؟ آيـا
ديهاى براى مرتد ثابت است؟ در فرض ثبوت ،مقدار آن را بيان فرماييد.
ب .آيا در صورت فوق فرقى بين اقسام مرتد و زن يا مرد بودن مرتد مىباشد
يا خير؟
 .3اگر مسلمان عمد ًا مرتدّ ى را بكشد ،قصاص نمىشود.
 .4اگر مسلمان عمد ًا مرتدّ ى را بدون اذن حاكم شرع بكشد ،گنـاه كـرده و
تعزير مىشود.
 .1اگر مرتد عمد ًا مرتدّ ى را بكشد ،قصاص مىشود.
 .3اگر كافر ذ ّمى عمد ًا مرتدّ ى را بكشد ،قصاص مىشود.
 .3اگر مسلمان به طور غيرعمد (اعم از شبه عمد يا خطاء) مرتدّ ى را بكشد،
ديه ندارد.
 .3قتل غيرعمدى مرتد ديه ندارد.
 .3مهدورالدم بودن مرتد بايد به حكم حاكم شرع ثابت شود.
 .8ترور مرتد ،جايز نيست.
83 3 33

آي ـا شخص ـى آگاهانــه و از روى عمــد كــه خــود مبــتال بــه يو ـروس HIV
مىباشد ،شخص ديگرى را مبتال به ايدز نمايد ،قاتل محسوب مىشـود و قتـل
عمد صورت گرفته؟
 .3يوروس ايدز و ابتالى به آن مراتبى دارد.
 .4تماس و ارتباط با شخص ديگر اقسامى دارد.
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 .1اثرپذيرى شخص ديگر ،متفاوت است.
 .3اگر رأى نها ِ
ِ
كارشناس بدون معارض اين بـود كـه فـالن ِقسـم از ابـتال
يى
ُكشنده و درمانناپذير است ،كسى كه مبتال است و ديگرى را عالم ًا ،عامد ًا مبـتال
نمايد و آن شخص ديگر به استناد همين ابتال بميرد ،قتل عمد محسوب مىشود.
83 8 43

در قتل شبه عمدى كه قاتـل فـوت كـرده اوليـاء دم بـه طرفيـت ورثـه قاتـل
(اولياء دم) دعوى طرح كردند و ورثه قاتل محكـوم بـه پرداخـت ديـه از مـاترک
قاتل شدند لكن قاتل مالى ندارد با تحقيق و بررسى مشخص شد ورثه قاتل هم
مال ندارند آيا مىشود ديه مقتول را از بيتالمـال پرداخـت نمـود؟ همچـنين در
صورتى كه ورثه قاتل مال داشته باشند تكليف به پرداخت ديه از مال خود دارند
يا در هر صورت ،وقتى كه قاتل مالى نداشت ديه بر بيتالمال است؟
 .3ديه شبه عمد بر قاتل است و در صورت عدم تمكن از اداى دين مىتوان
مقدارى از زكات را از سهم غارمين به آن اختصاص داد.
 .4در صورت عجز از تأديه ديه حكومت اسالمى بايد آن را از بيتالمال بپردازد.
3183 33 31

اگر مقتول به قتل عمد ،داراى پدر و مادر باشـد و پـدر داراى مسـلک اهـل
حق باشد آيا پدر حق قصاص و يا ديه دارد يا خير؟
 .3اگر پدر مانند مادر مسلمان باشد و به اصول اسالمى معتقد باشـد حـق
قصاص دارد.

استفتائات
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اگر مقتول به قتل عمد ،داراى مسلک اهل حق باشد آيا مىتوان از قاتل كه
شيعه است قصاص نمود؟
 .4اگر مقتول مسلمان باشد و به اصول اسالمى معتقد باشد مىتوان از قاتل
هر چند شيعه باشد حق قصاص را استيفاء نمود .البته در صورتى كه قاتل مـرد
باشد بايد نصف ديه را به اولياى قاتل پرداخت كرد.
88 4 31

 .3جهت تنصيف ديه زنان ،چه ديهاى بايد به ثل

ديه كامل برسد :ديه هر

جرح به تنهايى؛ ديه ّ
كل جراحات وارده بر هر عضو؛ ديه كل جراحـات وارده بـر
بدن؟
 .4فلسفه يا حكمت تنصيف ديه زنان چه مىباشد؟
 .3ديه به معنـاى ارزش انسـان نيسـت تـا تسـاوى آن در ِ
قتـل بـزرگتـرين
شخصيت علمى عصر و سادهترين فرد جامعه موجب ِ
وهن آن شهر ٔه دوران شود
يا تفاوت آن در مرگ زن و مرد ،سؤال برانگيز گردد.
 .4همانطورى كه در جريان تفاوت سـهام ارث ،خـداى سـبحان بـه قصـد
ون َىأُّىَ نه ْ َىأ ْق َِّ نبى َل نُ ْ ى َن ْفع ًا﴾ در اختالف مقادير
آگاهى بشر اشارت فرمود ﴿ :ىتَدْ نر َ
ديه نيز مىتوان حدس زد تا بعد ًا معلوم شود.
اگر مقتول به قتل عمد ،زن باشد و تنها وارث وى پدر و مادر باشند و پدر از
قصاص درگذشته باشد آيا مادر مىتواند مطالبه قصاص نمايد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3سور ٔه نساء ،آي ٔه .33
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 .3مادر حق قصاص دارد.
 .4سهم پدر از ديه تصالحى ،بايد از طرف مادر پرداخت شود.
 .1اگر پدر سهم خود را بخشيد ،مادر بايد سهم پدر را بـه وارث يـا وارثـان
قاتل بپردازد.
88 3 48

در اجراى مجازات شالق حدّ ى با عنايت به آيه دوم سوره مباركه نور...﴿ :ى
و ْلى ْشهدْ ىع َذاب ىهماى َطائِ َفة ِ
ىم ْ ىا ْل نم ْؤ ِمن ِ َ ﴾.
َ َ َ َ َن َ
الف) منظور «طائفة» چيست؟ (آيا اجراى مجازات مذكور در حضـور چنـد
نفر آنهم در محيط بسته كفايت مىكند يا اينكه الزام ًا بايستى در اماكن عمومى و
مأل عام انجام گيرد؟)
حضور بعضى از مسلمانان كافى است ،هر چند در مكان عام نباشد.
ِ
ِ
ىالمؤمن ﴾ چه كسانى هستند؟ (افراد با ايمان به معناى خاص يا
ب) ﴿م َ
افرادى كه مسلمان هستند؟)
مقصود از مؤمنان مقابل كافران است پس حضور برخى از مسلمانان كـافى
است.
ج) آيا رعايت قيـود فـوق الـذكر شـرع ًا واجـب اسـت يـا جنبـه ارشـادى و
استحبابى دارد؟
ظاهر امر در آيه مزبور لزوم حضور است ،احتيـاط آن اسـت كـه در صـورت
امكان حضور ترک نشود.
83 31 43
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در باب احكام نكـاح و طـالق واژ ٔه حـبس (زنـدان) در منـابع فقهـى آمـده
ايـن حــبس وجــود داشـت .دبرــار ٔه آن كمـى

اسـت .در عصــر معصــومان
راهنمايى فرماييد.

