
 

  توضيح المسائل حضرت امام
 خميني رحمه اهللا عليه

 احكام تقليد  -
 احكام طهارت  -
 آب مطلق و مضاف  -
 آب آر  -
 آب قليل  -
 آب جارى  -
 آب باران  -
 آب چاه  -
 احكام آبها  -
 ) بول و غائط آردن(احكام تخلى  -
 استبراء  -
 مستحبات و مكروهات تخلى  -
 نجاسات  -
 بول و غائط  -
 منى  -
 مردار  -
 خون -
 سگ و خوك -
 آافر  -
 شراب -
 فقاع  -
 عرق جنب از حرام  -
 عرق شتر نجاستخوار  -
 شدن نجاست  راه ثابت -
 راه نجس شدن چيزهاى پاك  -
 احكام نجاسات  -
 مطهرات  -
 آب  -
 زمين  -
 آفتاب  -
 استحاله  -
 آم شدن دو سوم آب انگور  -
 انتقال  -
 اسالم  -
 تبعيت  -
 برطرف شدن عين نجاست  -
 استبراء حيوان نجاستخوار  -
 غايب شدن مسلمان  -
 احكام ظرفها  -
 وضو  -
 وضوى ارتماسى  -
 دعاهايى آه موقع وضو گرفتن  -

 مستحب است
 شرايط وضو -
 احكام وضو  -
 چيزهايى آه بايد براى آنها وضو  -

 گرفت
 آند  چيزهايى آه وضو را باطل مى -
 احكام وضوى جبيره  -
 غسلهاى واجب  -
 احكام جنابت  -
 چيزهايى آه بر جنب حرام است  -
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 چيزهايى آه بر جنب مكروه است  -
 غسل جنابت  -
 غسل ترتيبى  -
 غسل ارتماسى  -
 احكام غسل آردن  -
 استحاضه  -
 احكام استحاضه  -
 حيض -
 احكام حائض  -
 اقسام زنهاى حائض  -
 صاحب عادت وقتيه و عدديه  -
 صاحب عادت وقتيه  -
 صاحب عادت عدديه  -
 مضطربه  -
 مبتدئه  -
 ناسيه  -
 مسائل متفرقه حيض  -
 نفاس  -
 غس مس ميت  -
 احكام محتضر  -
 احكام بعد از مرگ  -
 احكام غسل و آفن و نماز و دفن  -

 ميت
 احكام غسل ميت -
 احكام آفن ميت -
 احكام حنوط  -
 احكام نماز ميت -
 مستحبات نماز ميت -
 احكام دفن  -
 مستحبات دفن  -
 نماز وحشت -
 نبش قبر  -
 غسلهاى مستحب  -
 تيمم  -
 او از موارد تيمم  -
 دوم از موارد تيمم  -
 سوم از موارد تيمم -
 چهارم از موارد تيمم  -
 پنجم از موارد تيمم  -
 ششم از موارد تيمم -
 هفتم از موارد تيمم  -
 است به آنها صحيح آه تيمم چيزهايى-
 دستور تيمم  -
 احكام تيمم  -
 احكام نماز  -
 نمازهاى واجب يوميه  -
 وقت نماز ظهر و عصر  -
 وقت نماز مغرب و عشاء  -
 وقت نماز صبح  -
 احكام وقت نماز  -
 شود خوانده ترتيب بايدبه آه نمازهايى-
 نمازهاى مستحب  -
 هاى يوميه  وقت نافله -
 نماز غفيله  -
 احكام قبله  -
 پوشانيدن بدن در نماز  -
 لباس نمازگزار  -
 شرط اول -
 شرط دوم -
 شرط سوم -
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 شرط چهارم -
 شرط پنجم -

 مواردى آه الزم نيست بدن و لباس 
 نمازگزار پاك باشد-
 چيزهايى آه در لباس نمازگزار  -

 مستحب است
 چيزهايى آه در لباس نمازگزار  -

 مكروه است
 مكان نمازگزار  -
 جاهايى آه نماز خواندن در آنها  -

 مستحب است
 جاهايى آه نماز خواندن در آنها  -

 مكروه است
 احكام مسجد  -
 اذان و اقامه  -
 ترجمه اذان و اقامه  -
 واجبات نماز  -
 نيت -
 تكبيرة االحرام  -
 ) ايستادن(قيام  -
 قرائت -
 رآوع  -
 سجود -
 چيزهايى آه سجده بر آنها صحيح  -

 است
 مستحبات و مكروهات سجده  -
 سجده واجب قرآن -
 تشهد  -
 سالم نماز -
 ترتيب  -
 مواالت  -
 قنوت  -
 ترجمه نماز  -
 ترجمه سوره حمد  -
 ترجمه سوره قل هو اهللا احد  -
 ترجمه ذآر رآوع و سجود و  -

 است ذآرهايى آه بعد از آنهامستحب
 ترجمه قنوت  -
 ترجمه تسبيحات اربعه  -
 ترجمه تشهد و سالم  -
 تعقيب نماز  -
 صلوات بر پيغمبر  -
 مبطالت نماز  -
 چيزهايى آه در نماز مكروه است -
 شود نماز واجب را  مواردى آه مى -

 شكست
 شكيات -
 شكهاى باطل -
 شكهايى آه نبايد به آنها اعتنا آرد -
 شك در چيزى آه محل آن گذشته -

 است
 شك بعد از سالم -
 شك بعد از وقت-
 آسى آه زياد شك (آثير الشك -

 )آند مى
 شك امام و ماموم -
 شك در نماز مستحبى -
 شكهاى صحيح -
 نماز احتياط  -
 سجده سهو -
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 دستور سجده سهو  -
 قضاى سجده و تشهد فراموش شده  -
 آم و زياد آردن اجزاء و شرايط نماز  -
 نماز مسافر  -
 مسائل متفرقه  -
 نماز قضا  -
 نماز قضاى پدر آه بر پسر بزرگتر -

 واجب است
 نماز جماعت -
 شرايط امام جماعت-

 احكام جماعت
 چيزهايى آه در نماز جماعت  -

 مستحب است
 چيزهايى آه در نماز جماعت مكروه  -

 است
 نماز آيات  -
 دستور نماز آيات  -
 نماز عيد فطر و قربان  -
 اجير گرفتن براى نماز  -
 احكام روزه  -
 نيت -
 آند  چيزهايى آه روزه را باطل مى -
 خوردن و آشاميدن -
 جماع  -
 استمناء  -
 دروغ بستن به خدا و پيغمبر  -
 رساندن غبار غليظ به حلق  -
 فرو بردن سر در آب  -
 نفاس و حيض باقى ماندن بر جنابت -

 تا اذان صبح
 اماله آردن  -
 قى آردن  -
 احكام چيزهايى آه روزه را باطل  -

 آند مى
 دار مكروه است آنچه براى روزه -
 جاهايى آه قضا و آفاره واجب است -
 آفاره روزه  -
 جاهايى آه فقط قضاى روزه واجب -

 است
 احكام روزه قضا  -
 احكام روزه مسافر -
 آسانى آه روزه بر آنها واجب نيست -
 شدن اول ماه  راه ثابت -
 هاى حرام و مكروه  روزه -
 هاى مستحب  روزه -
 مواردى آه مستحب است انسان از -

 آند آارهايى آه روزه را باطل مى
 خوددارى نمايد

 احكام خمس  -
 منفعت آسب  -
 معدن  -
 گنج -
 مال حالل مخلوط به حرام  -

 جواهرى آه به واسطه فرو رفتن در 
 آيد  دريا به دست مى-
 غنيمت -
 زمينى آه آافر ذمى از مسلمان  -

 بخرد 
 مصرف خمس  -
 احكام زآات  -
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 شرايط واجب شدن زآات -
 زآات گندم و جو و خرما و آشمش  -
 نصاب طال  -
 نصاب نقره  -
 زآات شتر و گاو و گوسفند  -
 نصاب شتر  -
 نصاب گاو  -
 نصاب گوسفند  -
 مصرف زآات  -
 شرايط آسانى آه مستحق زآاتند -
 نيت زآات  -
 مسائل متفرقه زآات  -
 زآات فطره  -
 مصرف زآات فطره  -
 مسائل متفرقه زآات فطره  -
 احكام حج -
 احكام خريدو فروش  -
 چيزهايى آه در خريد و فروش  -

 مستحب است
 معامالت مكروه  -
 معامالت باطل  -
 شرايط فروشنده و خريدار -
 شرايط جنس و عوض آن -
 صيغه خريد و فروش  -
 ها  خريد و فروش ميوه-
 نقد و نسيه  -
 معامله سلف  -
 شرايط معامله سلف -
 احكام معامله سلف  -
 فروش طال و نقره به طال و نقره  -
 تواندمعامله را مواردى آه انسان مى -

 بهم بزند 
 مسائل متفرقه  -
 احكام شرآت -
 احكام صلح  -
 احكام اجاره  -
 دهند  شرايط مالى آه آن را اجاره مى-
 رابراى آن اى آه مال شرايط استفاده-

 دهند  اجاره مى
 مسائل متفرقه اجاره  -
 احكام مزارعه  -
 احكام مساقات  -
 توانند در مال خود  آسانى نمى -

 تصرف آنند 
 احكام وآالت -
 احكام قرض  -
 احكام حواله دادن  -
 احكام رهن  -
 احكام ضامن شدن  -
 احكام آفالت -
 ) امانت(احكام وديعه  -
 احكام عاريه  -
 احكام نكاح يا ازدواج و زناشويى  -
 احكام عقد  -
 دستور خواندن عقد دائم  -
 دستور خواندن عقد غير دائم  -
 شرايط عقد -
 شود  عيبهايى آه بواسطه آنها مى -

 عقد را بهم زد 
 با آنان حرام اى اززنها آه ازدواج عده -
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 است
 احكام عقد دائم  -
 متعه يا صيغه  -
 احكام نگاه آردن  -
 مسائل متفرقه زناشويى  -
 احكام شير دادن  -
 شرايط شير دادنى آه علت محرم  -

 شدن است
 آداب شير دادن  -
 مسائل متفرقه شير دادن  -
 احكام طالق  -
 عده طالق  -
 عده زنى آه شوهرش مرده  -
 طالق بائن و طالق رجعى  -
 احكام رجوع آردن  -
 طالق خلع  -
 طالق بارات  -
 احكام متفرقه طالق  -
 احكام غصب  -
 احكام مالى آه انسان آن را پيدا  -

 آند  مى
 احكام سر بريدن و شكار آردن  -

 حيوانات 
 دستور سر بريدن حيوانات  -
 شرايط سر بريدن -
 دستور آشتن شتر  -
 چيزهايى آه موقع سر بريدن  -

 حيوانات مستحب است
 چيزهايى آه در آشتن حيوانات  -

 مكروه است
 احكام شكار با اسلحه  -
 شكار آردن با سگ شكارى -
 صيد ماهى  -
 صيد ملخ  -
 احكام خوردنيها و آشاميدنيها  -
 چيزهايى آه موقع غذا خوردن  -

 مستحب است
 چيزهايى آه در غذا خوردن مكروه -

 است
 مستحبات آب آشاميدن  -
 مكروهات آب آشاميدن  -
 احكام نذر و عهد  -
 احكام قسم خوردن  -
 احكام وقف  -
 احكام وصيت -
 احكام ارث  -
 ارث دسته اول  -
 ارث دسته دوم  -
 ارث دسته سوم  -
 ارث زن و شوهر  -
 مسائل متفرقه ارث  -
 ملحقات توضيح المسائل  -
 امر به معروف و نهى از منكر  -
 شرايط امر به معروف و نهى از منكر -
 مراتب امر به معروف و نهى از منكر  -
 مسائل دفاع  -
 بعضى از مسائل آه در اين زمان  -

 مورد حاجت است
 سفته -
 سرقفلى -
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 معامالت بانكى  -
 بيمه  -
 آزمايى  بخت -
 تلقيح  -
 تشريح و پيوند  -
 خاتمه -

 توضيح المسائل حضرت امام خميني قدس سره الشريف
بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين، و الصالة و السالم على خير خلقه محمد و آله الطاهرين ، و لعنة اهللا 

  على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين

 احكام تقليد

 عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روى دليل باشد، ولى در احكام غير ضرورى دين بايد يا مجتهد باشد آه بتواند ١
احكام را از روى دليل به دست آورد،يا از مجتهد تقليد آند، يعنى به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط طورى به وظيفه 

دانند و عده  اى از مجتهدين عملى را حرام مى خود عمل نمايد آه يقين آند تكليف خود را انجام داده است، مثال اگر عده
دانند آن را بجا  گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى ديگر مى

 .توانند به احتياط عمل آنند واجب است از مجتهد تقليد نمايند پس آسانى آه مجتهد نيستند و نمى. آورد

و از مجتهدى بايد تقليد آرد آه مرد و بالغ و عاقل و شيعه دوازده .  تقليد در احكام عمل آردن به دستور مجتهد است٢
و نيز بنابر احتياط واجب بايد از مجتهدى تقليد آرد آه حريص به دنيا نباشد و از . امامى و حالل زاده و زنده و عادل باشد

 .مجتهدين ديگر اعلم باشد، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد

آنكه خود انسان يقين آند، مثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند : اول: توان شناخت  مجتهد و اعلم را از سه راه مى٣
توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند مجتهد بودن يا اعلم آنكه دو نفر عالم عادل آه مى: دوم. مجتهد و اعلم را بشناسد

اى از اهل  آنكه عده: سوم. بودن آسى را تصديق آنند، به شرط آنكه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند
شود، مجتهد بودن و يا اعلم بودن  توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى علم آه مى

 .آسى را تصديق آنند

 اگر شناختن اعلم مشكل باشد به احتياط واجب بايد از آسى تقليد آند آه گمان به اعلم بودن او دارد، بلكه اگر ٤
و . و بداند ديگرى از او اعلم نيست به احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد احتمال ضعيفى هم بدهد آه آسى اعلم است

 .اگرچند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند بايد از يكى ازآنان تقليد نمايد

شنيدن از دو نفر عادل آه : دوم. شنيدن از خود مجتهد: اول:  به دست آوردن فتوى يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد٥
ديدن در رساله مجتهد در : چهارم. شنيدن از آسى آه مورد اطمينان و راستگوست: سوم. فتواى مجتهد را نقل آنند

 .صورتى آه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد

تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد و اگر   تا انسان يقين نكند آه فتواى مجتهد عوض شده است، مى٦
 .احتمال دهد آه فتواى او عوض شده، جستجو الزم نيست

تواند در آن مساله به  آند نمى اى فتوى دهد، مقلد آن مجتهد يعنى آسى آه از او تقليد مى  اگر مجتهد اعلم در مساله٧
فتواى مجتهد ديگر عمل آند، ولى اگر فتوى ندهد و بفرمايد احتياط آن است آه فالن طور عمل شود مثال بفرمايد احتياط 

سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا "سوم و چهارم نماز، سه مرتبه تسبيحات اربعه يعنى  آن است آه در رآعت
گويند عمل آند و سه مرتبه بگويد يا بنابر احتياط واجب به  بگويند، مقلد بايد يا به اين احتياط آه احتياط واجبش مى" اآبر

فتواى مجتهدى آه علم او از مجتهد اعلم آمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است،عمل نمايد، پس اگر او يك مرتبه گفتن 
و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مساله محل تامل يا محل اشكال . تواند يك مرتبه بگويد را آافى بداند، مى

 .است

 اگر مجتهد اعلم بعد از آن آه در مساله فتوا داده احتياط آند، مثال بفرمايد ظرف نجس را آه يك مرتبه در آب آر بشويند ٨
تواند در آن مساله به فتواى مجتهد ديگر رفتار  شود، اگر چه احتياط آن است آه سه مرتبه بشويند، مقلد او نمى پاك مى

گويند عمل نمايد، مگر آن آه  آند، بلكه بايد يا به فتوا عمل آند، يا به احتياط بعد از فتوا آه آن را احتياط مستحب مى
 .فتواى آن مجتهد نزديكتر به احتياط باشد

و بايد بقاى بر تقليد ميت به فتواى مجتهد زنده .  تقليد ميت ابتداءا جايز نيست، ولى بقاى بر تقليد ميت اشكال ندارد٩
تواند در همه مسايل از او از مسايل به فتواى مجتهدى عمل آرده، بعد از مردن آن مجتهد مى باشد و آسى آه در بعضى

 .تقليد آند
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اى به فتواى مجتهدى عمل آند و بعد از مردن او در همان مساله به فتواى مجتهد زنده رفتار نمايد،   اگر در مساله١٠
اى فتوى  تواند آن را مطابق فتواى مجتهدى آه از دنيا رفته است انجام دهد، ولى اگر مجتهد زنده در مساله دوباره نمى

تواند به فتواى مجتهدى آه از دنيا رفته عمل نمايد،  ندهد و احتياط نمايد و مقلد مدتى به آن احتياط عمل آند، دوباره مى
سوم و چهارم نماز،آافى  را در رآعت" سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اآبر"مثال اگر مجتهدى گفتن يك مرتبه 