 .3زندان در اسالم وجود داشته و دارد؛
 .4زندانى كردن بايد پس از اثبات جرم ِمخصوص در محكمه عدل باشد؛
 .1شرائط زندانى كردن در وسائل الشيعه ،كتاب َد ْين ،باب هشتم و ...آمده است.
3131 3 43

احكام شهادت
اگر شخصى به عنوان شاهد يكى از طرفين دعوا در محضر دادگاه حاضـر و
اظهار دارد كه من نماز نمىخوانم ،خدا را قبول ندارم و جزء گروهكها هستم آيا
استماع شهادت چنين شاهدى محمل قانونى و شرعى دارد؟ و آيا سـوگند دادن
به كتاب مقدس قرآن جايز است؟
 .3شهادت شخص موصوف مورد قبول نيست.
 .4اگر شهادت مذكور زمينه علم قاضى را فراهم نمود مىتوان به استناد آن
در مواردى كه شهادت الزم نيست حكم كرد.
 .1سوگند بايد به خداوند باشد و سوگند به قرآن اثر قضايى ندارد.
88 3 48
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احكام حجاب و پوشش
آيا عرف مكان يا محل كار در ميزان حدود شرعى مقرر بـراى حجـاب مـؤثر
مىباشد؟ براى مثال زنان عشاير كه موهايشان در سن و سال خاصى بافته شـده
بيرون است يا زنان جنوب ايران كه در عرف آنجا جوراب نمىپوشند يا زنانى كه
در هنگام كار در زمين كشاورزى مقدارى از شلوار خود را باال مـىزننـد يـا زنـان
كارمند كه در هنگام كار مقدارى از دستشان پيدا مىگردد؟
 .3حدّ الزم حجاب براى تمام زنان در هر زمان و زمين يكسان است مگر در
مورد ضرورت مانند معالجه.
 .4صرف سهولت به معناى ضرورت نيست.
 .1در موارد ضرورت شغلى هر چند پوشيدن بر زن واجب نيست ولى نگـاه
نامحرم نيز جايز نيست.
83 34 41

آيا رعايت نكردن حجاب مقرر شرعى گناه محسوب مـىگـردد؟ اگـر گنـاه
مىباشد گناه كبيره است يا صغيره؟ در هر فرضى (كبيره يـا صـغيره بـودن) آيـا
قابل تعزير مىباشد؟
 .3بىحجابى عمدى به طورى كه علن ًا در معرض نامحرمان قرار گيرد گنـاه
بزرگ است.
 .4اگر با نهى از منكر ،بى اعتنايى به حكـم شـرعى حجـاب ادامـه يافـت
حكومت اسالمى مىتواند تعزير نمايد.
83 34 41

نظر حضرتعالى راجـع بـه سـرودهاى تشـكيل شـده از دختـر و پسـر جـوان
(نامحرم) در وضع زمانى چيست؟
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از اختالط نامحرم و خواندن سرود مشترک اجتناب شود.
83 1 3

آيا حاكم شرع مىتواند زنانى را كه در اجتماع يا انظار عمومى موى سرشـان
پيداست؛ يا زنانى كه لباسى بـه تـن دارنـد كـه برجسـتگىهـاى بـدن را نشـان
مىدهد؛ يا زنانى كه پوشش نا مناسب دارند؛ يا زنانى كه آرايـش كـرده باشـند؛
كيفر نمايد؟ اگر پاسخ مثبت است بنا به چـه ادلـه فقهـى زنـان مـورد سـؤال را
حاكم شرع مىتواند كيفر نمايد؟
 .3حكومت اسالمى براى افرادى كه عمداً احكام شرعى را ترک مىكنند حدّ
يا تعزير قرار داده است.
 .4تعليم احكام ،تن ّبه دادن غافل ،موعظت و ارشاد سپس امر به معـروف و
نهى از منكر بايد رعايت شود.
اهم باشد.
مهم يا ّ
 .1اجراى حدّ يا تعزير نبايد مزاحم با حكم شرعى ّ
83 34 41

آيا در شرايط كنونى استفاده از كروات جايز است؟
احتياط الزم ترک كراوات در شرايط كنونى است.
83 33 31

احكام نگاه
نگاه به ىزورآالتى كه م ّيت زن بر بدن دارد چه صورتى دارد؟
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نگاه به ىزورى كه بر بدن نامحرم است بدون نگاه به بدن وى اشكال ندارد.
88 1 3

آيا در عدم جواز نگاه و لمس بين اعضاى ظاهر بدن و پوشـش ِ
دار آن فرقـى
مىباشد؟
 .3نگاه به صورت و دست بدون قصد لذت جائز است.
 .4نگاه به ساير اجزاى بدن زن نامحرم و موى او جائز نيست و فرقـى بيـن
ظاهر و پوشيده نيست.
88 1 3

مسائل جدىد
ضدّ يت با نظام اسـالمى كـه در رأس آن فقيهـى قـرار دارد كـه بـه تأييـد و
انتخاب فقهاء جامع الشرايط منصوب شده چه حكمى دارد؟ آيـا ايـن ضـد ّيت
ّ
مخل عدالت هم هست.
جايز نيست .نقد برخى از كارها يـا از بعضـى مسـئوالن ضـد ّيت بـا نظـام
محسوب نمىشود.
بهمن 3188

مجاناً كارهايى عمومى مثل راههاى عمومى و لولهكشـى
از طرف فرقهّ ...
آب و پل و برق و نهر و غيره درست مى كند و دعواى ايشان ايـن اسـت كـه
اين ها از طرف حقوق غرباء و بيچاره مجمع جهانى و افراد خيّر مـى آورنـد و
به مردم مى رسانند ،تا حال از طرف اين ها هيچگونه تبليغى انجـام نگرفتـه و
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به نظر اينها اي ن كارها را انجام مىدهند .آيا چنين كمک از ايـن هـا گـرفتن
جايز است يا خير؟
هر چند غالب اينگونه خدمات با هدف تبليغ همراه است ،ولى با علم بـه
عدم ترتّب مفسده اشكالى ندارد.
84 3 41

در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران ،اصل آزادى در انتخابات پذيرفتـه
شده است؛ ولى رهبر مردم را ملزم مىكند كـه در انتخابـات شـركت كننـد .آيـا
كسى كه در انتخابات شركت نمىكند ،كار واجبى را ترک كرده است يـا دسـتور
رهبر ،امر ارشادى است؟
تقيوت نظام اسالمى با شركت در انتخابات و مانند آن الزم است؛ ليكن هر
فردى در انتخاب نماينده و رأى به كانديدا آزاد است .البته رعايت مصالح نظام
اسالمى و امت مسلمان الزم است.
33 3 43

با توجه به اينكه مركز طبع و نشـر قـرآن جمهـورى اسـالمى ايـران در زمينـه
مسائل مربوط به چاپ و نشر قرآن كريم فعاليت تحقيقاتى مىنمايـد ،مسـتدعى
است ما را از نظر شريف خيوش دبرـاره روايـت ذيـل و سـؤاالت مطـرح شـده
بهرهمند فرماييد:

«علي بن ابراهيم ،عن أبيه ،عن صفوان ،عن ابن مسكان ،عـن مح ّمـد بـن
كتاب ًا فيه قرآن مختّم ّ
معشر بالذهب و
الو ّراق ،قال :عرضت على أبىعبداهلل
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كتب في آخره سورة بالذهب فأيرته إ ّياه فلـم يعـب فيـه شـيئ ًا ّإال كتابـة القـرآن
بالذهب ،و قال :اليعجبني أن يكتب القرآن ّإال بالسـواد ،كمـا كتـب أ ّول مـ ّرة»
(اصول كافى ،جلد  ،4كتاب فضل القرآن ،باب النوادر ،ص ،343ح.)8
 .3با توجه به روايت يادشده ،آيا چاپ كل متن قرآن كريم با رنگـى غيـر از
رنگ مشكى را مجاز مىدانيد يا خير؟
 .4با توجه به اينكه در مصاحف چاپ شده در برخى از بالد اسالمى لفـظ
جالله «اهلل» يا بعضى از حروف به منظور آموزش قرآن ،به رنگى غيـر از مشـكى
مالحظه مىشود ،آيا اين كار از نظر حضرتعالى مجاز است يا خير؟
 .3تعشير ـ يعنى بعد از  31آي ٔه عالمت نهادن ـ با رنگ غيرمشكى هم جايز
است.
َ .4اول اى پرهيز از نوشتن متن قرآن با طال است ،هرچند تذهي ِ
ب ورق ،حاشيه
و جلد جايز است.
 .1نوشتن متن قرآن با رنگى كه مشكى نيست ممنوع نيست؛ ولى بـا رنـگ
مشكى َاولى است.
84 1 33

بعضى از ناشرين بدون اطالع و اجازه مؤلف ،اقدام به ترجمه و چاپ كتاب
او مىكنند .آيا اين كار شرع ًا جايز است؟ به طور ك ّلى ،آيا حفظ حقـوق طبـع و
ترجمه و نشر ،واجب و الزم است؟ در صـورتى كـه ايـن كـار بـدون موافقـت و
رضايت قبلى مؤلف صورت گرفته باشد ،وظيفه ناشر چيست؟
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حقوق طبع ،ترجمه و نشر آثار ،مختص به صاحب تأليف است .اگر بـدون
اذن قبلى وى چنين كارى انجام شود ،بايد با تأديه حقوق مزبـور ،رضـايت وى
تحصيل شود.
33 8 33

دبراره رايت  CDديگران CD ،هـاى قفـلشكسـته و اسـتفاده از آن [نظـر
حضرتعالى چيست؟]
اگر توليد برنامه ،نظير تأليف حق پديدآورنده آن است و قفـل گذاشـتن بـه
معناى منع استفاده غير مجاز ديگران است ،رايت و استفاده از آن ،مشـروط بـه
كسب رضايت صاحب حق است ،مگر آنكه صاحب حق ،پس از شكستن قفل
از حق خود اعراض كرده باشد و اعراض او احراز شود.
حق تأليف و حق تحجير مىتوانند به عنوان ثمن يا مثمن در معامله واقع شوند؟
آيا در اين صورت ،حق تحجير به ملكيت خريدار درمىآيد؟
آيا حق مؤلف مشروعيت دارد؟
 .3چيزى كه در عرف عقال ماليت دارد و نيـز مال ّيـت عقاليـى آن را شـارع
مقدس رد نكرده و همچنين به استناد مال ّيت حالل در عرف عقال مثمن يا ثمن
قرار مىگيرد و نيز مثمن ي ا ثمـن قـرار گـرفتن آن را شـارع مقـدس رد نفرمـوده،
مشمول اد ّله تنفيذ عقود است.
حق تحجير از حقوق مالى در عرف عقالست و در عقد
 .4حق تأليف و نيز ّ
بيع به عنوان مثمن يا ثمن واقع مىشود و نه ماليت آن رد شد و نه عـوض قـرار
گرفتن آن و چون پيمان تجار ْى محصور در معامالت معهود نيست و عين بودن
مثمن در بيع الزم نيست ،لذا حقوق يادشده مىتوانند مورد معامله قرار گيرند.
84 31 48
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صندوق قرضالحسنه و تعاونى اعتبار مالى يک نهاد يا گروهى سـپردههـاى
اعضا را با رضايت آنان ،در فعاليتهاى علمى ،فرهنگى و انتشاراتى خود به كار
گرفته و سودى به دست آورده و همچنين مشاركت در فعاليت سودآور شـرعى و
قانونى ساير اعضا استفاده كرده و درصدى از سـود حاصـله را بـه عنـوان سـود
مشاركت به سپردهگذاران خود اعطا مىنمايد.
لطف فرموده نظرتان را در اين مورد (سود پرداختى به سپردهگـذاران) از نظـر
شرع مقدس بيان بفرماييد.
 .3الزم است مسئول صندوق قرضالحسنه وكيل شرعى سپردهگذاران باشد.
 .4الزم است فعاليتهاى سودآور به صورت عقد شـرعى ماننـد مضـابره،
شركت و ...باشد.
با حفظ دو شرط يادشده سود پرداختى به سپردهگذاران حالل است.
83 3 3