بداند و مقلد مدتى به اين دستور عمل نمايد و يك مرتبه بگويد، چنانچه آن مجتهد از دنيا برود و مجتهد زنده احتياط واجب 
تواند به فتواى مجتهدى  را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتى به اين احتياط عمل آند و سه مرتبه بگويد، دوباره مى

 .آه از دنيا رفته برگردد و يك مرتبه بگويد

 . مسائلى را آه انسان غالبا به آنها احتياج دارد واجب است، ياد بگيرد١١

تواند صبر آند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد يا داند، مى اى پيش آيد آه حكم آن را نمى  اگر براى انسان مساله١٢
اگر احتياط ممكن است به احتياط عمل نمايد، بلكه اگر احتياط ممكن نباشد چنانچه از انجام عمل، محذورى الزم نيايد، 

 .پس اگر معلوم شد آه مخالف واقع يا گفتار مجتهد بوده دوباره بايد انجام دهد. تواند عمل را به جا آورد مى

 اگر آسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود،الزم نيست به او خبر دهد آه ١٣
 .فتوى عوض شده، ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه آرده، در صورتى آه ممكن باشد، بايد اشتباه را برطرف آند

 اگر مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد در صورتى اعمال او صحيح است آه بفهمد به وظيفه واقعى خود١٤
اش تقليد از او بوده يا با فتواى مجتهدى آه فعال بايداز او تقليد  يا عمل او با فتواى مجتهدى آه وظيفه رفتار آرده است

 .آند، مطابق باشد

 احكام طهارت
 آب مطلق و مضاف

آب مضاف آبى است آه آن را از چيزى بگيرند،مثل آب هندوانه و گالب، يا با چيزى مخلوط : يا مضاف  آب يا مطلق است١٥
و غير اينها آب مطلق است و آن بر . باشد، مثل آبى آه به قدرى با گل و مانند آن مخلوط شود آه ديگر به آن آب نگويند

 .آب چاه: پنجم.آب باران: چهارم. آب جارى: سوم. آب قليل: دوم. آب آر: اول: پنج قسم است

 آب آر -١

 آب آر مقدار آبى است آه اگر در ظرفى آه درازا و پهنا و گودى آن هر يك سه وجب و نيم است بريزند آن ظرف را پر ١٦
 .شود  آيلوگرم مى٤١٩/٣٧٧آند، و وزن آن از من تبريز مثقال آمتر است، و به حسب آيلوى متعارف بنابر اقرب 

 اگر عين نجس مانند بول و خون به آب آر برسد، چنانچه به واسطه آن بويا رنگ و يا مزه آب تغيير آند آب نجس ١٧
 .شود شود، و اگر تغيير نكند، نجس نمى مى

 .شود  اگر بوى آب آر به واسطه غير نجاست تغيير آند، نجس نمى١٨

 اگر عين نجس مانند خون به آبى آه بيشتر از آر است برسد و بو يا رنگ يا مزه قسمتى از آن را تغيير دهد، چنانچه ١٩
و اگر به اندازه آر يا بيشتر باشد، فقط مقدارى آه بو يا . شود مقدارى آه تغيير نكرده آمتر از آر باشد،تمام آب نجس مى

 .مزه يا رنگ آن تغيير آرده نجس است

ولى اگر قطره قطره روى آن . آند در صورتى آه مخلوط با آن شود  آب فواره اگر متصل به آر باشد آب نجس را پاك مى٢٠
آند،مگر آنكه چيزى روى فواره بگيرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن، به آب نجس متصل  آب نجس بريزد آن را پاك نمى

 .شود و با آن مخلوط گردد

ريزد اگر متصل به آر باشد و بو يا رنگ   اگر چيز نجس را زير شيرى آه متصل به آر است بشويند آبى آه از آن چيز مى٢١
 يا مزه نجاست نگرفته باشد پاك است

شود، و هر قدر از يخ   اگر مقدارى از آب آر يخ ببندد و باقى آن بقدر آر نباشد چنانچه نجاست به آن برسد نجس مى٢٢
 .هم آب شود نجس است 

آند و   آبى آه به اندازه آر بوده، اگر انسان شك آند از آر آمتر شده يا نه مثل آب آر است ، يعنى نجاست را پاك مى٢٣
و آبى آه آمتر از آر بوده و انسان شك دارد به مقدار آر شده يا نه حكم . شود اگر نجاستى هم به آن برسد نجس نمى

 .آب آر ندارد 
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 .آن آه دو مرد عادل خبر دهند: دوم. آن آه خود انسان يقين آند: اول: شود  آر بودن آب به دو راه ثابت مى٢٤

 آب قليل -٢

 . آب قليل آبى است آه از زمين نجوشد و از آر آمتر باشد٢٥

شود، ولى اگر از باال با فشار روى چيز نجس   اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد يا چيز نجس به آن برسد نجس مى٢٦
باشد، و نيز اگر مثل فواره با فشار از پايين  رسد نجس ، و هر چه باالتر از آن است پاك مى بريزد مقدارى آه به آن چيز مى

 .شود شود و اگر نجاست به پايين برسد باال نجس مى به باال رود در صورتى آه نجاست به باال برسد پايين نجس نمى

 آب قليلى آه براى برطرف آردن عين نجاست روى چيز نجس ريخته شود و از آن جدا گردد، نجس است ، و همچنين ٢٧
ريزند و از  بنابر اقوى بايد از آب قليلى هم آه بعد از برطرف شدن عين نجاست ، براى آب آشيدن چيز نجس روى آن مى

آن آه بو يا : اول : شرط پاك است ولى آبى آه با آن مخرج بول و غائط را مى شويند با پنج. شود، اجتناب آنند آن جدا مى
نجاست ديگرى مثل خون، يا بول يا: سوم . نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد: دوم . رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد

بيشتر از مقدار معمول ، نجاست به اطراف : پنجم . هاى غائط در آب پيدا نباشد ذره: چهارم . غائط بيرون نيامده باشد
 .مخرج نرسيده باشد

 آب جارى -٣

 . آب جارى آبى است آه از زمين بجوشدو جريان داشته باشد مانند آب چشمه و قنات ٢٨

 آب جارى اگر چه آمتر از آر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن بواسطه نجاست تغيير ٢٩
 .نكرده پاك است 

اش بواسطه نجاست تغيير آرده نجس است و   اگر نجاستى به آب جارى برسد مقدارى از آن آه بو يا رنگ يا مزه٣٠
و آبهاى ديگر نهر اگر به اندازه آر باشد يا بواسطه . طرفى آه متصل به چشمه است اگر چه آمتر از آر باشد پاك است 

 .آبى آه تغيير نكرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاك و گر نه نجس است 

يعنى اگر . جوشد حكم آب جارى دارد اى آه جارى نيست ولى طورى است آه اگر از آن بردارند باز مى  آب چشمه٣١
 .نجاست به آن برسد، تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن بواسطه نجاست تغيير نكرده پاك است 

 .حكم آب جارى دارد  آبى آه آنار نهر ايستاده و متصل به آب جارى است٣٢

جوشد حكم آب جارى  افتد فقط وقتى آه مى جوشد و در تابستان از جوشش مى اى آه مثال در زمستان مى  چشمه٣٣
 .دارد

اى آه آب آن به اندازه آر است متصل باشد مثل آب جارى   آب حوض حمام اگر چه آمتر از آر باشد چنانچه به خزينه٣٤
 .است 

هاى عمارات  ريزد اگر متصل به آر باشد مثل آب جارى است و آب لوله هاى حمام آه از شيرها و دوشها مى  آب لوله٣٥
 .اگر متصل به آر باشد در حكم آب آر است 

جوشد، چنانچه آمتر از آر باشد و نجاست به آن برسد نجس   آبى آه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نمى٣٦
 .شود شود اما اگر از باال با فشار به پايين بريزد، چنانچه نجاست به پايين آن برسد باالى آن نجس نمى مى

 آب باران -٤

و در . شود  يك مرتبه باران ببارد جايى آه باران به آن برسد پاك مى  اگر به چيز نجسى آه عين نجاست در آن نيست٣٧
فرش و لباس و مانند اينها فشار الزم نيست ولى باريدن دو سه قطره فايده ندارد، بلكه بايد طورى باشد آه بگويند باران 

 .آيد مى

 اگر باران به عين نجس ببارد و به جاى ديگر ترشح آند، چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد و بو يا رنگ يا مزه ٣٨
اى خون در آن باشد يا آن آه بو يا  پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح آند ، چنانچه ذره. نجاست نگرفته باشد پاك است 

 .رنگ يا مزه خون گرفته باشد نجس است 

بارد آبى آه به چيز نجس رسيده و از   اگر بر سقف عمارت يا روى بام آن عين نجاست باشد، تا وقتى باران به بام مى٣٩
ريزد به چيز نجس رسيده است  و بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى آه مى. ريزد پاك است  سقف يا ناودان مى
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 .باشد ، نجس مى

و اگر باران بر زمين جارى شود و به جاى نجسى آه زير سقف است . شود  زمين نجسى آه باران بر آن ببارد پاك مى٤٠
 .آند  برسد ، آن را نيز پاك مى

اما اگر فقط رطوبت به آن برسد پاك .  خاك نجسى آه به واسطه باران گل شود و آب آن را فرا گيرد پاك است٤١
 .شود نمى

آيد چيز نجسى را در آن   هرگاه آب باران در جايى جمع شود اگر چه آمتر از آر باشد، چنانجه موقعى آه باران مى٤٢
 .شود بشويند و آب بو يا رنگ يا مزه نجاست نگيرد، آن چيز نجس پاك مى

شود و زمين   اگر بر فرش پاآى آه روى زمين نجس است باران ببارد، و بر زمين نجس جارى شود، فرش نجس نمى٤٣
 .گردد هم پاك مى

 آب چاه -٥

جوشد اگر چه آمتر از آر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن به  آب چاهى آه از زمين مى٤٤
واسطه نجاست تغيير نكرده پاك است، ولى مستحب است پس از رسيدن بعضى از نجاستها مقدارى آه در آتابهاى 

 .مفصل گفته شده از آب آن بكشند

 اگر نجاستى در چاه بريزد و بو يا رنگ يا مزه آب آن را تغيير دهد، چنانچه تغيير آب چاه از بين برود، موقعى پاك ٤٥
 .جوشد، مخلوط گردد شود آه با آبى آه از چاه مى مى

 اگر آب باران يا آب ديگر، در گودالى جمع شود و آمتر از آر باشد، چنانچه بعد از قطع شدن باران نجاست به آن برسد،٤٦
 .شود نجس مى

 احكام آبها

 .آند، وضو و غسل هم باآن باطل است  آب مضاف آه معنى آن گفته شد، چيز نجس را پاك نمى٤٧

ولى چنانچه از باالبا فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى آه به. شود اى نجاست به آب مضاف برسد نجس مى  اگر ذره٤٨
مثال اگر گالب را از گالبدان روى دست نجس . باشد چيز نجس رسيده نجس، و مقدارى آه باالتر از آن است پاك مى

و نيز اگر مثل فواره با فشار از پايين به باال برود اگر. بريزند،آنچه به دست رسيده نجس و آنچه به دست نرسيده پاك است
 .شود نجاست به باال برسد، پايين نجس نمى

 .شود  اگر آب مضاف نجس طورى با آب آر يا جارى مخلوط شود آه ديگر آب مضاف به آن نگويند، پاك مى٤٩

آند، وضو و   آبى آه مطلق بوده و معلوم نيست مضاف شده يا نه، مثل آب مطلق است،يعنى چيز نجس را پاك مى٥٠
و معلوم نيست مطلق شده يا نه مثل آب مضاف است، يعنى چيز  و آبى آه مضاف بوده. غسل هم با آن صحيح است

 .آند،وضو و غسل هم با آن باطل است نجس را پاك نمى

آند،  يا مضاف، و معلوم نيست آه قبال مطلق يا مضاف بوده، نجاست را پاك نمى  آبى آه معلوم نيست مطلق است٥١
اندازه آر يا بيشتر باشد و نجاست به آن برسد حكم به نجس بودن آن  ولى اگر به. وضو و غسل هم با آن باطل است

 .شود نمى

 آبى آه عين نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير دهد، اگر چه آر يا جارى باشد، نجس ٥٢
ولى اگر بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاستى آه بيرون آن است عوض شود، مثال مردارى آه پهلوى آب . شود مى

 .شود است بوى آن را تغيير دهد، نجس نمى

 آبى آه عين نجاست مثل خون و بول در آن ريخته و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير داده، چنانكه به آر يا جارى متصل ٥٣
شود، يا باران بر آن ببارد، يا باد باران را در آن بريزد، يا آب باران در موقع باريدن از ناودان در آن جارى شود و تغيير آن از بين 

 .شود، ولى بايد آب باران يا آر يا جارى با آن مخلوط گردد برود، پاك مى

 اگر چيز نجس را در آب آر يا جارى فرو برند، و در چيزهايى آه قابل فشار دادن است مانند فرش و لباس، طورى ٥٤
شود،  فشار، يا در داخل آب حرآت دهند آه آب داخل آن خارج شود، چنانچه از چيزهايى باشد آه در دفعه اول پاك مى

ريزد، پاك است و اگر از چيزهايى باشد آه بايد دو مرتبه آن را در آب فرو برند تا پاك  آبى آه بعداز بيرون آوردن، از آن مى
 .باشد ريزد،پاك مى شود، آبى آه بعد از دفعه دوم از آن مى
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و آبى آه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه، .  آبى آه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه پاك است٥٥
 .نجس است

و نيم خورده حيوانات حرام گوشت پاك و خوردن آن .  نيم خورده سگ و خوك و آافر ، نجس و خوردن آن حرام است٥٦
 .باشد مكروه مى

 )بول و غائط آردن(احكام تخلى 

 واجب است انسان وقت تخلى و مواقع ديگر عورت خود را از آسانى آه مكلفند، اگر چه مثل خواهر و مادر با او محرم ٥٧
فهمند بپوشاند، ولى زن و شوهر الزم نيست عورت هاى مميز آه خوب و بد را مى باشند، و همچنين از ديوانه مميز و بچه

 .خود را از يكديگر بپوشانند

 . الزم نيست با چيز مخصوصى عورت خود را بپوشاند و اگر مثال با دست هم آن را بپوشاند آافى است٥٨

 . موقع تخلى بايد طرف جلوى بدن يعنى شكم و سينه رو به قبله و پشت به قبله نباشد٥٩

و. آند  اگر موقع تخلى طرف جلوى بدن آسى رو به قبله يا پشت به قبله باشد و عورت را از قبله بگرداند، آفايت نمى٦٠
 .اگر جلوى بدن او رو به قبله يا پشت به قبله نباشد، احتياط واجب آن است آه عورت را رو به قبله يا پشت به قبله ننمايد

 در موقع تطهير مخرج بول و غائط رو به قبله و پشت به قبله بودن اشكالى ندارد، ولى اگر در موقع استبراء، بول از ٦١
 .مخرج بيرون آيد در اين حال رو به قبله و پشت به قبله بودن حرام است

 اگر براى آنكه نامحرم او را نبيند مجبور شود رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند، بايد رو به قبله يا پشت به قبله ٦٢
 .و نيز اگر از راه ديگر ناچار باشد آه رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند، مانعى ندارد. بنشيند

 احتياط واجب آن است آه بچه را در وقت تخلى رو به قبله يا پشت به قبله ننشانند، ولى اگر خود بچه بنشيند ٦٣
 .جلوگيرى از او واجب نيست

در ملك : دوم. هاى بن بست در صورتى آه صاحبانش اجازه نداده باشند در آوچه: اول:  در چهار جا تخلى حرام است٦٤
. ها در جايى آه براى عده مخصوصى وقف شده است، مثل بعضى از مدرسه: سوم. آسى آه اجازه تخلى نداده است

 .احترامى به آنان باشد روى قبر مؤمنين در صورتى آه بى: چهارم

:دوم. آنكه با غائط، نجاست ديگرى مثل خون بيرون آمده باشد: اول: شود  در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاك مى٦٥
و در. آنكه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد: سوم. آنكه نجاستى از خارج به مخرج غائط رسيده باشد

و سنگ و مانند اينها  شود با پارچه شود مخرج را با آب شست و يا به دستورى آه بعدا گفته مى غير اين سه صورت مى
 .پاك آرد، اگر چه شستن با آب بهتر است

شود، و مردها اگر بعد از برطرف شدن بول يك مرتبه بشويند آافى است، ولى زنها و   مخرج بول با غير آب پاك نمى٦٦
 .آيد، احتياط واجب آن است آه دو مرتبه بشويند همچنين آسانى آه بولشان از غير مجراى طبيعى مى

و اگر در .  اگر مخرج غائط را با آب بشويند، بايد چيزى از غائط در آن نماند، ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد٦٧
 .اى از غائط در آن نماند، دوباره شستن الزم نيست دفعه اول طورى شسته شود آه ذره