افتتاح حساب پسانداز قرضالحسنه در بانک به قصد شركت در قرعهكشى
چه ُحكمى دارد؟
جايز است.
نظر حضرتعالى دبراره سودى كه بانکها مىدهند ،چيست؟
اگر به عنوان مضابره يا جايزه باشد ،اشكالى ندارد.
33 3 43

سپردههاى بلندمدت يا كوتاهمدت در بانک و پرداخـت سـود توسـط بانـک
بابت آنها چه حكمى دارد؟
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اگر برابر عقود اسالمى ،مانند مضابره باشد ،جايز اسـت و سـود آن حـالل
است.
شخصى متو ّلى س ّقاخانهاى بوده و بخشى از نذورات مردم به س ّقاخانه را كه
در اختيارش قرار داشته ،در حساب شخصى خود در بانک گذاشته اسـت؛ بعـد
از مدتى يک دستگاه ماشين به عنوان جايزه به نامش در آمده است.
سؤال اين است:
آيا جايزهاى كه از بانک بـراى ايـن حسـاب قـرار داده شـده بـراى صـاحب
حساب است يا براى س ّقاخانه؟
با توجه به اينكه مقدارى از اين پول براى س ّقاخانه بوده ،جايز مـىدانيـد كـه
ماشين فروخته شده پولش در امورات س ّقاخانه مصرف شـود و يـا بـا توجـه بـه
اصرار شورا و دهيارى محل در عام المنفعه مصرف شود؟
جايزه يادشده برابر قانون بانک عمل شود .اگر معيـار جـايزه دادن حسـاب
بانكى داشتن است و مقدار زائد پول اص ً
ال دخيل نيست ،جايزه مذكور متعلق به
صاحب حساب است و اگر مقدار زائد پول دخيل در آن است جائزه به نسـبت
حساب دفترچه و پول زائد تقسيم شود.
مطهر حضرت
نذورات س ّقاخانه بايد همانجا صرف شود و ثواب آن به روح ّ
ابوالفضل اهداء گردد.
88 8 3

گروهى با هدف رفع مشكالت اهالى محله و نيازمندان ،اقـدام بـه تأسـيس
صندوق خيريه كردهاند.
 .3آيا مىتوان مبالغ جمعآورى شده را براى انجام فعاليتهاى اقتصـادى و
با هدف كمک هر چه بيشتر به مستمندان ،سرمايهگذارى كرد؟
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 .2آىا مىتوان جوواج و و آجرى شوهج رن هوص روارر و

نلحسوهص هوص

نىازمههن پ دنخت ك د؟
 .3آىا مىتان هص مهر ىكسال ىا هىشور ماوالر رن كهوار ذانشوت ج آ ذواج
ن هنم هص تاىز آ ك د؟
 .4تارىص حض تعالى ه نى مص ف ههىهص نىن پالها چىست؟
 .5آى وا م وىتووان جووواج و و آجرى شووهج رن در م ن وور هارذهنشووت ن ووص
نطهار ر ف ك د؟
 .6در پاىا نز حض تعالى تقاضا مىكهىر نصىحت ج تاروىصنى پهرننوص هوص
ف زنهن خاد هه اىىه.
 .1ها آذاهى راحاا

ماىص ج رضاىت آنا ج ننطااق ها عقاد مش جع واىا ن ت.

 .2ه نه ن ا هامصنى كص ها نمضاى راحاا
 .3ها تانفق راحاا

ماىص هاشه واىا ن ت.

هام واىا ن ت؛ جلى هعه نز ذاشت ال نذ خ س

آ نمانل ا ً
ال پ دنخت نشهج نجل هاىه خ س آ ها دندج شاد؛ آ ذاج ن وهنم هوص
مص ف شاد.
[ .4ها نىن پالها] تالىه ج نىجاد شغل رادق [شاد]؛ نص كسب كاذب.
 .5ر ف نمانل در تعظىر شعاى ها رضاىت راحاا

هام هىنشكال ن ت.

 .6تالش در تالىه كاالى ادمهه ج هاعت در مصو ف [دنشورص هاشوه] .نز

حض ر خر ىم تات چهىن دعاىى نقل شهج ن ت« :نل ّله ّر ننّا نسألك نفسو ًا
مط ئه ًّة تؤمن هلقا ك ج ت ضى هقضا ك ج تقه هعطا ك» .نمىوه ن وت هوا نىون
خاص نلهى نر ذى ىر.
نىاىش مش ال رح ت
ّ
٨1 4 12
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 . 1نهج نلفصاحص ص.555
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در برخى تعاونىهاى دوستانه ،هر ماه بـه قيـد قرعـه ،بـه يـک نفـر وام داده
حـق
مىشود و هر نفر بايد مبلغى افزون بر آنچه وام گرفتـه اسـت ،برگردانـد تـا ّ
نفرات آخر كه وام ديرتر به آنها مىرسد ،ضايع نشود .آيـا پرداخـت ايـن مبلـغ
اضافه برا به شمار مىآيد؟
 .3قرض به شرط ىزاده ،برا است.
 .4چيزى كه به عنوان كارمزد پرداخت مىشود ،جايز است.
83 1 44

آيا خريد و فروش وام كه بر اثر گردش حساب يا اعتبار و يا اسناد و مـدارک
شخصى (حقيقى يا حقوقى) به ايشان تعلق مىگيرد و وى با رضايت خيوش و
در برابر اخذ مبلغى توافقى وام را به شخص ديگرى مىفروشد از لحـاظ شـرعى
مشكل دارد يا خير؟
قوم حق است ـ يعنى طبق قانون حق انتقال به غير را
 .3گاهى وامگيرنده ُم ّ
ندارد ـ در اين صورت فروش حق وامگيرى جايز نيست.
مقوم آن ـ يعنى طبق قانون حق انتقال
 .4گاهى وامگيرنده مورد حق است نه ّ
به غير را دارد ـ در اين صورت فروش حق وامگيرى جايز است.
83 33 43

مظلمه چگونه محاسبه مىشود؟ مث ً
ال بنده چند سال پيـش ،پـنجهزارتومـان
به شخصى بدهكار بودم؛ ولى ديگر او را نديدم .آيا براى ر ّد مظلمه ،همان مبلغ
كافى است؟
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بايد تفاوت قدرت خريد و مقدار ت ّورم لحاظ شود؛ سپس مجموع آن تأديه گردد.