 هرگاه با سنگ و آلوخ و مانند اينها غائط را از مخرج برطرف آنند، اگر چه پاك شدنش محل تامل است، ولى نماز ٦٨
 .هاى آوچك و لزوجت محل اشكال ندارد شود، و ذره خواندن مانعى ندارد، و چنانچه چيزى هم به آن برسد نجس نمى

 الزم نيست با سه سنگ يا سه پارچه مخرج را پاك آنند بلكه با اطراف يك سنگ يا يك پارچه هم آافى است، بلكه ٦٩
ولى با استخوان و سرگين و يا چيزهايى آه احترام آنها الزم است، . آند اگر با يك مرتبه هم غائط برطرف شد، آفايت مى

 .تواند بخواند مانند آاغذى آه اسم خدا بر آن نوشته، اگر پاك آند محل را، نماز نمى

آرده، بايد خود را تطهير   اگر شك آند آه مخرج را تطهير آرده يا نه، اگر چه هميشه بعد از بول يا غائط فورا تطهير مى٧٠
 .نمايد

 اگر بعد از نماز شك آند آه قبل از نماز مخرج را تطهير آرده يا نه، نمازى آه خوانده صحيح است، ولى براى نمازهاى ٧١
 .بعد بايد تطهير آند

استبراء
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و بهترين . دهند، و آن داراى اقسامى است  استبراء عمل مستحبى است آه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مى٧٢
آنها اين است آه بعد از قطع شدن بول اگر مخرج غائط نجس شده اول آن را تطهير آنند، بعد سه دفعه با انگشت ميانه 
دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آلت بكشند، و بعد شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زير آن بگذارند و سه 

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

نيز آبى آه . گويند پاك است مى شود، و به آن مذى  آبى آه گاهى بعد از مالعبه و بازى آردن از انسان خارج مى٧٣
آيد و به آن ودى  شود و آبى آه گاهى بعد از بول بيرون مى آيد، و به آن وذى گفته مى گاهى بعد از منى بيرون مى

و چنانچه بعد از بول استبراء آند و بعد آبى از او خارج شود شك آند آه. آن نرسيده باشد، پاك است گويند، اگر بول به مى
 .باشد يا يكى از اينها، پاك مى بول است

باشد، و چنانچه  يا نه، نجس مى  اگر انسان شك آند استبراء آرده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد آه نداند پاك است٧٤
ولى اگر شك آند آه استبرايى آه آرده درست بوده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد آه . شود وضو گرفته باشد باطل مى

 .آند باشد، وضو را هم باطل نمى يا نه، پاك مى نداند پاك است

 آسى آه استبراء نكرده اگر به واسطه آنكه مدتى از بول آردن او گذشته يقين آند بول در مجرى نمانده است، و ٧٥
 .باشد، وضو را هم باطل نمى آند يا نه،آن رطوبت پاك مى رطوبتى ببيند و شك آند آه پاك است

يا منى، واجب   اگر انسان بعد از بول استبراء آند و وضو بگيرد، چنانچه بعد از وضو رطوبت ببيند آه بداند يا بول است٧٦
 .ولى اگر وضو نگرفته باشد، فقط گرفتن وضو آافى است. است احتياطا غسل آند، وضو هم بگيرد

باشد، وضو و غسل او را هم  يا نه، پاك مى  براى زن استبراء از بول نيست، و اگر رطوبتى ببيند و شك آند پاك است٧٧
 .آند باطل نمى

 مستحبات و مكروهات تخلى

 مستحب است در موقع تخلى جايى بنشيند آه آسى او را نبيند، و موقع وارد شدن به مكان تخلى اول پاى چپ و ٧٨
و همچنين مستحب است در حال تخلى سر را بپوشاند، و سنگينى بدن را بر . موقع بيرون آمدن اول پاى راست را بگذارد

 .پاى چپ بيندازد

اى بپوشاند مكروه   نشستن روبروى خورشيد و ماه در موقع تخلى مكروه است، ولى اگر عورت خود را به وسيله٧٩
دهد، و نيز در موقع تخلى نشستن روبروى باد، و در جاده و خيابان و آوچه و درب خانه، و زير درختى آه ميوه مى. نيست

حرف زدن در حال تخلى، ولى اگر  و همچنين است. و چيز خوردن و توقف زياد، و تطهير آردن با دست راست مكروه است
 .ناچار باشد يا ذآر خدا بگويد، اشكال ندارد

 . ايستاده بول آردن و بول آردن در زمين سخت و سوراخ جانوران و در آب خصوصا آب ايستاده، مكروه است٨٠

 .و اگر ضرر برساند، بايد خوددارى نكند.  خوددارى آردن از بول و غائط مكروه است٨١

 . مستحب است انسان پيش از نماز و پيش از خواب و پيش از جماع و بعد از بيرون آمدن منى بول آند٨٢

 نجاسات
. سگ و خوك: ششم و هفتم. خون: پنجم.مردار: چهارم. سوم منى. غائط: دوم. بول: اول:  نجاسات يازده چيز است٨٣

 .خوار يازدهم عرق شتر نجاست. فقاع: دهم. شراب: نهم. آافر: هشتم

 بول و غائط

آند،   بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتى آه خون جهنده دارد آه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى٨٤
 ولى فضله حيوانات آوچك مثل پشه و مگس آه گوشت ندارد، پاك. نجس است

 . فضله پرندگان حرام گوشت، نجس است٨٥

و همچنين است بول و غائط حيوانى آه انسان آن را وطى آرده، يعنى با .  بول و غائط حيوان نجاستخوار، نجس است٨٦
 .آن نزديكى نموده، و گوسفندى آه استخوان آن از خوردن شير خوك، محكم شده است

  منى -٣
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 . منى حيوانى آه خون جهنده دارد نجس است٨٧

 مردار -٤

 مردار حيوانى آه خون جهنده دارد، نجس است، چه خودش مرده باشديا به غير دستورى آه در شرع معين شده، آن٨٨
 .را آشته باشند، و ماهى چون خون جهنده ندارد، اگر چه در آب بميرد، پاك است

 چيزهايى از مردار آه مثل پشم و مو و آرك و استخوان و دندان روح نداشته، اگر از غير حيوانى باشد آه مثل سگ ٨٩
 .باشد نجس است، پاك مى

يا چيز ديگرى را آه روح دارد جدا   اگر از بدن انسان يا حيوانى آه خون جهنده دارد و در حالى آه زنده است گوشت٩٠
 .آنند نجس است

ولى بنابر احتياط .  پوستهاى مختصر لب و جاهاى ديگر بدن آه موقع افتادنشان رسيده، اگرچه آنها را بكنند پاك است٩١
 .اند اجتناب نمايند واجب بايد از پوستى آه موقع افتادنش نرسيده و آن را آنده

شده باشد پاك است، ولى ظاهر آن را بايد  آيد، اگر پوست روى آن سفت  تخم مرغى آه از شكم مرغ مرده بيرون مى٩٢
 .آب آشيد

باشد پاك است، ولى ظاهر  در شيردان آنها مى اى آه خوار شوند بميرند، پنير مايه  اگر بره و بزغاله پيش از آن آه علف٩٣
 .آن را بايد آب آشيد

آورند، اگر انسان يقين به نجاست آنها نداشته باشد،   دواجات روان و عطر و روغن و واآس و صابون آه از خارجه مى٩٤
 .پاك است

 گوشت و پيه و چرمى آه در بازار مسلمانان فروخته شود پاك است، و همچنين است اگر يكى از اينها در دست ٩٥
ولى اگر بدانند آن مسلمان از آافر گرفته و رسيدگى نكرده آه از حيوانى است آه به دستور شرع آشته. مسلمان باشد

 .باشد شده يا نه، نجس مى

 خون -٥

آند، نجس   خون انسان و هر حيوانى آه خون جهنده دارد، يعنى حيوانى آه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى٩٦
 .باشد پس خون حيوانى آه مانند ماهى و پشه خون جهنده ندارد، پاك مى. است

 اگر حيوان حالل گوشت را به دستورى آه در شرع معين شده بكشند و خون آن به مقدار معمول بيرون آيد، خونى آه ٩٧
ولى اگر به علت نفس آشيدن يا به واسطه اينكه سر حيوان در جاى بلندى بوده خون به . ماند، پاك است در بدنش مى

 .بدن حيوان برگردد، آن خون نجس است

و اگر خون را با زرده . باشد نجس نيست، ولى به احتياط واجب بايداز خوردن آن اجتناب آند  خونى آه در تخم مرغ مى٩٨
 .برود، خوردن زرده هم مانعى ندارد تخم مرغ به هم بزنند آه از بين

 .آند شود، نجس است و شير را نجس مى  خونى آه گاهى موقع دوشيدن شير ديده مى٩٩

برود پاك است، و فرو بردن آب دهان  آيد، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين  خونى آه از الى دندانها مى١٠٠
 .در اين صورت اشكال ندارد

ميرد، اگر طورى شود آه ديگر به آن خون نگويند، پاك   خونى آه به واسطه آوبيده شدن زير ناخن يا زير پوست مى١٠١
سوراخ شود، اگر مشقت ندارد، بايد براى وضو و غسل خون را و اگر به آن خون بگويند، در صورتى آه ناخن يا وست. است

و اگر مشقت دارد، بايد اطراف آن را به طورى آه نجاست زياد نشود بشويند، و پارچه يا چيزى مثل پارچه، بر . بيرون آورند
 .آن بگذارند و روى پارچه دست تر بكشند

 .آن حالت در آمده، پاك است  اگر انسان نداند آه خون زير پوست مرده يا گوشت به واسطه آوبيده شدن به١٠٢

شود، و جوشيدن و حرارت و آتش پاك اى خون در آن بيفتد، تمام غذا و ظرف آن نجس مى  اگر موقع جوشيدن غذا ذره١٠٣
 .آننده نيست

شود، اگر معلوم نباشد آه با خون مخلوط است، پاك  اى آه در حال بهبودى زخم در اطراف آن پيدا مى  زرد آبه١٠٤
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 .باشد مى

 سگ و خوك -٦،٧

هاى آنها نجس است،  آنند، حتى مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبت  سگ و خوآى آه در خشكى زندگى مى١٠٥
 .ولى سگ و خوك دريايى پاك است

 آافر -٨

دهد، يا پيغمبرى حضرت خاتم االنبيا محمد ابن   آافر يعنى آسى آه منكر خدا است، يا براى خدا شريك قرار مى١٠٦
و . عبداهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم را قبول ندارد، نجس است، و همچنين است اگر در يكى از اينها شك داشته باشد

دانند منكر شود، چنانچه  نيز آسى آه ضرورى دين يعنى چيزى را آه مثل نماز و روزه، مسلمانان جزو دين اسالم مى
و اگر نداند، احتياطا . باشد بداند آن چيز ضرورى دين است و انكار آن چيز برگردد به انكار خدا يا توحيد يا نبوت، نجس مى

 .بايداز او اجتناب آرد، گرچه الزم نيست

 . تمام بدن آافر، حتى مو و ناخن و رطوبت هاى او نجس است١٠٧

 . اگر پدر و مادر و جد بچه نابالغ آافر باشند آن بچه هم نجس است،و اگر يكى از اينها مسلمان باشد، بچه پاك است١٠٨

تواند زن  باشد، ولى احكام ديگر مسلمانان را ندارد، مثال نمى يا نه پاك مى  آسى آه معلوم نيست مسلمان است١٠٩
 .مسلمان بگيرد و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود

 . اگر مسلمانى به يكى از دوازده امام دشنام دهد يا با آنان دشمنى داشته باشد، نجس است١١٠

  شراب -٩

و اگر مثل بنگ و . آند، چنانچه به خودى خود روان باشد، نجس است  شراب و هر چيزى آه انسان را مست مى١١١
 .حشيش روان نباشد، اگر چه چيزى در آن بريزند آه روان شود، پاك است

برند، اگر انسان نداند از چيزى آه مست   الكل صنعتى آه براى رنگ آردن درب و ميز و صندلى و مانند اينها بكارمى١١٢
 .باشد اند، پاك مى آننده و روان است درست آرده

 اگر انگور و آب انگور به خودى خود جوش بيايد حرام، ولى نجس نيست، مگر آنكه معلوم شود آه مست آننده ١١٣
 .و اگر به واسطه پختن جوش بيايد،خوردنش حرام است، ولى نجس نيست. است

 . خرما و مويز و آشمش و آب آنها اگر جوش بيايد، پاك و خوردن آنها حالل است١١٤

 فقاع -١٠

گيرند و به ولى آبى آه به دستور طبيب از جو مى. گويند، نجس است شود و به آن آبجو مى  فقاع آه از جو گرفته مى١١٥
 .باشد گويند، پاك مى آن ماءالشعير مى

 عرق جنب از حرام

 . عرق جنب از حرام نجس نسيت، ولى احتياط واجب آن است آه با بدن يا لباسى آه به آن آلوده شده، نماز نخوانند١١٦

با زن خود نزديكى آند، بنابر احتياط  -مثال در روزه ماه رمضان - اگر انسان در موقعى آه نزديكى با زن حرام است ١١٧
 .واجب بايد از عرق خود در نماز اجتناب نمايد

 اگر جنب از حرام به واسطه تنگى وقت، عوض غسل تيمم نمايد و بعد از تيمم و خواندن نماز عرق آند، بنابر احتياط ١١٨
 .ولى اگر به واسطه عذر ديگر تيمم آند، اجتناب الزم نيست. واجب بايد از عرق خود در نماز اجتناب نمايد

. اگر آسى از حرام جنب شود و بعد با حالل خود نزديكى آند، بنابر احتياط واجب بايد از عرق خود در نماز اجتناب آند١١٩
 .ولى اگر اول با حالل خود نزديكى آند و بعد، از حرام جنب شود، عرق او وجوب اجتناب ندارد
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عرق شتر نجاستخوار -١١

 .ولى اگر حيوانات ديگر نجاستخوار شوند، از عرق آنها اجتناب الزم نيست.  عرق شتر نجاستخوار نجس است١٢٠

 شدن نجاست راه ثابت

آنكه خود انسان يقين آند چيزى نجس است و اگر گمان داشته : اول: شود  نجاست هر چيز از سه راه ثابت مى١٢١
هايى آه مردمان  خانه خانه و مهمان باشد چيزى نجس است، الزم نيست از آن اجتناب نمايد، بنابراين غذا خوردن در قهوه

خورند اگر انسان يقين نداشته باشد غذايى را  آنند در آنها غذا مى ال ابالى و آسانى آه پاآى و نجسى را مراعات نمى
آنكه آسى آه چيزى در اختيار او است بگويد آن چيز نجس است، : دوم. اند نجس است، اشكال ندارد آه براى او آورده

آنكه دو مرد : سوم. باشد مثال همسر انسان يا نوآر يا آلفت بگويد ظرف يا چيز ديگرى آه در اختيار او است نجس مى
عادل بگويند چيزى نجس است، و نيز اگر يك نفر عادل هم بگويد چيزى نجس است، بنابر احتياط واجب، بايد از آن چيز 

 .اجتناب آرد

يا نه،   اگر به واسطه ندانستن مساله، نجس بودن و پاك بودن چيزى را نداند، مثال نداند عرق جنب از حرام پاك است١٢٢
يا، نه مثال شك آند آن چيز خون  داند چيزى را شك آند پاك است بايد مساله را بپرسد، ولى اگر بااين آه مساله را مى

 .باشد يا خون انسان، پاك مى يا نه يا نداند آه خون پشه است است

 چيز نجسى آه انسان شك دارد پاك شده يا نه نجس است، و چيز پاك را اگر شك آند نجس شده يا نه پاك است، ١٢٣
 .و اگر هم بتواند نجس بودن يا پاك بودن آن را بفهمد الزم نيست وارسى آند

آند نجس شده و نداند آدام است، بايد از هر  اگر بداند يكى از دو ظرف يا دو لباسى آه از هر دوى آنها استفاده مى١٢٤
آند و مال ديگرى  داند لباس خودش نجس شده يا لباسى آه هيچ از آن استفاده نمى دو اجتناب آند، بلكه اگرمثال نمى

 .است باز هم احتياط آن است آه از لباس خودش اجتناب آند اگر چه الزم نيست

 راه نجس شدن چيزهاى پاك

 اگر چيز پاك به چيز نجس برسد و هر دو يا يكى از آنها به طورى تر باشد آه ترى يكى به ديگرى برسد چيز پاك ١٢٥
 .شود شود، و اگر ترى به قدرى آم باشد آه به ديگرى نرسد چيزى آه پاك بوده نجس نمى نجس مى

 اگر چيز پاآى به چيز نجس برسد و انسان شك آند آه هر دو يا يكى از آنها تر بوده يا نه آن چيز پاك نجس ١٢٦
 .شود نمى

داند آدام پاك است و آدام نجس است، اگر چيز پاآى با رطوبت به يكى از آنها برسد نجس  دو چيزى آه انسان نمى١٢٧
شود، ولى اگر يكى از آنها قبال نجس بوده و انسان نداند پاك شده يا نه، چنانچه چيز پاآى به آن برسد نجس  نمى
 .شود مى

شود و جاهاى   زمين و پارچه و مانند اينها اگر رطوبت داشته باشد، هر قسمتى آه نجاست به آن برسد نجس مى١٢٨
 .خيار و خربزه و مانند اينها ديگر آن پاك است، و همچنين است

شود ولى اگر روان نباشد،   هرگاه شيره و روغن روان باشد، همين آه يك نقطه از آن نجس شد تمام آن نجس مى١٢٩
 .شود نجس نمى

 اگر مگس يا حيوانى مانند آن روى چيز نجسى آه تر است بنشيند و بعد روى چيز پاآى آه آن هم تر است بنشيند،١٣٠
 .شود و اگر نداند پاك است چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده چيز پاك نجس مى

 اگر جايى از بدن آه عرق دارد نجس شود و عرق از آنجا به جاى ديگر برود هر جا آه عرق به آن برسد نجس ١٣١
 .شود، و اگر عرق به جاى ديگر نرود جاهاى ديگر بدن پاك است مى

آيد اگر خون داشته باشد جايى آه خون دارد نجس و بقيه آن پاك است، پس اگر به   اخالطى آه از بينى يا گلو مى١٣٢
بيرون دهان يا بينى برسد مقدارى را آه انسان يقين دارد جاى نجس اخالط به آن رسيده نجس است، و محلى را آه 

 .باشد شك دارد جاى نجس به آن رسيده يا نه پاك مى

اى را آه ته آن سوراخ است روى زمين نجس بگذارند چنانچه آب طورى زير آن جمع گردد آه با آب آفتابه   اگر آفتابه١٣٣
شود در زمين فرو رود يا جارى شود به  شود ولى اگر آبى آه از زير آفتابه خارج مى يكى حساب شود آب آفتابه نجس مى

 .شود نحوى آه با آب داخل آن يكى حساب نشود، آب آفتابه نجس نمى
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 اگر چيزى داخل بدن شود و به نجاست برسد در صورتى آه بعد از بيرون آمدن آلوده به نجاست نباشد پاك است، ١٣٤
پس اگر اسباب اماله يا آب آن در مخرج غائط وارد شود يا سوزن و چاقو و مانند اينها در بدن فرو رود و بعد از بيرون آمدن به

نجاست آلوده نباشد نجس نيست و همچنين است آب دهان و بينى اگر در داخل به خون برسد و بعد از بيرون آمدن به 
 .خون آلوده نباشد

 احكام نجاسات

 . نجس آردن خط و ورق قرآن حرام است، و اگر نجس شود بايد فورا آن را آب بكشند١٣٥

 .احترامى به قرآن باشد بايد آن را آب بكشند  اگر جلد قرآن نجس شود، در صورتى آه بى١٣٦

 گذاشتن قرآن روى عين نجس مانند خون و مردار، اگر چه آن عين نجس خشك باشد، حرام است و برداشتن قرآن از١٣٧
 .باشد روى آن واجب مى

 نوشتن قرآن با مرآب نجس اگر چه يك حرف آن باشد حرام است، و اگر نوشته شود بايد آن را آب بكشند يا به ١٣٨
 .واسطه تراشيدن و مانند آن آارى آنند آه از بين برود

 . احتياط واجب آن است آه از دادن قرآن به آافر خوددارى آنند و اگر قرآن دست اوست در صورت امكان از او بگيرند١٣٩

بر آن نوشته ) ع(يا امام) ص(مثل آاغذى آه اسم خدا يا پيغمبر- اگر ورق قرآن يا چيزى آه احترام آن الزم است ١٤٠
در مستراح بيفتد، بيرون آوردن و آب آشيدن آن اگر چه خرج داشته باشد واجب است، و اگر بيرون آوردن آن ممكن  -شده

و نيز اگر تربت در مستراح بيفتد و بيرون آوردن آن . نباشد، بايد به آن مستراح نروند تا يقين آنند آن ورق پوسيده است
 .اند به آلى از بين رفته به آن مستراح نروند ممكن نباشد، بايد تا وقتى آه يقين نكرده

 خوردن و آشاميدن چيز نجس حرام است، و نيز خورانيدن عين نجس به اطفال در صورتى آه ضرر داشته باشد، حرام١٤١
بلكه اگر ضرر هم نداشته باشد بنابر احتياط واجب بايد از آن خوددارى آنند، ولى خوراندن غذاهايى آه نجس . باشد مى

 .شده است به طفل حرام نيست

. شود آن را آب آشيد، اگر نجس بودن آن را به طرف نگويند، اشكال ندارد  فروختن و عاريه دادن چيز نجسى آه مى١٤٢
آنند، بايد نجاستش را به او  ولى چنانچه انسان بداند آه عاريه گيرنده و خريدار آن را در خوردن و آشاميدن استعمال مى

 .بگويند

 .خواند،الزم نيست به او بگويد خورد يا با لباس نجس نماز مى  اگر انسان ببيند آسى چيز نجسى را مى١٤٣

شوند با   اگر جايى از خانه يا فرش آسى نجس باشد و ببيند بدن يا لباس يا چيز ديگر آسانى آه وارد خانه او مى١٤٤
 .رطوبت به جاى نجس رسيده است، الزم نيست به آنان بگويد

اما اگر يكى از مهمانها بفهمد، .  اگر صاحب خانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، بايد به مهمانها بگويد١٤٥
داند به واسطه نگفتن خود او هم نجس  ولى چنانچه طورى با آنان معاشرت دارد آه مى. الزم نيست به ديگران خبر دهد

 .شود، بايد بعد از غذا به آنان بگويد مى

آند،   اگر چيزى را آه عاريه آرده نجس شود اگر بداند آه صاحبش آن چيز را در خوردن و آشاميدن استعمال مى١٤٦
 .واجب است به او بگويد

فهمد، اگر تكليفش هم نزديك است اگربگويد چيزى را آب آشيدم، دوباره بايد آن را   بچه مميزى آه خوب و بد را مى١٤٧
اگر چه بعيد . ولى اگر بگويد چيزى آه در دست اوست نجس است، احتياط آن است آه از آن اجتناب آنند. آب آشيد

 .نيست اعتبار قول صبى مراهق

 مطهرات
: پنجم. استحاله: چهارم. آفتاب:سوم. زمين: دوم.آب: اول: آند و آنها را مطهرات گويند  ده چيز، نجاست را پاك مى١٤٨
غايب : دهم. استبراء حيوان نجاستخوار: نهم. برطرف شدن عين نجاست: هشتم. تبعيت: هفتم. اسالم: ششم. انتقال

 .شود و احكام اينها بطور تفصيل در مسايل آينده گفته مى. شدن مسلمان

 آب -١

پس آب مضاف مانند گالب و عرق بيد، چيز نجس. آنكه مطلق باشد: اول: آند  آب با چهار شرط، چيز نجس را پاك مى١٤٩
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شويند آب مضاف نشود و بو يا رنگ يا مزه نجاست آنكه وقتى چيز نجس را مى: سوم.آنكه پاك باشد: دوم. آند را پاك نمى
و پاك شدن چيز نجس با آب قليل يعنى . آنكه بعد از آب آشيدن چيز نجس، عين نجاست در آن نباشد: چهارم. هم نگيرد

 .شود آب آمتر از آر، شرطهاى ديگرى هم دارد آه بعدا گفته مى

 ظرف نجس را با آب قليل بايد سه مرتبه شست، بلكه در آر و جارى هم احتياط سه مرتبه است، اگر چه ارجح در آر١٥٠
ولى ظرفى آه سگ ليسيده يا از آن ظرف آب يا چيز روان ديگر خورده، بايد اول با خاك پاك،خاك . و جارى يك مرتبه است

و همچنين ظرفى را آه آب دهان سگ در . مال آرد و بعد بنابر احتياط واجب دو مرتبه در آر يا جارى يا با آب قليل شست
 .آن ريخته، بنابر احتياط واجب بايدپيش از شستن خاك مال آرد

 اگر دهانه ظرفى آه سگ دهن زده، تنگ باشد و نشود آن را خاك مال آرد، چنانچه ممكن است بايد آهنه به چوبى ١٥١
 .بپيچند و به توسط آن خاك را به آن ظرف بمالند، و در غير اين صورت پاك شدن ظرف اشكال دارد

 ظرفى را آه خوك از آن چيز روانى بخورد، با قليل بايد هفت مرتبه شست، و در آر و جارى نيز هفت مرتبه بايد ١٥٢
و نيز . شست به احتياط واجب، و الزم نيست آن را خاك مال آنند، اگر چه احتياط مستحب آن است آه خاك مال شود

 .ليسيدن خوك ملحق است به آب خوردن آن، به احتياط واجب

 اگر بخواهند ظرفى را آه به شراب نجس شده با آب قليل آب بكشند، بايد سه مرتبه بشويند، و بهتر است هفت ١٥٣
 .مرتبه شسته شود

اى آه از گل نجس ساخته شده و يا آب نجس در آن فرو رفته، اگر در آب آر يا جارى بگذارند، به هر جاى آن آه   آوزه١٥٤
و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود بايد به قدرى در آب آر يا جارى بماند آه آب به تمام آن فرو . شود آب برسد پاك مى

 .رود، و فرو رفتن رطوبت آافى نيست

يكى آنكه سه مرتبه پر آنند و خالى آنند، ديگر آن آه سه . شود آب آشيد  ظرف نجس را با آب قليل، دو جور مى١٥٥
 .دفعه قدرى آب در آن بريزند و در هر دفعه آب را طورى در آن بگردانند آه به جاهاى نجس آن برسد و بيرون بريزند

و . شود  اگر ظرف بزرگى مثل پاتيل و خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه آن را از آب پر آنند و خالى آنند، پاك مى١٥٦
همچنين است اگر سه مرتبه از باال آب در آن بريزند، به طورى آه تمام اطراف آن را بگيرد و در هر دفعه آبى آه ته آن جمع

 .آورند، آب بكشند شود بيرون آورند، و احتياط واجب آن است آه در هر دفعه ظرفى را آه با آن آبها را بيرون مى مى

 .شود  اگر مس نجس و مانند آن را آب آنند و آب بكشند، ظاهرش پاك مى١٥٧

 تنورى آه به بول نجس شده است، اگر دو مرتبه از باال آب در آن بريزند، به طورى آه تمام اطراف آن را بگيرد، پاك ١٥٨
و. يك مرتبه به دستورى آه گفته شد، آب در آن بريزند، آافى است و در غير بول اگربعد از برطرف شدن نجاست. شود مى

 .بهتر است آه گودالى ته آن بكنند تا آبها در آن جمع شود و بيرون بياورند، بعد آن گودال را با خاك پاك پر آنند

 اگر چيز نجس را بعد از برطرف آردن عين نجاست، يك مرتبه در آب آر يا جارى فرو برند آه آب به تمام جاهاى نجس ١٥٩
و احتياط واجب آن است آه فرش و لباس و مانند اينها را طورى فشار يا حرآت دهند آه آب داخل. شود آن برسد، پاك مى

 .آن خارج شود

 اگر بخواهند چيزى را آه به بول نجس شده با آب قليل آب بكشند،چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا ١٦٠
ولى در لباس و فرش . شود شود، در صورتى آه بول در آن چيز نمانده باشد، يك مرتبه ديگر آه آب روى آن بريزند پاك مى

شستن و بعد  و غساله آبى است آه معموال در وقت. و مانند اينها بايد بعد از هر دفعه فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد
 .ريزد خود يا به وسيله فشار مى شود خود به از آن از چيزى آه شسته مى

 اگر چيزى به بول پسر شيرخوارى آه غذا خور نشده، و شير خوك نخورده نجس شود، چنانچه يك مرتبه آب روى آن ١٦١
 .ولى احتياط مستحب فرش و مانند اينها فشار الزم نيست. شود بريزند آه به تمام جاهاى نجس آن برسد،پاك مى

يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود،   اگر چيزى به غير بول نجس شود چنانچه بعد از برطرف آردن نجاست١٦٢
و نيز اگر در دفعه اولى آه آب روى آن مى ريزند نجاست آن برطرف شود و بعد از برطرف شدن نجاست هم . گردد پاك مى

 .شود، ولى در هر صورت لباس و مانند آن را بايد فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد آب روى آن بيايد پاك مى

 .شود  اگر حصير نجس را آه با نخ بافته شده، در آب آر يا جارى فرو برند،بعد از برطرف شدن عين نجاست، پاك مى١٦٣

و اگر باطن آنها . گردد  اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود، به فرو بردن در آر و جارى پاك مى١٦٤
 .گردد نجس شود، پاك نمى
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 . اگر انسان شك آند آه آب نجس به باطن صابون رسيده يا نه، باطن آن پاك است١٦٥

يا چيزى مانند اينها نجس شده باشد، چنانچه آن را در ظرفى بگذارند و سه مرتبه آب روى آن  اگر ظاهر برنج و گوشت١٦٦
ولى اگر بخواهد لباس يا چيزى را آه فشار الزم دارد، در . گردد شود و ظرف آن هم پاك مى بريزند و خالى آنند پاك مى

اى  ظرفى بگذارند و آب بكشند بايد در هر مرتبه آه آب روى آن مى ريزند، آن را فشار دهند و ظرف را آج آنند تا غساله
 .آه در آن جمع شده بيرون بريزد

 لباس نجسى را آه به نيل و مانند آن رنگ شده، اگر در آب آر يا جارى فرو برند و آب پيش از آنكه به واسطه رنگ ١٦٧
 .آيد اگر چه موقع فشار دادن، آب مضاف يا رنگين از آن بيرون. شود پارچه مضاف شود به تمام آن برسد، آن لباس پاك مى

 اگر لباسى را در آر يا جارى آب بكشند و بعد مثال لجن آب در آن ببينند، چنانچه احتمال ندهند آه جلوگيرى از ١٦٨
 .رسيدن آب آرده، آن لباس پاك است

 اگر بعد از آب آشيدن لباس و مانند آن، خورده گل يا اشنان در آن ديده شود، در صورتى آه بداند آه خورده گل يا ١٦٩
ولى اگر آب نجس به باطن گل يا اشنان رسيده باشد، ظاهر گل و اشنان پاك و . اشنان با آب شسته شده، پاك است

 .باطن آنها نجس است

شود، ولى اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد   هر چيز نجس تا عين نجاست را از آن برطرف نكنند، پاك نمى١٧٠
اما . باشد پس اگر خون را از لباس برطرف آنند و لباس را آب بكشند و رنگ خون در آن بماند، پاك مى. اشكال ندارد

 .هاى نجاست در آن چيز مانده،نجس است چنانچه به واسطه بو يا رنگ يقين آنند يا احتمال دهند آه ذره

 .شود و بيرون آمدن و دوباره در آب رفتن الزم نيست  اگر نجاست بدن را در آب آر يا جارى برطرف آنند بدن پاك مى١٧١

 .شود  غذاى نجسى آه الى دندانها مانده اگر آب در دهان بگردانند و به تمام غذاى نجس برسد، پاك مى١٧٢

 . اگر موى سر و صورت زياد باشد و با آب قليل آب بكشند، بايد فشار دهند آه غساله آن جدا شود١٧٣

 اگر جايى از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند، اطراف آن جا آه متصل به آن است و معموال موقع آب آشيدن، آن١٧٤
شود، در صورتى آه آبى آه براى پاك شدن محل نجس مى ريزند به آن اطراف جارى شود با پاك شدن جاى جا نجس مى
پس اگر براى آب . و همچنين است اگر چيز پاآى را پهلوى چيز نجس بگذارند و روى هر دو آب بريزند. شود نجس پاك مى

آشيدن يك انگشت نجس، روى همه انگشتها آب بريزند و آب نجس به همه آنها برسد، بعد از پاك شدن انگشت نجس 
 .شود تمام انگشتها پاك مى

و همچنين است اگر بدن يا لباس، چربى . شود اى آه نجس شده مثل چيزهاى ديگر آب آشيده مى  گوشت و دنبه١٧٥
 .آمى داشته باشد آه از رسيدن آب به آنها جلوگيرى نكند

 اگر ظرف يا بدن نجس باشد و بعد به طورى چرب شود آه جلوگيرى از رسيدن آب به آنها آند، چنانچه بخواهند ظرف١٧٦
 .و بدن را آب بكشند، بايد چربى را برطرف آنند تا آب به آنها برسد

و . شود يك دفعه بشويند، پاك مى  چيز نجسى آه عين نجاست در آن نيست، اگر زير شيرى آه متصل به آر است١٧٧
نيز اگر عين نجاست در آن باشد، چنانچه عين نجاست آن، زير شير يا به وسيله ديگر برطرف شود و آبى آه از آن چيز 

اما اگر آبى آه از آن مى ريزد بو يا رنگ يا . گردد ريزد بويا رنگ يا مزه نجاست به خود نگرفته باشد، با آب شير پاك مى مى
شود بو يا رنگ يا مزه نجاست  مزه نجاست گرفته باشد، بايد به قدرى آب شير روى آن بريزند تا در آبى آه از آن جدا مى

 .نباشد

 اگر چيزى را آب بكشد و يقين آند پاك شده و بعد شك آند آه عين نجاست را از آن بر طرف آرده يا نه، چنانچه ١٧٨
موقع آب آشيدن متوجه برطرف آردن عين نجاست بوده آن چيز پاك است، و اگر متوجه بر طرف آردن عين نجاست 