اگر طلبكار از بدهكار چک ديرافت كنـد و در موعـد وصـول آن ،موجـودى
بانكى بدهكار كافى نباشد و بدهكار پس از مدتى تأخير به طلبكار بگيود :سـود
يا غرامت بابت تأخير را پرداخت مىكنم؛ سودى كه مىدهد شرع ًا چـه ُحكمـى
دارد؟
 .3اگر از اول شرط نكرده باشـند و بـدهكار داوطلبانـه سـود يـا غرامـت را
پرداخت كند ،اشكالى ندارد.
 .4بهتر است كه شخص طلبكار اين را هم نگيرد.
اگر شخصى وجهى را به عنوان قرض به كسى بدهد و تـأخيرى در ديرافـت
وجه به عمل آيد ،آيا شخص طلبكار مجـاز اسـت مبلغـى را بـه عنـوان تـأخير
مطالبه نمايد؛ يا ديرافت وجه اضافه برا و حرام است؟
 .3در صورتى كه تأخير اداى دين براى عدم قدرت بدهكار باشد و در ّاولين
فرصت آن را تأديه كند ،طلبكار حق ديرافت مبلغ زائد را ندارد.
 .4در صورتى كه تأخير اداى دين عمدى بوده و سبب خسارت طلبكار شود،
وى حق ديرافت مبلغ زائد را از بدهكار دارد.
ِ .1صرف تأخير در اداى دين ،خسارت براى طلبكار محسوب نمىشود.
83 8 48

اينجانب ملكى داشتهام كه بنابر سند ثبتى آن ،حد شمالى به كوچه  3مترى
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و حد جنبوىاش به زمين مشرف بوده است در حـدود سـال 3131ش ،بـر اثـر
طرح عمرانى ،حد جنبوى اين ملک ،در كنار خيابانى  11مترى واقع مىشود كه
طرح آن ،با هزين ٔه شهردارى صورت گرفته است .پس از اين واقعه ،مالـک حـق
داشته طبق مقررات شهردارىها با پرداختن عوارض ،قانون ًا [امتيـاز] ِ
بـر خيابـان
اصلى را اخذ نمايـد؛ ليكـن مالـک بـه خـاطر داليـل متفـاوتى از جملـه عـدم
بازسازى ملک و عدم اطالع از قوانين و ...به اين كار اقدام نكرده است و بدون
ِ
مشـرف بـه
پرداخت عوارض و (برخالف مقررات شهردارى) بـه احـداث درب
خيابان در حد جنبوى ،اقدام نموده است.
سالها بعد؛ يعنى در سال 3183ش ،بر اثر طرحهاى عمرانى و برابر اعـالم
شهردارى ،اين ملک به صورت كامل در طرح خيابانى عظيم قرار مىگيرد و بايد
ِ
قانون نحو ٔه تقيوم ابنيه ،امالک و اراضى مورد نياز شهردارىهـا) در
مالک (برابر
صورت عدم توافق با شهردارى ،با قيمت كارشناسان رسمى دادگسـترى ،ملـک
را واگذار نمايد.
اين نكته قابل توجه است ،امالكى كه دو كلـه باشـند ،بـا حـد بـه خيابـان
حدود سه برابر ارزش ملكى آنها ،افزايش مىيابـد .در نتيجـه ارزش معـامالتى
اين ساختمان در نظر شهردارى ،به همان مقـدار اسـت كـه هنـوز خيابـان عبـور
نكرده و در نتيجه قيمت افزايش سه برابرى را در نظر ايشان نـدارد و شـهردارى،
حد جنبوى در سند ملكى كه جديد ًا توسط ادار ٔه ثبت اسناد اصـالح گرديـده را
امرى تشريفاتى دانسته و موجب ارزش حدود سه برابرى نمىدانند و مىگيونـد:
قيمتگذارى بايد برابر وضعيت ملک در زمان قبل از اجـراى طـرح اوليـه سـال
3131ش ،با حـد شـمالى بـه كوچـه  3متـرى باشـد و حـد جنـبوى شـما در
قيمتگذارى به حساب نمىآيد؛ يعنى حدود ًا يک سوم كاهش ارزش ملک.

« » 618

توضيحالمسـائل

آيا اين ارزش پيدا شد ٔه در ملک ،توسط احداث خيابان با هزين ٔه شـهردارى،
شرع ًا به مالک تعلق مىگيرد؛ يا اين ارزش متعلق به شهردارى است و مىتوانـد
در اعطاى آن به مالک ،ممانعت نمايد؟
 .3مالک زمين فقط مالک قيمت آن به لحاظ زمان قبل از اجراى طرح است؛
 .4ارزش افزوده به مالک زمين تعلق نمىگيرد؛
 .1شهردارى مىتواند ارزش زائد را از مالک بگيرد؛
 .3مالک زمين با پرداختن ارزش افزوده بر ديگران مقدم است.
3133 33 44

الهيوـه ،قطـع انگشـتان هـر دو
هيوت جسد مجهـول ّ
اگر تنها راه شناسايى ّ
دست و بازسازى آثار انگشت وى در آزمايشگاه جنايى باشد ،آيا دادگـاه اجـازه
هيوـت جسـد
دستور به قطع انگشتان جسد را دارد؟ با توجه به اينكه شناسايى ّ
براى رفع نگرانى و ترديد خانوادهها الزم است ،آيا وجود و عـدم وجـود مـدّ عى
براى جسد يا اجازه و عدم اجازه بستگان متو ّفا تأثيرى در حكم دارد؟
 .3قطع انگشت م ّيت مؤمن حرام است.
ِ
هيوت و انحصار راه شناسايى ،جايز است.
 .4در صورت ضرورت احراز ّ
 .1قطع مزبور با نظارت ول ّى م ّيت ،اولى است.
83 3 38