 .نبوده، بنابر احتياط مستحب بايد دوباره آن را آب بكشد

ولى زمينى آه روى آن شن يا ريگ . گردد شود اگر نجس شود با آب قليل پاك نمى  زمينى آه آب روى آن جارى نمى١٧٩
شود، اما زير ريگها  رود با آب قليل پاك مى ريزند ازآن جدا شده و در شن و ريگ فرو مى باشد چون آبى آه روى آن مى

 .ماند نجس مى

گردد،   زمين سنگ فرش و آجر فرش و زمين سختى آه آب در آن فرو نمى رود، اگر نجس شود با آب قليل پاك مى١٨٠
اند از سوراخى بيرون رود همه زمين  و چنانچه آبى آه روى آن ريخته. ولى بايد به قدرى آب روى آن بريزند آه جارى شود

ماند، و براى پاك شدن آنجا بايد گودالى بكنند آه  شود، و اگر بيرون نرود جايى آه آبها جمع مى شود نجس مى پاك مى
 .آب در آن جمع شود، بعد آب را بيرون بياورندو گودال را با خاك پاك پر آنند
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 .شود  اگر ظاهر نمك سنگ و مانند آن نجس شود، با آب آمتر از آر هم پاك مى١٨١

 .شود  اگر شكر آب شده نجس را قند بسازند و در آب آر يا جارى بگذارند، پاك نمى١٨٢

 زمين -٢

: سوم. آنكه خشك باشد: دوم. آنكه زمين پاك باشد: اول: آند  زمين با سه شرط، آف پا و ته آفش نجس را پاك مى١٨٣
آنكه اگر عين نجس مثل خون و بول، يا متنجس مثل گلى آه نجس شده در آف پا و ته آفش باشد، به واسطه راه رفتن 

و نيز زمين بايد خاك يا سنگ يا آجر فرش و مانند اينها باشد، و با راه رفتن روى فرش و . يا ماليدن پا به زمين برطرف شود
و اگر به واسطه غير راه رفتن نجس شده باشد، پاك شدنش به . شود حصير و سبزه، آف پا و ته آفش نجس پاك نمى

 .واسطه راه رفتن اشكال دارد

 پاك شدن آف پا و ته آفش نجس، به واسطه راه رفتن روى آسفالت و روى زمينى آه با چوب فرش شده، محل ١٨٤
 .بلكه پاك نشدن اقوى است. اشكال است

 براى پاك شدن آف پا و ته آفش، بهتر است پانزده قدم يا بيشتر راه بروند، اگر چه به آمتر از پانزده قدم يا ماليدن پا ١٨٥
 .به زمين، نجاست برطرف شود

 .شود بلكه اگر خشك هم باشد به راه رفتن پاك مى.  الزم نيست آف پا و ته آفش نجس، تر باشد١٨٦

شود،   بعد از آنكه آف پا و ته آفش نجس به راه رفتن پاك شد، مقدارى از اطراف آن هم آه معموال به گل آلوده مى١٨٧
 .گردد اگر زمين يا خاك به آن اطراف برسد، پاك مى

يا زانوى او نجس شود، پاك شدن دست و زانوى او به وسيله   آسى آه با دست و زانو راه مى رود، اگر آف دست١٨٨
ته عصا و ته پاى مصنوعى و نعل چهار پايان و چرخ اتومبيل و درشكه و  و همچنين است. راه رفتن، محل اشكال است

 .مانند اينها

ها را هم  شود در آف پا يا ته آفش پا بماند، بايد آن ذره هاى آوچكى از نجاست آه ديده نمى  اگر بعد از راه رفتن ذره١٨٩
 .برطرف آرد، ولى باقى بودن بو و رنگ اشكال ندارد

شود، و پاك شدن آف جوراب به  رسد به واسطه راه رفتن پاك نمى  توى آفش و مقدارى از آف پا آه به زمين نمى١٩٠
 .شود ولى اگر آف جوراب از پوست باشد، به وسيله راه رفتن پاك مى. واسطه راه رفتن، محل اشكال است

 آفتاب -٣

 آفتاب، زمين و ساختمان و چيزهايى آه مانند درب و پنجره در ساختمان به آار برده شده و همچنين ميخى را آه به ١٩١
آنكه چيز نجس به طورى تر باشد آه : اول: آند شود، با شش شرط پاك مى اند و جزو ساختمان حساب مى ديوار آوبيده

آنكه : دوم. اى آن را تر آنند تا آفتاب خشك آند پس اگر خشك باشد، بايد به وسيله. اگر چيز ديگرى به آن برسد تر شود
آنكه چيزى از تابيدن آفتاب جلوگيرى : سوم. اگر عين نجاست در آن چيز باشد، پيش از تابيدن آفتاب، آن را برطرف آنند

ولى اگر ابر به . شود پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك آند، آن چيز پاك نمى. نكند
. آنكه آفتاب به تنهايى چيز نجس را خشك آند: چهارم. قدرى نازك باشد آه از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند، اشكال ندارد

گردد، ولى اگر باد به قدرى آم باشد، آه نگويند به  پس اگر مثال چيز نجس به واسطه باد و آفتاب خشك شود، پاك نمى
آن فرو  آنكه آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را آه نجاست به: پنجم. خشك شدن چيز نجس آمك آرده، اشكال ندارد

پس اگر يك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد، و روى آن را خشك آند و دفعه ديگر زير آن . رفته، يك مرتبه خشك آند
آنكه مابين روى زمين يا ساختمان آه آفتاب به: ششم. ماند شود و زير آن نجس مى را خشك نمايد، فقط روى آن پاك مى

 .تابد، با داخل آن، هوا يا جسم پاك ديگرى فاصله نباشد آن مى

 .شود آند، و همچنين درخت و گياه به واسطه آفتاب پاك مى  آفتاب حصير نجس را پاك مى١٩٢

 اگر آفتاب به زمين نجس بتابد، بعد انسان شك آند آه زمين موقع تابيدن آفتاب تر بوده يا نه، يا ترى آن به واسطه ١٩٣
و همچنين است اگر شك آند آه پيش از تابش آفتاب عين نجاست از آن . آفتاب خشك شده يا نه، آن زمين نجس است

 .برطرف شده يا نه، يا شك آند آه چيزى مانع تابش آفتاب بوده يا نه

شود، ولى اگر ديوار به قدرى نازك   اگر آفتاب به يك طرف ديوار نجس بتابد، طرفى آه آفتاب به آن نتابيده پاك نمى١٩٤
 .گردد يك طرف، طرف ديگرش هم خشك شود پاك مى باشد آه به واسطه تابش به

 استحاله -٤
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گويند استحاله شده  شود و مى  اگر جنس چيز نجس به طورى عوض شود آه به صورت چيز پاآى در آيد، پاك مى١٩٥
ولى اگر جنس آن عوض . مثل آن آه چوب نجس بسوزد و خاآستر گردد، يا سگ در نمكزار فرو رود و نمك شود. است

 .شود شود، مثل آن آه گندم نجس را آرد آنند يا نان بپزند، پاك نمى

شده  و بايد از ذغالى آه از چوب نجس درست.  آوزه گلى و مانند آن، آه از گل نجس ساخته شده نجس است١٩٦
 .اجتناب نمايند

 . چيز نجسى آه معلوم نيست استحاله شده يا نه، نجس است١٩٧

 .گردد اند سرآه شود، پاك مى  اگر شراب به خودى خود يا به واسطه آنكه چيزى مثل سرآه و نمك در آن ريخته١٩٨

شود، بلكه اگر نجاستى هم از خارج به شراب   شرابى آه از انگور نجس درست آنند، به سرآه شدن پاك نمى١٩٩
 .برسد، احتياط واجب آن است آه بعد از سرآه شدن از آن اجتناب نمايند

 .اى آه از انگور و آشمش و خرماى نجس درست آنند نجس است  سرآه٢٠٠

و نيز اگر پيش از آن آه خرما و آشمش و .  اگر پوشال زير انگور يا خرما داخل آنها باشد و سرآه بريزند، ضرر ندارد٢٠١
 .انگور سرآه شود، خيار و بادمجان و مانند اينها در آن بريزند، اشكال ندارد

 آم شدن دو سوم آب انگور -٥

 آب انگورى آه جوش آمده، پيش از آنكه ثلثان شود، يعنى دو قسمت آن آم شود و يك قسمت آن بماند، نجس ٢٠٢
باشد و فقط به سرآه  شود آه مست آننده است، حرام و نجس مى ولى اگر ثابت. نيست ولى خوردن آن حرام است

 .شود شدن پاك و حالل مى

شود آبغوره   اگر مثال در يك خوشه غوره يك دانه يا دو دانه انگور باشد،چنانچه به آبى آه از آن خوشه گرفته مى٢٠٣
 .بگويند و اثرى از شيرينى در آن نباشد و بجوشد، پاك و خوردن آن حالل است

 .شود يا انگور، اگر جوش بيايد، حرام نمى  چيزى آه معلوم نيست غوره است٢٠٤

 انتقال -٦

 اگر خون بدن انسان يا خون حيوانى آه خون جهنده دارد، يعنى حيوانى آه وقتى رگ آن را ببرند، خون از آن جستن ٢٠٥
پس. گردد، و اين را انتقال گويند آند، به بدن حيوانى آه خون جهنده ندارد، برود و خون آن حيوان حساب شود پاك مى مى

 .باشد گويند خون انسان است، نجس مى شود و مى مكد، چون خون زالو به آن گفته نمى خونى آه زالو از انسان مى

اى را آه به بدنش نشسته بكشد و نداند خونى آه از پشه بيرون آمده از او مكيده يا از خود پشه   اگر آسى پشه٢٠٦
اما اگر فاصله بين مكيدن . و همچنين است اگربداند از او مكيده ولى جزو بدن پشه حساب شود. باشد، پاك است مى

يا خون  گويند خون پشه است خون و آشتن پشه به قدرى آم باشد آه بگويند خون انسان است، يا معلوم نباشد آه مى
 .باشد انسان، نجس مى

 اسالم -٧

شود، و  ، مسلمان مى"اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا: " اگر آافر شهادتين بگويد، يعنى بگويد٢٠٧
ولى اگر موقع مسلمان شدن، عين نجاست به بدن او. بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بينى و عرق او پاك است

ولى اگر پيش از مسلمان شدن، عين نجاست برطرف شده باشد، الزم . بوده، بايد برطرف آند و جاى آن را آب بكشد
 .نيست جاى آن را آب بكشد

 اگر موقعى آه آافر بوده، لباس او با رطوبت به بدنش رسيده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او ٢٠٨
 .بلكه اگر در بدن او هم باشد، بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب آند. نباشد، نجس است

ولى اگر بداند قلبا مسلمان نشده، بنابر . اگر آافر شهادتين بگويد و انسان نداند قلبا مسلمان شده يا نه، پاك است٢٠٩
 .احتياط واجب بايد از او اجتناب آرد

 تبعيت -٨

 . تبعيت آن است آه چيز نجسى به واسطه پاك شدن چيز نجس ديگر، پاك شود٢١٠
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و آهنه و . شود آن جا رسيده، پاك مى  اگر شراب سرآه شود، ظرف آن هم تا جايى آه شراب موقع جوش آمدن به٢١١
بلكه اگر موقع جوشيدن سر برود و . گردد گذارند، اگر به آن رطوبت نجس شود، پاك مى چيزى هم آه معموال روى آن مى

 .شود پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرآه شدن، پشت ظرف هم پاك مى

پوشانند، و دست آسى  اى آه با آن عورت ميت را مى دهند، و پارچه  تخته يا سنگى آه روى آن ميت را غسل مى٢١٢
 .شوند شود، بعد از تمام شدن غسل پاك مى دهد، و همين طور آيسه و صابونى آه با آن شسته مى آه او را غسل مى

آشد، اگر دست و آن چيز با هم آب آشيده شود، بعد از پاك شدن آن چيز،  خود آب مى  آسى آه چيزى را با دست٢١٣
 .شود دست او هم پاك مى

اند جدا شود،   اگر لباس و مانند آن را با آب قليل، آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبى آه روى آن ريخته٢١٤
 .ماند پاك است آبى آه در آن مى

هاى  اند، قطره آشند، بعد از جدا شدن آبى آه براى پاك شدن، روى آن ريخته  ظرف نجس را آه با آب قليل آب مى٢١٥
 .ماند پاك است آبى آه در آن مى

 برطرف شدن عين نجاست -٩

 اگر بدن حيوان به عين نجس مثل خون، يا متنجس مثل آب نجس، آلوده شود،چنانچه آنها برطرف شود، بدن آن ٢١٦
مثال اگر خونى از الى دندان بيرون آيد و در. همچنين است باطن بدن انسان مثل توى دهان و بينىو . شود حيوان پاك مى

ولى اگر دندان عاريه در دهان نجس شود، بايد آن را آب بكشند،. آب دهان از بين برود، آب آشيدن توى دهان الزم نيست
 .به احتياط واجب

 اگر غذا الى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد، چنانچه انسان نداند آه خون به غذا رسيده، آن غذا پاك ٢١٧
 .شود و اگر خون به آن برسد، بنابر احتياط واجب نجس مى. است

يا باطن آن، اگر نجس شود، الزم نيست آب بكشد، اگر چه آب  داند از ظاهر بدن است  جايى را آه انسان نمى٢١٨
 .آشيدن احوط است

و اگر گرد . شود  اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش و مانند اينها بنشيند، چنانچه هر دو خشك باشند، نجس نمى٢١٩
 .و خاك يا لباس و مانند اينها تر باشد، بايد محل نشستن گرد و خاك را آب بكشند

 استبراء حيوان نجاستخوار -١٠

و اگر بخواهند پاك شود بايد آن را استبراء.  بول و غائط حيوانى آه به خوردن نجاست انسان عادت آرده، نجس است٢٢٠
و . آنند، يعنى تا مدتى آه بعد از آن مدت ديگر نجاستخوار به آن نگويند، نگذارند نجاست بخورد و غذاى پاك به آن بدهند
بنابر احتياط واجب بايد شتر نجاستخوار را چهل روز و گاو را بيست روز و گوسفند را ده روز و مرغابى را پنج روز و مرغ 

 .خانگى را سه روز، از خوردن نجاست جلوگيرى آنند، و غذاى پاك به آنها بدهند

 غايب شدن مسلمان -١١

 اگر بدن يا لباس مسلمان يا چيز ديگرى آه مانند ظرف و فرش در اختيار او است نجس شود و آن مسلمان غايب ٢٢١
گردد، اگر انسان احتمال بدهد آه آن چيز را آب آشيده يا يه واسطه آنكه مثال آن چيز در آب جارى افتاده پاك شده است، 

 .اجتناب از آن الزم نيست

 اگر خود انسان يقين آند آه چيزى آه نجس بوده، پاك شده است، يا دو عادل به پاك شدن آن خبر دهند، آن چيز ٢٢٢
و همچنين است اگر آسى آه چيز نجس در اختيار او است بگويد آن چيز پاك شده، يا مسلمانى چيز نجس را. پاك است

 .آب آشيده باشد، اگر چه معلوم نباشد درست آب آشيده يا نه

 آسى آه وآيل شده است لباس انسان را آب بكشد و لباس هم در تصرف او باشد، اگر بگويد آب آشيدم، آن لباس٢٢٣
 .پاك است

 .تواند به گمان اآتفا نمايد آند، مى  اگر انسان حالى دارد آه در آب آشيدن چيز نجس يقين پيدا نمى٢٢٤

 احكام ظرفها

سگ يا خوك يا مردار ساخته شده خوردن و آشاميدن از آن ظرف حرام است و نبايد آن ظرف را در  ظرفى آه از پوست٢٢٥
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بلكه احتياط واجب آن است آه چرم سگ و خوك و . وضو و غسل و آارهايى آه بايد با چيز پاك انجام داد، استعمال آنند
 .مردار را اگر چه ظرف هم نباشد، استعمال نكنند

و . ولى استعمال آنها در زينت اتاق حرام نيست.  خوردن و آشاميدن از ظرف طال و نقره و استعمال آنها حرام است٢٢٦
 .باشد نگاه داشتن نيز حرام نمى

 .گيرند، حرام نيست  ساختن ظرف طال و نقره و مزدى آه براى آن مى٢٢٧

 .گيرد، حرام نيست  خريد و فروش ظرف طال و نقره و پول عوضى هم آه فروشنده مى٢٢٨

سازند اگر بعد از برداشتن استكان،ظرف به آن گفته شود، استعمال آن چه به   گيره استكان آه از طال يا نقره مى٢٢٩
 .واگر ظرف به آن گفته نشود، استعمال آن مانعى ندارد. تنهايى و چه با استكان حرام است

 .اند، اشكال ندارد  استعمال ظرفى آه روى آن را آب طال يا آب نقره داده٢٣٠

 اگر فلزى را با طال يا نقره مخلوط آنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز به قدرى زياد باشد آه ظرف طال يا نقره ٢٣١
 .به آن ظرف نگويند، استعمال آن مانعى ندارد

ولى اگر بخواهد از .  اگر انسان غذايى را آه در ظرف طال يا نقره است در ظرف ديگر بريزد، اين استعمال جايز است٢٣٢
ظرف دوم غذا بخورد و خالى آردن ظرف براى آن نباشد آه غذا خوردن از ظرف طال يا نقره جايز نيست، اين استعمال 

 .باشد حرام مى

و همچنين عطردان.  استعمال بادگير قليان و غالف شمشير و آارد و قاب قرآن، اگر از طال يا نقره باشد، اشكال ندارد٢٣٣
 .دان و مثل اينها و سرمه

 . استعمال ظرف طال يا نقره در حال ناچارى اشكال ندارد، استعمال آرد، بلكه گاهى واجب است٢٣٤

 .يا از چيز ديگر، اشكال ندارد  استعمال ظرفى آه معلوم نيست از طال يا نقره است٢٣٥

 وضو
 . در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جلوى سر و روى پاها را مسح آنند٢٣٦

تا آخر چانه شست، و پهناى آن به  -آيد  جايى آه موى سر بيرون مى - درازاى صورت را بايد از باالى پيشانى ٢٣٧
گيرد، بايد شسته شود، و اگر مختصرى از اين مقدار نشويد، وضو باطل  مقدارى آه بين انگشت وسط و شست قرار مى

 .و براى آنكه يقين آند اين مقدار آامال شسته شده، بايد آمى اطراف آن را هم بشويد. است

 اگر صورت يا دست آسى آوچكتر يا بزرگتر از معمول مردم باشد، بايد مالحظه آند آه مردمان معمولى تا آجاى ٢٣٨
و اگر دست و صورتش هر دو بر خالف معمول باشد، ولى با هم . شويند، او هم تا همان جا را بشويد صورت خود را مى

و نيز اگر . متناسب باشند، الزم نيست مالحظه معمول را بكند، بلكه به دستورى آه در مساله پيش گفته شد،وضو بگيرد
 .اندازه معمول پيشانى را بشويد در پيشانى او مو روييده يا جلوى سرش مو ندارد، بايد به

گذارد آب به آنها برسد،  هاى چشم و لب او هست آه نمى  اگر احتمال دهد چرك يا چيز ديگرى در ابروها و گوشه٢٣٩
 .چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، بايدپيش از وضو وارسى آند آه اگر هست برطرف نمايد

 اگر پوست صورت از الى مو پيدا باشد، بايد آب را به پوست برساند، واگر پيدا نباشد، شستن مو آافى است و ٢٤٠
 .رساندن آب به زير آن الزم نيست

يا نه، بنابر احتياط واجب بايد مو را بشويد و آب را به پوست هم   اگر شك آند آه پوست صورت از الى مو پيدا است٢٤١
 .برساند

شود واجب نيست، ولى براى آنكه يقين   شستن توى بينى و مقدارى از لب و چشم آه در وقت بستن ديده نمى٢٤٢
و آسى آه . آند از جاهايى آه بايد شسته شود چيزى باقى نمانده، واجب است مقدارى از آنها را هم بشويد

دانسته بايد اين مقدار را بشويد اگر نداند در وضوهايى آه گرفته اين مقدار را شسته يا نه، نمازهايى آه خوانده  نمى
 .صحيح است

 بايد صورت را بنابر احتياط واجب از باال به پايين شست و اگر از پايين به باال بشويد، وضو باطل است و دستها را بايد ٢٤٣
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 .از مرفق به طرف سر انگشتان بشويد

قدرى باشد آه به واسطه آشيدن دست آب   اگر دست را تر آند و به صورت و دستها بكشد، چنانچه ترى دست به٢٤٤
 .آمى در آنها جارى شود، آافى است

 . بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشويد٢٤٥

 . براى آنكه يقين آند آرنج را آامال شسته، بايد مقدارى باالتر از آرنج را هم بشويد٢٤٦

 آسى آه پيش از شستن صورت دستهاى خود را تا مچ شسته، در موقع وضو بايدتا سر انگشتان را بشويد و اگر ٢٤٧
 .فقط تا مچ را بشويد وضوى او باطل است

و اگر . باشد  در وضو شستن صورت و دستها مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جايز و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام مى٢٤٨
شود چه قصد بكند يك مرتبه را، يا  با يك مشت آب تمام عضو شسته شود و به قصد وضو بريزد، يك مرتبه حساب مى

 .قصد نكند

 بعد از شستن هر دو دست بايد جلوى سر را با ترى آب وضو آه در دست مانده مسح آند، و الزم نيست با دست ٢٤٩
 .راست باشد يا از باال به پايين مسح نمايد

باشد، و هر جاى اين قسمت را به هر اندازه سر آه مقابل پيشانى است جاى مسح مى  يك قسمت از چهار قسمت٢٥٠
مسح آند آافى است اگر چه احتياط مستحب آن است آه از درازا به اندازه درازاى يك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى 

 .سه انگشت بسته مسح نمايد

 الزم نيست مسح سر بر پوست آن باشد، بلكه بر موى جلوى سر هم صحيح است،ولى آسى آه موى جلوى سر ٢٥١
رسد، بايد بيخ موها را  ريزد يا به جاهاى ديگر سر مى اى بلند است آه اگر مثال شانه آند به صورتش مى او به اندازه

ريزد يا به جاهاى ديگر سر  سر را مسح نمايد، و اگر موهايى را آه به صورت مى مسح آند يا فرق سر را باز آرده، پوست
 .رسد جلوى سر جمع آند و بر آنها مسح نمايد يا بر موى جاهاى ديگر سر آه جلوى آن آمده مسح آند باطل است مى

 بعد از مسح سر بايد با ترى آب وضو آه در دست مانده روى پاها را از سريكى از انگشتها تا برآمدگى روى پا مسح ٢٥٢
 .آند

 پهناى مسح پا به هر اندازه باشد آافى است، ولى بهتر، بلكه احوط آن است آه با تمام آف دست، روى پا را مسح٢٥٣
 .آند

 . اگر در مسح پا همه دست را روى پا بگذارد و آمى بكشد صحيح است٢٥٤

 در مسح سر و روى پا بايد دست را روى آنها بكشد، و اگر دست را نگهدارد و سر يا پا را به آن بكشد، وضو باطل ٢٥٥
 .آشد سريا پا مختصرى حرآت آند، اشكال ندارد ولى اگر موقعى آه دست را مى. است

آن اثر نكند مسح باطل است، ولى اگر   جاى مسح بايد خشك باشد و اگر به قدرى تر باشد آه رطوبت آف دست به٢٥٦
شود، بگويند فقط از ترى آف دست است، اشكال  ترى آن به قدرى آم باشد آه رطوبتى آه بعداز مسح در آن ديده مى

 .ندارد

تواند دست را با آب خارج، تر آند بلكه بايد از اعضاى ديگر   اگر براى مسح، رطوبت در آف دست نمانده باشد، نمى٢٥٧
 .وضو رطوبت بگيرد و با آن مسح نمايد

تواند سر را باهمان رطوبت مسح آند، و براى مسح پاها از  اگر رطوبت آف دست فقط به اندازه مسح سر باشد، مى٢٥٨
 .اعضاى ديگر وضو رطوبت بگيرد

 مسح آردن از روى جوراب و آفش باطل است، ولى اگر به واسطه سرماى شديد يا ترس از دزد و درنده و مانند ٢٥٩
و اگر روى آفش نجس باشد، بايد چيز پاآى . اينها نتواند آفش يا جوراب را بيرون آورد، مسح آردن بر آنها اشكال ندارد

 .برآن بيندازد و بر آن چيز مسح آند

 . اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح، آن را آب بكشد، بايد تيمم نمايد٢٦٠

 وضوى ارتماسى
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 وضوى ارتماسى آن است آه انسان صورت و دستها را به قصد وضو، با مراعات شستن از باال به پايين در آب فرو ٢٦١
برد، ليكن براى اين آه مسح سر و پاها با آب وضو باشد، بايستى در شستن ارتماسى دستها، قصد شستن وضويى، 

و يا اين آه مقدارى از دست چپ را باقى گذارد تا آن را با دست راست، ترتيبى . هنگام بيرون آوردن دستها از آب باشد
 .بشويد

پس اگر وقتى آه صورت و دستها را در آب .  در وضوى ارتماسى هم بايد صورت و دستها از باال به پايين شسته شود٢٦٢
و اگر موقع بيرون آوردن از . برد قصد وضو آند بايد صورت را از طرف پيشانى و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد فرو مى

 .آب قصد وضو آند بايد صورت را از طرف پيشانى و دستها را از طرف آرنج بيرون آورد

 . اگر وضوى بعضى از اعضا را ارتماسى و بعضى را غير ارتماسى انجام دهد،اشكال ندارد٢٦٣

 دعاهايى آه موقع وضو گرفتن مستحب است

بسم اهللا و باهللا و الحمد هللا الذى :"افتد بگويد گيرد مستحب است موقعى آه نگاهش به آب مى  آسى آه وضو مى٢٦٤
اللهم اجعلنى من التوابين و : "شويد بگويد خود را مى و موقعى آه پيش از وضو ست" جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا

اللهم لقنى حجتى يوم القاك و : "و در وقت مضمضه آردن، يعنى آب در دهان گرداندن بگويد" اجعلنى من المتطهرين
اللهم ال تحرم على ريح الجنة و اجعلنى ممن : "و در وقت استنشاق يعنى آب در بينى آردن بگويد" اطلق لسانى بذآرك

اللهم بيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه و ال تسود وجهى يوم : "و موقع شستن رو بگويد" يشم ريحها و روحها و طيبها
اللهم اعطنى آتابى بيمينى و الخلد فى الجنان بيسارى و : "شستن دست راست بخواند و در وقت" تبيض فيه الوجوه

اللهم ال تعطنى آتابى بشمالى و ال من وراء ظهرى و ال : "و موقع شستن دست چپ بگويد" حاسبنى حسابا يسيرا
اللهم غشنى : "آند بگويد و موقعى آه سر را مسح مى" تجعلها مغلولة الى عنقى و اعوذ بك من مقطعات النيران

اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه االقدام و اجعل سعيى فى : "و در وقت مسح پا بخواند" برحمتك و برآاتك و عفوك
 ".ما يرضيك عنى يا ذا الجالل و االآرام

 شرايط وضو

 .آنكه مطلق باشد: شرط دوم. آنكه آب وضو پاك باشد: شرط اول: شرايط صحيح بودن وضو سيزده چيز است

.اگر چه انسان نجس بودن يا مضاف بودن آن را نداند يا فراموش آرده باشد.  وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است٢٦٥
 .و اگر با آن وضو نمازى هم خوانده باشد، بايد آن نماز را دوباره با وضوى صحيح بخواند

 اگر غير از آب آلوده مضاف، آب ديگرى براى وضو ندارد، چنانچه وقت نماز تنگ است، بايد تيمم آند و اگر وقت دارد، ٢٦٦
 .بايد صبر آند تا آب صاف شود و وضو بگيرد

اگرچه اباحه . گيرد مباح باشد و همچنين بنا بر احتياط بايد فضايى آه در آن وضو مى. آنكه آب وضو مباح باشد: شرط سوم
 .فضا الزم نيست

يا نه، حرام و باطل است ولى اگر سابقا راضى   وضو با آب غصبى و بان آبى آه معلوم نيست صاحب آن راضى است٢٦٧
بوده و انسان نمى داند آه از رضايتش برگشته يا نه، وضو صحيح است و نيز اگر آب وضو از صورت و دستها در جاى 

 .غصبى بريزد، وضوى او صحيح است

اند يا براى محصلين همان  داند آن حوض را براى همه مردم وقف آرده اى آه انسان نمى  وضو گرفتن از حوض مدرسه٢٦٨
 .مدرسه، در صورتى آه معموال مردم از آب آن وضو بگيرند، اشكال ندارد

اند يا براى آسانى  خواهد در مسجدى نماز بخواند، اگر نداند حوض آن را براى همه مردم وقف آرده  آسى آه نمى٢٦٩
خواهند در آن جا نماز  تواند از حوض آن وضو بگيرد، ولى اگر معموال آسانى هم آه نمى خوانند، نمى آه در آن جا نماز مى

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

ها و مانند اينها براى آسانى آه ساآن آن جاها نيستند، در صورتى  ها و مسافرخانه  وضو گرفتن از حوض تيمچه٢٧٠
 .صحيح است آه معموال آسانى هم آه ساآن آن جاها نيستند، با آب آنها وضو بگيرند

ولى اگر صاحب آنها از .  وضو گرفتن در نهرهاى بزرگ اگر چه انسان نداند آه صاحب آنها راضى است، اشكال ندارد٢٧١
 .وضو گرفتن نهى آند، احتياط واجب آن است آه با آب آنها وضو نگيرند

 . اگر فراموش آند آب غصبى است و با آن وضو بگيرد صحيح است٢٧٢
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  .آنكه ظرف آب وضو مباح باشد: شرط چهارم

 .آنكه ظرف آب وضو طال و نقره نباشد: شرط پنجم

 اگر آب وضو در ظرف غصبى است و غير از آن آب ديگرى ندارد بايد تيمم آند و چنانچه با آن آب وضو بگيرد باطل است٢٧٣
و اگر آب مباح ديگرى دارد چنانچه در آن ظرف غصبى، وضوى ارتماسى بگيرد و يا با آن ظرف، آب به صورت و دستها بريزد 
وضويش باطل است ولى اگر با آف دست آب از آن ظرف بردارد و به صورت و دستها بريزد وضويش صحيح است اگر چه از 
جهت تصرف در ظرف غصبى فعل حرام، مرتكب شده است و وضوى او از ظرف طال و نقره به احتياط واجب مثل وضوى از 

 .ظرف غصبى است

 اگر در حوضى آه مثال يك آجر يا يك سنگ آن غصبى است، وضو بگيرد صحيح است، ولى اگر وضوى او تصرف در ٢٧٤
 .غصب حساب شود، گناهكار است

زادگان آه سابقا قبرستان بوده، حوض يا نهرى بسازند، چنانچه انسان نداند آه   اگر در صحن يكى از امامان يا امام٢٧٥
 .اند، وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد زمين صحن را براى قبرستان وقف آرده

 .آنكه اعضاى وضو موقع شستن و مسح آردن پاك باشد: شرط ششم

 . اگر پيش از تمام شدن وضو، جايى را آه شسته يا مسح آرده نجس شود، صحيح است٢٧٦

ولى اگر مخرج را از بول يا غائط تطهير نكرده .  اگر غير از اعضاى وضو جايى از بدن نجس باشد، وضو صحيح است٢٧٧
 .باشد، اولى آن است آه اول آن را تطهير آند، بعد وضو بگيرد

 اگر يكى از اعضاى وضو نجس باشد و بعد از وضو شك آند آه پيش از وضو آن جا را آب آشيده يا نه، چنانچه در ٢٧٨
داند ملتفت بوده يا شك دارد آه ملتفت  و اگر مى. موقع وضو ملتفت پاك بودن و نجس بودن آن جا نبوده، وضو باطل است

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

آيد و آب براى آن ضرر ندارد، بايد در آب آر يا جارى  اگر در صورت يا دستها بريدگى يا زخمى است آه خون آن بند نمى٢٧٩
 .فرو برد و قدرى فشار دهد آه خون بند بيايد بعد به دستورى آه گفته شد وضوى ارتماسى بگيرد

 .آنكه وقت براى وضو و نماز آافى باشد: شرط هفتم

شود، بايد تيمم  خوانده مى  هرگاه وقت به قدرى تنگ است آه اگر وضو بگيرد، تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از قت٢٨٠
 .ولى اگر براى وضو و تيمم يك اندازه وقت الزم است، بايد وضو بگيرد. آند

 آسى آه در تنگى وقت نماز بايد تيمم آند، اگر وضو بگيرد، صحيح است،چه براى آن نماز وضو بگيرد يا براى آار ٢٨١
 .ديگر

يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم وضو بگيرد و اگر براى خنك شدن يا به قصد ديگرى  آنكه به قصد قربت: شرط هشتم
 .وضو بگيرد باطل است

گيرد، به  الزم نيست نيت وضو را به زبان بگويد يا از قلب خود بگذراند، ولى بايد در تمام وضو متوجه باشد آه وضو مى٢٨٢
 .گيرم آنى، بگويد وضو مى طورى آه اگر از او بپرسند چه مى

آنكه وضو را به ترتيبى آه گفته شد به جا آورد، يعنى اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را : شرط نهم
و اگر به اين ترتيب وضو . بشويد و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نمايد، و بايد پاى راست را پيش از پاى چپ مسح آند

  .نگيرد، باطل است

 .سر هم انجام دهد آنكه آارهاى وضو را پشت: شرط دهم

خواهد جايى را بشويد يا مسح آند، رطوبت جاهايى آه   اگر بين آارهاى وضو به قدرى فاصله شود آه وقتى مى٢٨٣
پيش از آن شسته يا مسح آرده خشك شده باشد،وضو باطل است و اگر فقط رطوبت جايى آه جلوتر از محلى است آه