اگر تيم پزشكى براى آزمايشها و تحقيقات پزشكى احتياج دارد كه قلـب يـا
بعضى از اعضاى ميتى را از جسد جدا سازند و پس از رفع احتيـاج ،اقـدام بـه
دفع آن كنند.
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الف) با توجه به مسلمان بودن م ّيت ،اقدام به اين كار جايز است؟
ب) دفن قلب و بعضى از اعضاى جسد جداى از بدن م ّيت جايز است؟
 .3تشريح جسد مسلمان جائز نيست مگر در صـورت انحصـار و ضـرورت
مانند حفظ حيات انسان محترم يا كشف مطالب علمى كه تأمين سالمت جامعه
وابسته به آن است.
 .4دفن اجزاء در كنار بدن م ّيت الزم و در صورت عسر و حرج جداگانه دفن
شود.
88 4 13

آيا جهت كالبدشكافى به منظور انجـام آزمايشـات و پيشـرفتهاى علمـى در
صورت عدم دسترسى به اجساد غير مسلمان مىتوان از اجسـاد بـالغ ،نابـالغ و
جنين مسلمان استفاده كرد؟
 .3كالبد شكافى جسد مسلمان جهت صرف آموزش يا آزمايش جائز نيست.
 .4در صورت ضرورت براى حفظ جان انسان محترم جايز است.
88 4 13

 .3آيا تغيير جنسيت (مرد به زن و بالعكس) جايز است يا نه؟
 .4اد ّله فقهى كه مىتوان براى اثبات يا ر ّد آن بيان كرد چيست؟
 .1اگر در كشور اسالمى چنين عملى صورت گيرد (در صورت عدم جـواز)
تكليف مطلعين فقط امر به معروف و نهى از منكر است يا نه؟
 .3تغيير جنس ّيت حرام نيست.
 .4نبودن دليل بر حرمت براى اثبات جواز كافى است.
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 .1در صورت اطالع ،هر كس برابر وضع كنونى به لحاظ محرم يـا نـامحرم
بودن ،عمل مىكند.
81 3 34

تغيير جنسيت مرد به زن يا زن به مرد در صورتى كه حكم پزشک باشـد كـه
در صورت عدم تغيير جنسيت بيمايرهاى خطيرى بـراى وى بـه وجـود مـىآورد
حكم آن چيست؟
تغيير جنسيت در فرض سؤال جايز است.
83 1 3

نظر حضرتعالى در مورد قمهزنى و شرح آيه  14سوره حج در ادلـه مراجعـى
كه قمهزنى را با توجه به آيه شـريفه آيـه 14سـوره حـج از شـعاير دينـى جـايز و
مستحب دانستهاند ،همچنين با توجه به احاديثى ديگر و به بعضى از احادي .
قمه زدن ترک شود.
83 1 3

قمه و زنجير چاقيوى زدن و تيغ كشيدن در مجالس عزاى اهلبيت چه
حكمى دارد؟
چيزى كه در شرايط كنونى ،مايه وهن اسـالم اسـت ،ماننـد قمـه زدن و،...
جايز نيست .چيزى كه مايه تعظيم شعاير است يا سبب هتک نيست ،مانند زنجير
زدن ،جايز است.
81 34 3

گفتن ذكرهايى مثل خداى من حسين است ،مـن علـىال ّلهيـم و ال إلـه ّإال
فاطمه چه حكمى دارد؟
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بايد ترک شود.
81 34 3

در مراسم عزاى س ّيدالشـهداء لطمـه زدن بـه صـورت بـه دور از يرـا و
تظاهر ،چه حكمى دارد؟
صرف نظر از حكم لطمهزدن به صورت در مصيبت ،انجام چنين كارى اگـر
موجب ضرر قابل اعتنا نباشد ،اشكال ندارد.
83 3 34

هروله كردن (حالتى بين راهرفتن و ديوـدن) همـراه بـا سـينهزنـى در مراسـم
عزادارى ،چه حكمى دارد؟
هروله ذات ًا اشكال ندارد ،ولى اگر موجب وهن عزادارى شود ،اشكال دارد.
83 3 34

سينه زدن با بدن برهنه ،به دور از چشم نامحرم چه حكمى دارد؟
در صورتى كه مصون از نگاه نامحرمانه ـ نه خصوص نامحرم ـ باشد ،اشكال ندارد.
83 3 34

در برخى مجالس كه براى بزرگداشت اهلبيت برپا مىشود ،مسايلى به
چشم مىخورد؛ از جمله:
 .3تصريح به الفاظى كه داللت بر الوهيت اهلبيت دارد؛ مانند ال إلـه
ّإال على و. ...

 .4خواندن اشعار و بيان مطالبى كه مقام خداوند را در برابر اهـلبيـت
پايين مىآورد؛ مانند خدا عكس على را ماچ مىكرد.
 .1انجام بعضى كارها در منظر مردم ،براى اظهار ذ ّلت در برابر اهـلبيـت؛
مانند آيوختن زنجير به گردن و درآوردن صداى حيوانات.
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 .3نسبت دادن برخى امور به اهلبيت كه بـه ظـاهر بـا عصـمت آنـان
منافات دارد.
برخـى افــراد در توجيـه ايـن اعمــال كــه در آن شــائبه حرمــت وجــود دارد،
مىگيوند :دستگاه امام حسين از محدوده فقه خارج است .لطف ًا بـا بيـان
نظر شريفتان ،راهگشاى ما براى دستيابى به بينشى به دور از اشتباه و بهرهمنـدى
صحيح از مجالس اهلبيت باشيد.
حجت الهىاند.
 .3اهلبيت عصمت و طهارت همتاى قرآن كريم ،معصوم و ّ
 .4تعظيم شعاير اهلبيت مورد ترغيب اكيد شارع مقدس است.
 .1در تمام مراسم ،الزم است از غلو پرهيز شود.
 .3الزم است در همه مراسم ،از گفتار يا رفتارى كه موجب هتک مقام شامخ
امامت و وهن خاندان عصمت يا اهانت به اصل عزادارى است ،احتراز شود.
 .3نهضت س ّيد الشهداء براى احياى حق و اماته باطل بود؛ كارى كه
حق نباشد ،انجام دادن آن مخالف هدف قيام حسينى (ارواحنا فداه) است.
83 3 44

جمعى از شيعيان و مح ّبان اهلبيت عصمت و طهارت هستيم كه همه
محرم و صفر از سـاليان دراز تـاكنون عـزادارى سـاالر شـهيدان
ساله در ا ّيام ماه ّ
حضرت اباعبداهلل الحسين و ديگر ائمه معصومين را در نقش تعزيـه و
شبيهخوانى در شهر مذهبى س ّيدان فارس ـ كـه سـراى سـادات و دارالمـؤمنين
است ـ و ديگر ُقراى فارس و ِ
خود شـهر شـيراز اقامـه مـىكـنيم و طريقـهاش آن
است كه مرد لباس مخصوص زنانه نمىپوشد بلكه پيراهن سياه عربى پوشيده و
با پارچه سياه تا روى بينى را مىپوشانند و اطفال هم لباس عربى پوشيده و ان
حال مىخوانند ،اجتماع مـرد و زن هـم مخـتلط نمـىباشـد و آواز غنـا در كـار
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نيست ،ساز و شيپور و طبل كه مخصوص عزادارى است ،به صورت مارش عـزا
مىنوازند و اشـعار تعزيـه مـا را شـاعر گرانقـدر مرحـوم آقـاى ميـرزا علـىجـان
نـص
كايوانىراد متخ ّلص به ُسكوتى ـ كه از اسـاتيد تعزيـه در ايـران بـوده ـ از ّ
احادي

شيعه به دست آورده است ،نسخهها در بين نسـخههـاى سراسـر ايـران

بىنظير مىباشد و ايشان از اهل «داراب كال» سارى بـودهانـد كـه بـراى برپـايى
عزاى امام حسين به سراسر ايران مسافرت كردنـد ،اجـراى مراسـم تعزيـه
ايشان را به فارس كشانيده و در آنجا ساكن و مدفون شدهانـد و حـدود سيصـد
مجلس تعزيه از ايشان به يادگار مانده كه قابل تحسين است ،حتـىاالمكـان در
مجالس ما اشعار دروغ خوانده نمىشـود و مجـالس ،بـا شـكوه خـاص برگـزار
توجـه اسـت .رفـتن در
مىگردد و به كثرتى شور و گريه برپا مـىشـود كـه قابـل ّ
همچون مجالس و گرفتن اجرت و اقام ٔه آن چه صورت دارد؟
 .3در صورت حفظ همه شرايط مرقوم در اسـتفتاء ،اقامـه ،شـركت و ته ّيـه
مقدّ مات جايز بلكه راجح است.
 .4چون هدف نهضت س ّيدالشهداء استنقاذ بندگان خدا از جهالت و
ضاللت بود ،نبايد طرزى رفتار كرد كه تعزيت به جاى تعليـم و تربيـت و تزكيـه
نفوس قرار گيرد.
83 3 44

احكام امدادرسانى در حوادث
آيا وجوب امدادرسانى به مصدومين و آسيبديدگان ،اختصاص به اقـدام و
تالش فقط براى نجات جان آنها دارد يا كمكهـاى مـالى ،نگهـدارى از امـوال
آسيبديدگان را نيز شامل مىشود؟
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 .3حفظ جان و مال محترم بر مسلمان واجب است.
 .4امدادرسانى به مصدومها برابر عقد متقابل واجب است.
 .1حفظ جان مقدم بر حفظ مال است.
88 4 13

آيا اهمال و مسامحه در امداد كه منجر بـه نقـص عضـو يـا مـوت مصـدوم
گردد ،موجب ضمان و ديه مىباشد؟
 .3تقصير در امدادرسانى به مصدوم حرام است.
 .4ضمان خسارت برابر تعهد متقابل است.
88 4 13

چنانچه برخى سازمانها يا امدادگران ما را از اقدام امدادگرى و امدادرسـانى
نهى نمايند؛ ولى اطمينان دايرم كه مىتوانيم مصـدوم را نجـات دهيـم و يـا در
نجات مصدوم كمک كنيم ،وظيفه شرعى چيست؟
 .3در صورت انحصار امداد نهى از آن حرام است.
 .4در صورت انحصار امداد با صرف نهى سازمان ،حكم شرعى يعنى لزوم
حفظ جان و مال محترم ساقط نمىشود مگر آنكه سازمان متبوع مانع شود.
88 4 13

اگر مصدوم يا ق ّيم و بستگان او مـانع امـداد و نجـات حادثـه ديـده شـوند،
تكليف امدادگر چيست؟
 .3حفظ جان مصدوم واجب است.
 .4در صورت اقدام مؤ ّثر بستگان مصدوم بر امدادگر الزم نيست.
 .1در صورت عدم اقدام آنها يا بىتأثير بودن اقدام آنان بر امدادگر الزم است.
88 1 3

استفتائات
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آيا در وجوب امداد و نجات مصدومين تفاوتى بين مسلمان و غير مسـلمان
وجود دارد؟
 .3امداد مسلمان بر امداد غير مسلمان مقدم است.
88 4 13

در مقام تزاحم امداد ،ترجيح با چه مصدومينى مىباشد؟ و معيارهاى ترجيح چيست؟
 .3اسالم بر كفر ،عدل بر فسق ،علم بر جهل ،خدمت بر خيانت و ...سبب
ترجيح در موارد تزاحماند.
 .4امداد اعلم بر امداد عالم ،امداد َا ْعدل بر امداد عادل ،امداد اتقى بر امداد
تق ّى رجحان دارد.

اگر نجات تعداد ىزاد از مسلمين متوقف بر مرگ تعداد ديگرى باشـد مثـل
اينكه براى نجات بيست نفر كه در طبقه سوم ساختمان قرار دارند بايد بخشى از
طبقه دوم را تخريب كرد كه اين كار موجب مرگ پنج نفر مىشـود كـه در طبقـه
اول گرفتار شدهاند ،وظيفه چيست؟ و در صورتى كه انجام اين كار موجب مرگ
افراد شود آيا اين موت ديه دارد يا نه و اگر ديه دارد بر عهده كيست؟
 .3كشتن مسلمانى براى نجات افراد بيشتر از مسلمانان حرام است.
 .4كشتن يک فرد مسلمان در صورت امكان حيات او اگر عمد يا شبه عمد
يا خطاى محض باشد هر كدام حكم خاص خود را دارد.
آيا چشم پوشى از حيات بعضى مصدومين يا عدم امدادرسانى به آنان كه به
منظور از بين بردن بيمايرهاى مهلک و مسرى و پيشگيرى از تلـف شـدن جمـع
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ىزادى از مردم آن منطقه صورت مىگيرد ،جائز است يا نه؟ در صورت جواز ديه
دارد يا نه؟ و بر عهده چه كسى مىباشد؟
در صورت علم يا اطمينان به سرايت بيمارى مهلک ترک امـداد مصـدومان
جائز است و ديه بر مأمور امداد رسانى نيست.
88 4 13

انسان زندهاى كه از ىزر آوار بيرون آورده مىشود ،بر اثر نخوردن غـذا و غيـره
(مث ً
ال كودكى كه بر اثر نبود شير و دارو) ممكن است جان بدهد ،آيا مـىتـوان از
مواد غذايى ،دارو و وسايل ديگران بدون اذن آنها براى نجـات ايـنگونـه افـراد
استفاده كرد؟ ضمانت مال به عهده چه كسى است؟
 .3استفاده از اموال يادشده در حال ضرورت جائز است.