خواهد دست چپ را بشويد رطوبت دست  خواهد بشويد يا مسح آند خشك شده باشد، مثال موقعى آه مى مى
 .خشك شده باشد و صورت تر باشد، وضو صحيح است راست
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خشك  سر هم بجا آورد، ولى به واسطه گرماى هوا يا حرارت زياد بدن و مانند اينها رطوبت  اگر آارهاى وضو را پشت٢٨٤
 .شود، وضوى او صحيح است

پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح .  راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد٢٨٥
 .آند، وضوى او صحيح است

و اگر ديگرى او را وضو دهد يا در . آنكه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد: شرط يازدهم
 .رسانيدن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او آمك نمايد، وضو باطل است

و چنانچه مزد هم بخواهد در صورتى آه بتواند بايد. تواند وضو بگيرد، بايد نايب بگيرد آه او را وضو دهد  آسى آه نمى٢٨٦
تواند بايد نايبش دست او را بگيرد و به جاى  خود مسح نمايد، و اگر نمى بدهد، ولى بايد خود او نيت وضو آند و با دست

و . سر و پاى او را مسح آنند و اگر اين هم ممكن نيست، بايد از دست او رطوبت بگيرند و با آن رطوبت. مسح او بكشد
 .احتياط واجب در صورت امكان ضم تيمم است

  .تواند به تنهايى انجام دهد، نبايد در آن آمك بگيرد  هر آدام از آارهاى وضو را آه مى٢٨٧

 .آنكه استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد: شرط دوازدهم

ترسد آه اگر وضو بگيرد مريض شود يا اگر آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند، نبايد وضو بگيرد،   آسى آه مى٢٨٨
اگر چه احتياط . ولى اگر نداند آه آب براى او ضرر دارد و وضو بگيرد و بعد بفهمد ضرر داشته، وضويش صحيح است

 .و چنانچه با آن وضو نماز خوانده، دوباره آن را اعاده نمايد. مستحب آن است آه با آن وضو، نماز نخواند و تيمم آند

 اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار آمى آه وضو با آن صحيح است ضرر ندارد و بيشتر از آن ضرر دارد، بايد ٢٨٩
 .با همان مقدار وضو بگيرد

آند يا نه، بايد آن را  داند چيزى به اعضاى وضو چسبيده، ولى شك دارد آه از رسيدن آب جلوگيرى مى  اگر مى٢٩٠
 .برطرف آند يا آب را به زير آن برساند

و نيز اگر . ولى اگر ناخن را بگيرند، بايد براى وضو آن چرك را برطرف آنند.  اگر زير ناخن چرك باشد، وضو اشكال ندارد٢٩١
 .ناخن بيشتر از معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقدارى را آه از معمول بلندتر است برطرف نمايند

 اگر در صورت و دستها و جلوى سر و روى پاها به واسطه سوختن يا چيز ديگر برآمدگى پيدا شود، شستن و مسح ٢٩٢
يك قسمت آن آنده  روى آن آافى است و چنانچه سوراخ شود رساندن آب به زير پوست الزم نيست، بلكه اگر پوست

ولى چنانچه پوستى آه آنده شده گاهى به بدن . شود الزم نيست آب را به زير قسمتى آه آنده نشده برساند
 .شود، بايد آن را قطع آند يا آب را به زير آن برساند چسبد و گاهى بلند مى مى

 اگر انسان شك آند آه به اعضاى وضوى او چيزى چسبيده يا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد مثل آنكه ٢٩٣
بعد از گل آارى شك آند گل بدست او چسبيده يا نه، بايد وارسى آند يا به قدرى دست بمالد آه اطمينان پيدا آند آه 

 .اگر بوده برطرف شده يا آب به زير آن رسيده است

و.  جايى را آه بايد شست و مسح آرد هر قدر چرك باشد اگر چرك آن مانع از رسيدن آب به بدن نباشد اشكال ندارد٢٩٤
نمايد بر دست  همچنين است اگر بعد از گچ آارى و مانند آن چيز سفيدى آه جلوگيرى از رسيدن آب به پوست نمى

 .رسد يا نه، بايد آنها را برطرف آند بماند، ولى اگر شك آند آه با بودن آنها آب به بدن مى

 اگر پيش از وضو بداند آه در بعضى از اعضاى وضو مانعى از رسيدن آب هست و بعد از وضو شك آند آه در موقع ٢٩٥
ولى اگر بداند آه موقع وضو ملتفت آن مانع نبوده، بايد دوباره وضو . وضو آب را به آنجا رسانده يا نه، وضوى او صحيح است

 .بگيرد

رسد، و انسان  رسد و گاهى نمى  اگر در بعضى از اعضاى وضو مانعى باشد آه گاهى آب به خودى خود زير آن مى٢٩٦
بعد از وضو شك آند آه آب زير آن رسيده يا نه،چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسيدن آب به زير آن نبوده، بايد دوباره وضو 

 .بگيرد

 اگر بعد از وضو چيزى آه مانع از رسيدن آب است در اعضاى وضو ببيند و نداند موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، ٢٩٧
 .در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، احتياط واجب آن است آه دوباره وضو بگيرد ولى اگر بداند آه. وضوى او صحيح است

 . اگر بعد از وضو شك آند چيزى آه مانع رسيدن آب است در اعضاى وضو بوده يا نه، وضو صحيح است٢٩٨

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org



 احكام وضو

آند، بايد به شك خود   آسى آه در آارهاى وضو و شرايط آن مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن خيلى شك مى٢٩٩
 .اعتنا نكند

ولى اگر بعد از بول استبراء نكرده . گذارد آه وضوى او باقى است  اگر شك آند آه وضوى او باطل شده يا نه، بنا مى٣٠٠
 .يا چيز ديگر، وضوى او باطل است و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبت ازاو بيرون آيد آه نداند بول است

 . آسى آه شك دارد وضو گرفته يا نه، بايد وضو بگيرد٣٠١

داند وضو گرفته و حدثى هم از او سر زده مثال بول آرده، اگر نداند آدام جلوتر بوده، چنانچه پيش از   آسى آه مى٣٠٢
نماز است بايد وضو بگيرد و اگر در بين نماز است بايد نماز را بشكند و وضو بگيرد، و اگر بعد از نماز است بايد وضو بگيرد و 

 .بايد نمازى را آه خوانده دوباره بخواند

 . اگر بعد از نماز شك آند آه وضو گرفته يا نه، نماز او صحيح است، ولى بايد براى نمازهاى بعد وضو بگيرد٣٠٣

 . اگر در بين نماز شك آند آه وضو گرفته يا نه، نماز او باطل است و بايد وضو بگيرد و نماز را بخواند٣٠٤

 . اگر بعد از نماز شك آند آه قبل از نماز وضوى او باطل شده يا بعد از نماز، نمازى آه خوانده صحيح است٣٠٥

تواند از بيرون آمدن غائط خوددارى آند، چنانچه يقين   اگر انسان مرضى دارد آه بول او قطره قطره مى ريزد يا نمى٣٠٦
آند، بايد نماز را در وقتى آه مهلت  دارد آه از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا مى

و اگر مهلت او به مقدار آارهاى واجب نماز است بايد در وقتى آه مهلت دارد فقط آارهاى واجب نماز . آند بخواند پيدا مى
 .را بجا آورد و آارهاى مستحب آن مانند اذان و اقامه و قنوت را ترك نمايد

.شود، وضوى اول آافى است آند و در بين نماز چند دفعه بول از او خارج مى  اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پيدا نمى٣٠٧
شود آه اگر بخواهد بعد از هر دفعه وضو بگيرد  ولى چنانچه مرضى دارد آه در بين نماز چند مرتبه غائط از او خارج مى

 .سخت نيست، بايد ظرف آبى پهلوى خود بگذارد و هر وقت غائط از او خارج شد وضو بگيرد و بقيه نماز را بخواند

شود آه وضو گرفتن بعداز هر دفعه براى او سخت است، اگر   آسى آه غائط او طورى پى در پى از او خارج مى٣٠٨
 .بتواند مقدارى از نماز را با وضو بخواند،بايد براى هر نماز يك وضو بگيرد

تواند با يك وضو هر  از او خارج نشود، مى شود، اگر در بين دو نماز قطره بولى  آسى آه بول پى در پى از او خارج مى٣٠٩
 .شود، اشكال ندارد خارج مى.هايى آه بين نماز و قطره. دو نماز را بخواند

تواند چند  شود، اگر نتواند هيچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، مى  آسى آه بول يا غائط پى در پى از او خارج مى٣١٠
 .آند پيش آيد نماز را با يك وضو بخواند، مگر اختيارا بول يا غائط آند، يا چيز ديگرى آه وضو را باطل مى

توانند از بيرون آمدن  تواند از خارج شدن باد جلوگيرى آند، بايد به وظيفه آسانى آه نمى  اگر مرضى دارد آه نمى٣١١
 .غائط خوددارى آنند، عمل نمايد

ولى براى . شود، بايد براى هر نمازى وضو بگيرد و و فورا مشغول نماز شود  آسى آه غائط پى در پى از او خارج مى٣١٢
بجا آوردن سجده و تشهد فراموش شده و نماز احتياط آه بايد بعد از نماز انجام داد، در صورتى آه آنها را بعد از نماز فورا 

 .بجا بياورد، وضو گرفتن الزم نيست

در آن، پنبه يا چيز ديگرى است آه از  اى آه  آسى آه بول او قطره قطره مى ريزد بايد براى نماز به وسيله آيسه٣١٣
و احتياط واجب آن است آه پيش از هر نماز مخرج بول . آند، خود را حفظ نمايد رسيدن بول به جاهاى ديگر جلوگيرى مى

تواند از بيرون آمدن غائط خوددارى آند،چنانچه ممكن باشد، بايد به  و نيز آسى آه نمى. را آه نجس شده آب بكشد
و احتياط واجب آن است آه اگر مشقت ندارد، براى هر نماز .مقدار نماز از رسيدن غائط به جاهاى ديگر جلوگيرى نمايد

 .مخرج غائط را آب بكشد

تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى آند، در صورتى آه ممكن باشد و مشقت و زحمت و خوف   آسى آه نمى٣١٤
و بنابر احتياط واجب اگر چه خرج داشته . ضرر نداشته باشد، بايد به مقدار نماز از خارج شدن بول و غائط جلوگيرى نمايد

 .باشد، بلكه اگر مرض او به آسانى معالجه شود، خود را معالجه نمايد

تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى آند، بعد از آن آه مرض او خوب شد، الزم نيست نمازهايى   آسى آه نمى٣١٥
ولى اگر در بين وقت نماز مرض او خوب شود، بايد نمازى را آه در. اش خوانده قضا نمايد را آه در وقت مرض مطابق وظيفه
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 .خوانده دوباره بخواند آن وقت

 چيزهايى آه بايد براى آنها وضو گرفت

براى سجده و تشهد : دوم. براى نمازهاى واجب غير از نماز ميت: اول:  براى شش چيز وضو گرفتن واجب است٣١٦
: چهارم. براى طواف واجب خانه آعبه: سوم. فراموش شده، اگر بين آنها و نماز حدثى از او سر زده مثال بول آرده باشد

اگر نذر آرده باشد آه جايى از بدن خود را به خط قرآن : پنجم. اگر نذر يا عهد آرده يا قسم خورده باشد آه وضو بگيرد
براى آب آشيدن قرآنى آه نجس شده يا بيرون آوردن آن از مستراح و مانند آن، در صورتى آه مجبور : ششم. برساند

ولى چنانچه معطل شدن به مقدار وضو بى احترامى به قرآن . يا جاى ديگر بدن خود را به خط قرآن برساند باشد دست
باشد، بايد بدون اين آه وضو بگيرد، قرآن را از مستراح و مانند آن بيرون آورد، يا اگر نجس شده آب بكشد، و تا ممكن 

 .است از دست گذاشتن به خط قرآن خوددارى آند

ولى اگر قرآن .  مس نمودن خط قرآن يعنى رساندن جايى از بدن به خط قرآن براى آسى آه وضو ندارد، حرام است٣١٧
 .را به زبان فارسى يا به زبان ديگر ترجمه آند،مس آن اشكال ندارد

ولى اگر مس نمودن آنان بى احترامى به قرآن باشد، .  جلوگيرى آردن بچه و ديوانه از مس خط قرآن واجب نيست٣١٨
 .بايد از آنان جلوگيرى آنند

و همچنين است.  آسى آه وضو ندارد حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانى نوشته شده باشد، مس نمايد٣١٩
 .بنابر احتياط واجب مس اسم مبارك پيغمبر و امام و حضرت زهرا عليهم السالم

و نزديك وقت نماز هم اگر .  اگر پيش از وقت نماز به قصد اينكه با طهارت باشد وضو بگيرد يا غسل آند، صحيح است٣٢٠
 .به قصد مهيا بودن براى نماز وضو بگيرد، اشكال ندارد

 آسى آه يقين دارد وقت داخل شده اگر نيت وضوى واجب آند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوى او ٣٢١
 .صحيح است

 مستحب است انسان براى نماز ميت و زيارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان عليهم السالم وضو بگيرد، و ٣٢٢
همچنين براى همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن و نيز براى مس حاشيه قرآن و براى خوابيدن، وضو گرفتن 

و اگر براى يكى از اين آارها وضو بگيرد هر . مستحب است و نيز مستحب است آسى آه وضو دارد دوباره وضو بگيرد
 .تواند با آن وضو نماز بخواند تواند بجا آورد، مثال مى آارى را آه بايد با وضو انجام داد، مى

 آند چيزهايى آه وضو را باطل مى

: چهارم. باد معده و روده آه از مخرج غائط خارج شود: سوم. غائط: دوم. بول: اول: آند  هفت چيز وضو را باطل مى٣٢٣
: پنجم. شود ولى اگر چشم نبيند و گوش بشنود وضو باطل نمى. خوابى آه به واسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود

. شود استحاضه زنان، آه بعدا گفته مى: ششم. برد، مانند ديوانگى و مستى و بيهوشى چيزهايى آه عقل را از بين مى
 .آارى آه براى آن بايد غسل آرد مانند جنابت: هفتم

 احكام وضوى جبيره

  .شود گذارند جبيره ناميده مى بندند و دوايى آه روى زخم و مانند آن مى چيزى آه با آن زخم و شكسته را مى

 اگر در يكى از جاهاى وضو زخم يا دمل يا شكستگى باشد، چنانچه روى آن باز است و آب براى آن ضرر ندارد، بايد به٣٢٤
 .طور معمول وضو گرفت

 اگر زخم يا دمل يا شكستگى در صورت و دستها است و روى آن باز است و آب ريختن روى آن ضرر دارد، اگر اطراف ٣٢٥
ولى چنانچه آشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است آه دست تر بر آن بكشد و بعد . آن را بشويد آافى است

و اگر اين مقدار هم ضرر دارد يا زخم نجس است و . پارچه پاآى روى آن بگذارد و دست تر را روى پارچه هم بكشد
در وضو گفته شد، از باال به پايين بشويد و بنابر احتياط مستحب  شود آب آشيد، بايد اطراف زخم را به طورى آه نمى

شستن اطراف زخم آافى  و اگر گذاشتن پارچه ممكن نيست. پارچه پاآى روى زخم بگذارد و دست تر روى آن بكشد
 .است و در هر صورت تيمم الزم نيست

 اگر زخم يا دمل يا شكستگى در جلوى سر يا روى پاها است و روى آن باز است چنانچه نتواند آن را مسح آند بايد ٣٢٦
پارچه پاآى روى آن بگذارد و روى پارچه را با ترى آب وضو آه در دست مانده مسح آند و بنابر احتياط مستحب تيمم هم 

 .يك وضو بدون مسح هم بگيرد بنمايد و اگر گذاشتن پارچه ممكن نباشد، بايد بجاى وضو تيمم آند و بهتر است
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 اگر روى دمل يا زخم يا شكستگى بسته باشد، چنانچه بازآردن آن ممكن است و زحمت و مشقت هم ندارد و آب ٣٢٧
هم براى آن ضرر ندارد، بايد روى آن را باز آند و وضو بگيرد، چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد، يا جلوى سر و 

 .روى پاها

 اگر زخم يا دمل يا شكستگى در صورت يا دستها باشد و بشود روى آن را باز آرد، چنانچه ريختن آب روى آن ضرر ٣٢٨
 .دارد و آشيدن دست تر ضرر ندارد، واجب است دست تر روى آن بكشد

شود روى زخم را باز آرد ولى زخم و چيزى آه روى آن گذاشته پاك است و رسانيدن آب به زخم ممكن   اگر نمى٣٢٩
است و ضرر و زحمت و مشقت هم ندارد،بايد آب را به روى زخم برساند، و اگر زخم يا چيزى آه روى آن گذاشته نجس 
است،چنانچه آب آشيدن آن و رساندن آب به روى زخم ممكن باشد بدون زحمت و مشقت،بايد آن را آب بكشد و موقع 