ِ
ِ
متعهـد بـه
سـازمان
ولى اوست مگر آنكه
 .4ضمان آن به عهد ٔه مصدوم يا ّ
امداد بودجهاى براى اينگونه هزينهها داشته باشد.
88 1 3

اگر نجات انسان مشروط به تخريـب بـا اسـتفاده از امـوال ديگـران باشـد،
ضامن اموال كيست؟ اگر امدادگر ضامن باشد ممكن است در خيلـى از مـوارد
به همين علت از نجات مصدوم خوددارى كند تكليف چيست؟
اگر گرفتار شدن كسى كه نجات او متوقف بر اتالف مال ديگرى باشد بر اثر
جنايت عمدى خود بود آن شخص گرفتار ضامن است و اگـر بـر اثـر حـوادث
طبيعى و غير اختيارى بود حكومت اسالمى ضامن است.

استفتائات
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براى نجات افراد حادثه ديده و نيز بيرون آوردن مصدومين و جنازهها از ىزـر
آوار و عدم وجود امدادگر محرم و عدم امكان پوشاندن بدنهاى عريان ،ناچار بـه
نگاه به بدن نامحرم يا لمس آن هستيم ،وظيفه چيست؟
نگاه به بدن نامحرم و لمس آن در حال ضرورت و بـدون قصـد گنـاه جـائز
است.
88 4 13

اگر نجات يک مصدوم متوقف به امرى غير شرعى (مثل خوراندن مشـروب
الكلى براى مسموميت يا گازهاى خاص) باشد ،وظيفه چيست؟
 .3در صورت انحصار عالج و اطمينان به تأثير آن كار غير مشروع ،ارتكاب
آن به مقدار ضرورت جائز است.
يكى از راههاى اضطرارى امداد سرمازده ايجاد تماس بدنى وسـيع بـا بـدن
امدادگر است در اينصورت اگر امدادگر به جهـت تمـاس بـا مصـدوم سـرمازده
نامحرم خوف وقوع در مفسده را داشته باشـد يـا در مـأل عـام صـورت خوشـى
ندارد ،وظيفه چيست؟
 .3حفظ جان محترم الزم است.
 .4پرهيز از وقوع در فساد واجب است.
 .1در صورت انحصار و نبودن محرم تماس با مصدوم نامحرم جائز است.
[ .3اگر] هر گونه فسادى بعد ًا دامنگير امدادگر شد [خودش] مسئول خداوند
خواهد بود.
88 1 3
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تنفس دهان به دهان ( )CPRتوسط امدادگر براى نامحرم در موارد ذيل چه
حكمى دارد:
 .3در صورت نبود همجنس و محرم.
 .4عدم آشنايى هم جنس و محرم با امور امدادى.
 .1حاد بودن حال مصدوم و عدم مجال رسيدن محرم و همجنس.
 .3جايز است.
 .4جايز است.
 .1جايز است.
88 1 3

اگر شخصى نامحرم در حمام يا استخر مصدوم شده باشد آيا پوشاندن بدن
وى ،پيش از نجات در صورتيكه پوشاندن برايش مضر باشد ،مثـل گرمـازده بـاز
هم واجب است؟ همچنين اگر پوشاندن بدن باع

تأخير در نجات مصـدوم و

يا منجر به مرگ وى شود ،چطور؟
 .3پوشاندن با پارچه نازک و مانند آن كه مانع ديدن باشد الزم است.
 .4اگر همين مقدار هم مضر باشد الزم نيست.
 .1تأخير درمان كه موجب مرگ يا ضرر مصدوم شود جائز نيست.
88 1 3

آيا در عدم جواز لمس و نظر فرقى بين مسلمان و غيرمسلمان مىباشد؟
 .3نگاه به بدن كافر نامحرم بدون ّ
لذت و بدون ترس از ارتكاب گناه جـائز
است.
 .4لمس بدن كافر نامحرم جائز نيست.
88 1 3

استفتائات
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نگاه به بدن مرده نامحرم و لمس آن ،همچنين نگاه و لمس عورت م ّيـت در
مواردى كه براى تشخيص موضوعات احكام شـرعى الزم باشـد ،چـه حكمـى
دارد؟
 .3نگاه و همچنين لمس جسد نامحرم براى تشخيص موضوع حكم الزم،
جائز است.
 .4نگاه و نيز لمس عورت در حال ضرورت جهت تشخيص موضوع حكـم
الزم ،جائز است.
88 1 3

احكام اهل كتاب
آيا ازدواج مرد مسلمان با زن زرتشتى موحد جايز است؟
آيا تفاوتى بين حكم ازدواج دائم و موقت در اين مورد وجود دارد؟
 .3ازدواج دائم مرد مسلمان با زن زرتشتى جايز نيست.
 .4ازدواج موقت مرد مسلمان با زن زرتشتى بر خالف احتياط است.

آيا اهل كتاب (يهوديان ،مسيحيان ،زرتشتيان و ارمنىها) نجس هستند؟
متـنجس
اهل كتاب ذات ًا پاک اند و اگر بر اثر آلوده شدن به چيزهاى نجس،
ّ
شوند ،با تطهير پاک مىشوند.
33 3 13
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از نظر شما آيا خوردن غذا در رستوران اقليتها جايز است؟
خوردن ماهى و هر غذايى كه محتاج به ذبح نباشد ،جايز است.
83 3 33

در صورت پاک بودن اهل كتاب ،استفاده از ذبيحه حاللگوشت و غذاهاى
آنان چه حكمى دارد؟
 .3استفاده از غذاهاى اهل كتاب ،در صورتى كه به چيزهاى نجس ـ مانند
شراب ،گوشت خوک و ...ـ آلوده نشده باشد ،جايز است.
 .4اگر اهل كتاب حيوان حاللگوشت قابل ذبح را با نام خدا ،رو بـه قبلـه
ذبح كنند ،حالل و پاک است.
33 3 13