يا زخم  وضو آب را به زخم برساند، و در صورتى آه آب براى زخم ضرر دارد، يا آن آه رساندن آب به روى زخم ممكن نيست
روى آن را مسح آند، و اگر جبيره  شود آن را آب آشيد، بايد اطراف زخم را بشويد و اگر جبيره پاك است و نمى نجس است
چسبد، پارچه پاآى را به طورى آه  شود روى آن را دست تر آشيد،مثال دوايى است آه به دست مى يا نمى نجس است

جزء جبيره حساب شود، روى آن بگذارد و دست تر روى آن بكشد و اگر اين هم ممكن نيست احتياط واجب آن است آه 
 .وضو بگيرد و تيمم هم بنمايد

اى آافى است،   اگر جبيره تمام صورت يا تمام يكى از دستها فرا گرفته باشد باز احكام جبيره جارى و وضوى جبيره٣٣٠
ولى اگر معظم اعضاى وضو را گرفته باشد، بنابر احتياط، بايد جمع نمايد بين عمل جبيره و تيمم، اگر چه آفايت تيمم در 

 .اين صورت بعيد نيست

 . اگر جبيره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد، بايد تيمم بنمايد٣٣١

تواند سر و پا را با   آسى آه در آف دست و انگشتها جبيره دارد و در موقع وضو دست تر روى آن آشيده است مى٣٣٢
 .همان رطوبت مسح آند يا از جاهاى ديگر وضو رطوبت بگيرد

 اگر جبيره تمام پهناى روى پا را گرفته ولى مقدارى از طرف انگشتان و مقدارى از طرف باالى پا باز است، بايد ٣٣٣
 .جاهايى آه باز است روى پا را و جايى آه جبيره است روى جبيره را مسح آند

ها در سر يا روى پاها باشد، بايد بين آنها و اگر جبيره.  اگر در صورت يا دستها چند جبيره باشد، بايد بين آنها را بشويد٣٣٤
 .و در جاهايى آه جبيره است بايد بدستور جبيره عمل نمايد. را مسح آند

 اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممكن نيست، بايد به دستور جبيره عمل آند، و بنابر ٣٣٥
احتياط واجب تيمم هم بنمايد واگر برداشتن جبيره ممكن است بايد جبيره را بردارد، پس اگر زخم در صورت و دست است
 .اطراف آن را بشويد و اگر در سر يا روى پاها است اطراف آن را مسح آند و براى جاى زخم به دستور جبيره عمل نمايد

 اگر در جاى وضو زخم و جراحت و شكستگى نيست، ولى به جهت ديگرى آب براى همه دست و صورت ضرر دارد، ٣٣٦
اى هم بگيرد، ولى اگر براى مقدارى از دست و صورت ضرر دارد بايد تيمم آند و احتياط مستحب آن است آه وضوى جبيره

 .چنانچه اطراف آن را بشويد آافى بودن بعيد نيست، ولى احتياط به تيمم ترك نشود

تواند آن را آب بكشد يا آب براى آن ضرر دارد، اگر روى آن بسته   اگر جايى از اعضاى وضو را رگ زده است و نمى٣٣٧
 .شستن اطراف آن آافى است و اگر معموال باز است. است، بايد به دستور جبيره عمل آند

شود  قدرى مشقت دارد آه نمى  اگر در جاى وضو يا غسل چيزى چسبيده است آه برداشتن آن ممكن نيست، يا به٣٣٨
 .تحمل آرد، بايد به دستور جبيره عمل آند

 .اى است، ولى بنابر احتياط واجب بايدآن را ترتيبى به جا آوردند نه ارتماسى اى مثل وضوى جبيره  غسل جبيره٣٣٩

 آسى آه وظيفه او تيمم است، اگر در بعضى از جاهاى تيمم او زخم يا دمل يا شكستگى باشد، بايد به دستور ٣٤٠
 .اى نمايد اى، تيمم جبيره وضوى جبيره

تواند  شود، مى اى نماز بخواند چنانچه بداند آه تا آخر وقت عذر او برطرف نمى  آسى آه بايد با وضو يا غسل جبيره٣٤١
ولى اگر اميد دارد آه تا آخر وقت عذر او برطرف شود، احتياط واجب آن است آه صبر آند واگر . در اول وقت نماز بخواند

 .اى بجا آورد عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو يا غسل جبيره

اى انجام دهد، و   اگر انسان براى مرضى آه در چشم اوست موى چشم خود را بچسباند، بايد وضو و غسل را جبيره٣٤٢
 .احتياط آن است آه تيمم هم بنمايد
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 .اى بنابر احتياط واجب بايد هر دو را بجا آورد يا وضوى جبيره اش تيمم است داند وظيفه  آسى آه نمى٣٤٣

اى خوانده، صحيح است و بعداز آن آه عذرش برطرف شد، براى نمازهاى بعد   نمازهايى را آه انسان با وضوى جبيره٣٤٤
يا تيمم هر دو را انجام داده باشد، بايد براى  دانسته تكليفش جبيره است هم نبايد وضو بگيرد، ولى اگر براى آنكه نمى

  .نمازهاى بعد وضو بگيرد

 غسلهاى واجب
: پنجم. غسل استحاضه: چهارم. غسل نفاس: سوم. غسل حيض: دوم. غسل جنابت: اول: غسلهاى واجب هفت است

 .شود غسلى آه به واسطه نذر و قسم و مانند اينها واجب مى: هفتم. غسل ميت: ششم. غسل مس ميت

 احكام جنابت
بيرون آمدن منى، چه در خواب باشد يا بيدارى، آم باشد يا زياد، : دوم. جماع: اول: شود  به دو چيز انسان جنب مى٣٤٥

 .اختيار شهوت، با اختيار باشد يا بى با شهوت باشد يا بى

يا بول يا غير اينها چنانچه با شهوت و جستن بيرون آمده و بعد از   اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است٣٤٦
حكم منى دارد، و اگر هيچ يك از اين سه نشانه يا بعضى از اينها را نداشته  شده،آن رطوبت بيرون آمدن آن بدن سست

ولى در زن و مريض، الزم نيست آن آب با جستن بيرون آمده باشد، بلكه اگر با شهوت بيرون آمده. باشد، حكم منى ندارد
 .شود باشد، در حكم منى است و الزم نيست بدن او سست

اى را آه در مساله پيش گفته شد داشته باشد   اگر از مردى آه مريض نيست، آبى بيرون آيد آه يكى از سه نشانه٣٤٧
 .هاى ديگرى را داشته يا نه،چنانچه پيش از بيرون آمدن آن آب وضو نداشته، بايد وضو بگيرد و نداند نشانه

 مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن منى بول آند، و اگر بول نكند و بعداز غسل رطوبتى از او بيرون آيد، آه ٣٤٨
 .يا رطوبت ديگر حكم منى دارد نداند منى است

گاه يا بيشتر داخل شود، در زن باشد يا در مرد، در قبل باشد يا در دبر، بالغ   اگر انسان جماع آند و به اندازه ختنه٣٤٩
 .شوند باشند يا نابالغ اگر چه منى بيرون نيايد هر دو جنب مى

 .گاه داخل شده يا نه، غسل بر او واجب نيست  اگر شك آند آه به مقدار ختنه٣٥٠

و اگر منى.  اگر نعوذ باهللا حيوانى را وطى آند يعنى با او نزديكى نمايد و منى از او بيرون آيد غسل تنها، آافى است٣٥١
بيرون نيايد، چنانچه پيش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها آافى است، و اگر وضو نداشته، احتياط واجب آن است 

 .آه غسل آند، وضو هم بگيرد

 اگر منى از جاى خود حرآت آند و بيرون نيايد يا انسان شك آند آه منى ازاو بيرون آمده يا نه غسل بر او واجب ٣٥٢
 .نيست

تواند غسل آند ولى تيمم برايش ممكن است، بعد از داخل شدن وقت نماز، بدون جهت با عيال خود  آسى آه نمى٣٥٣
 .ولى اگر براى لذت بردن يا ترس از براى خودش باشد اشكال ندارد. نزديكى آند، اشكال دارد

 اگر در لباس خود منى ببيند و بداند آه از خود او است و براى آن غسل نكرده، بايد غسل آند و نمازهايى را آه ٣٥٤
دهد بعد از بيرون آمدن آن منى  يقين دارد بعد از بيرون آمدن منى خوانده قضا آند، ولى نمازهايى را آه احتمال مى

 .خوانده، الزم نيست قضا نمايد

 چيزهايى آه بر جنب حرام است

رساندن جايى از بدن به خط قرآن يا به اسم خدا و اسامى مبارآه پيامبران و : اول:  پنج چيز بر جنب حرام است٣٥٥
رفتن در مسجدالحرام و مسجد پيغمبر صلى اهللا عليه: دوم. السالم، به احتياط واجب حكم اسم خدا را دارد امامان عليهم

. توقف شود، يا براى برداشتن چيزى برود مانعى ندارد: سوم. و آله و سلم، اگر چه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود
اى آه  خواندن سوره: پنجم. گذاشتن چيزى در مسجد: چهارم. و احتياط واجب آن است آه در حرم امامان هم توقف نكند

) حم سجده(سوره چهل و يكم : دوم) الم تنزيل(سوره سى و دوم قرآن : اول: سجده واجب دارد و آن چهار سوره است
و اگر يك حرف را به قصد يكى از اين چهار سوره ) اقرا(سوره نود و ششم : چهارم) و النجم(سوره پنجاه و سوم : سوم

 .هم بخواند حرام است
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چيزهاى آه بر جنب مكروه است

خواندن بيشتر : سوم. خوردن و آشاميدن، ولى اگر وضو بگيرد مكروه نيست: اول و دوم:  نه چيز بر جنب مكروه است٣٥٦
. رساندن جايى از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاى قرآن: چهارم. هايى آه سجده واجب ندارد از هفت آيه از سوره

خوابيدن، ولى اگر وضو بگيرد يا به واسطه نداشتن آب، بدل از غسل تيمم آند، مكروه: ششم. همراه داشتن قرآن: پنجم
جماع آردن بعد از آن آه محتلم : نهم. ماليدن روغن به بدن: هشتم. خضاب آردن به حنا و مانند آن: هفتم. نيست

 .شده،يعنى در خواب منى از او بيرون آمده است

 غسل جنابت

ولى براى نماز . شود  غسل جنابت به خودى خود مستحب است، و براى خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مى٣٥٧

  .هاى واجب قرآن غسل جنابت الزم نيست ميت و سجده شكر و سجده

يعنى براى انجام  آنم و اگر فقط به قصد قربت  الزم نيست در وقت غسل نيت آند آه غسل واجب يا مستحب مى٣٥٨
 .فرمان خداوند عالم غسل آند، آافى است

 اگر يقين آند وقت نماز شده و نيت غسل واجب آند بعد معلوم شود آه پيش از وقت غسل آرده، غسل او صحيح ٣٥٩
 .است

 .شود انجام داد ترتيبى و ارتماسى  غسل را چه واجب باشد و چه مستحب، به دو قسم مى٣٦٠

 غسل ترتيبى

و اگر عمدا يا از .  در غسل ترتيبى بايد به نيت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف راست،بعد طرف چپ بدن را بشويد٣٦١
 .روى فراموشى يا به واسطه ندانستن مساله به اين ترتيب عمل نكند، غسل او باطل است

 نصف ناف و نصف عورت را بايد با طرف راست بدن و نصف ديگر را بايد با طرف چپ بشويد، بلكه بهتر است تمام ناف ٣٦٢
 .و عورت با هر دو طرف شسته شود

 براى آنكه يقين آند هر سه قسمت، يعنى سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را آامال غسل داده، بايد هر ٣٦٣
بلكه احتياط مستحب آن است آه تمام . شويد مقدارى از قسمتهاى ديگر را هم با آن قسمت بشويد قسمتى را آه مى

 .طرف راست گردن را با طرف راست بدن، و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشويد

 . اگر بعد از غسل بفهمد جايى از بدن را نشسته و نداند آجاى بدن است، بايد دوباره غسل آند٣٦٤

 اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار آافى است، و ٣٦٥
و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از . اگر از طرف راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد

 .شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد

ولى اگر .  اگر پيش از تمام شدن غسل، در شستن مقدارى از طرف چپ شك آند،شستن همان مقدار آافى است٣٦٦
يا مقدارى از آن شك آند يا بعد از اشتغال به شستن طرف  بعد از اشتغال به شستن طرف چپ در شستن طرف راست

 .راست در شستن سر و گردن يا مقدارى از آن شك نمايد، نبايد اعتنا آند

 غسل ارتماسى

 در غسل ارتماسى اگر به نيت غسل ارتماسى به تدريج در آب فرو رود تا تمام بدن زير آب رود غسل او صحيح است،٣٦٧
 .و احتياط آن است آه يك دفعه زير آب رود

 . در غسل ارتماسى اگر همه بدن زير آب باشد و بعد از نيت غسل، بدن را حرآت دهد، غسل او صحيح است٣٦٨

 . اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد به مقدارى از بدن آب نرسيده، چه جاى آن را بداند يا نداند، بايد دوباره غسل آند٣٦٩

 . اگر براى غسل ترتيبى وقت ندارد و براى ارتماسى وقت دارد بايد غسل ارتماسى آند٣٧٠

ولى اگر از روى . تواند غسل ارتماسى آند يا عمره احرام بسته، نمى  آسى آه روزه واجب گرفته يا براى حج٣٧١
 .فراموشى غسل ارتماسى آند، صحيح است
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 احكام غسل آردن

و اگر تمام بدن .  در غسل ارتماسى بايد تمام بدن پاك باشد، ولى در غسل ترتيبى پاك بودن تمام بدن الزم نيست٣٧٢
 .نجس باشد و هر قسمتى را پيش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد، آافى است

 . عرق جنب از حرام نجس نيست و آسى آه از حرام جنب شده اگر با آب گرم هم غسل آند، صحيح است٣٧٣

 اگر در غسل به اندازه سر مويى از بدن نشسته بماند، غسل باطل است،ولى شستن جاهايى از بدن آه ديده ٣٧٤
 .شود، مثل توى گوش و بينى، واجب نيست نمى

 .يا از باطن آن، شستن آن الزم نيست، ولى احتياط در شستن است  جايى را آه شك دارد از ظاهر بدن است٣٧٥

 اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن به قدرى گشاد باشد آه داخل آن ديده شود، بايد آن را شست و اگر ديده نشود٣٧٦
 .شستن داخل آن الزم نيست

و اگر پيش از آن آه يقين آند برطرف شده غسل نمايد، .  چيزى را آه مانع رسيدن آب به بدن است، بايد برطرف آند٣٧٧
 .غسل او باطل است

يا نه، چنانچه شكش منشا عقاليى   اگر موقع غسل شك آند، چيزى آه مانع از رسيدن آب باشد، در بدن او هست٣٧٨
 .داشته باشد، بايد وارسى آند تا مطمئن شود آه مانعى نيست

شود، بشويد و بنابر احتياط شستن موهاى بلند هم الزم   در غسل بايد موهاى آوتاهى را آه جزو بدن حساب مى٣٧٩
 .باشد مى

 تمام شرطهايى آه براى صحيح بودن وضو گفته شد، مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن، در صحيح بودن غسل هم٣٨٠
شرط است ولى در غسل الزم نيست بدن را از باال به پايين بشويد، و نيز در غسل ترتيبى، الزم نيست بعد از شستن هر

قسمت فورا قسمت ديگر را بشويد، بلكه اگر بعد از شستن سر و گردن مقدارى صبر آند و بعد طرف راست را بشويد و 
تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى آند، اگر به  ولى آسى آه نمى. بعد از مدتى طرف چپ را بشويد، اشكال ندارد

آيد، چنانچه وقت تنگ باشد، بايدهر قسمت را فورا بعد از اى آه غسل آند و نماز بخواند، بول و غائط از او بيرون نمى اندازه
 .شود حكم زن مستحاضه آه بعدا گفته مى و همچنين است. قسمت ديگر غسل دهد و بعد از غسل هم فورا نماز بخواند

 آسى آه قصد دارد پول حمامى را ندهد يا بدون اينكه بداند حمامى راضى است بخواهد نسيه بگذارد، اگر چه بعد ٣٨١
 .حمامى را راضى آند، غسل او باطل است

آند قصدش اين باشد آه طلب او را   اگر حمامى راضى باشد آه پول حمام نسيه بماند ولى آسى آه غسل مى٣٨٢
 .ندهد، يا از مال حرام بدهد، غسل او صحيح است

 . اگر بخواهد پول حرام يا پولى آه خمس آن را نداده به حمامى بدهد، غسل او باطل است٣٨٣

 اگر مخرج غائط را در آب خزينه تطهير آند و پيش از غسل شك آند آه چون در خزينه تطهير آرده حمامى به غسل ٣٨٤
 .يا نه، غسل او باطل است،مگر اينكه پيش از غسل حمامى را راضى آند آردن او راضى است

ولى اگر بعد از غسل شك آند آه غسل او درست بوده يا نه، .  اگر شك آند آه غسل آرده يا نه، بايد غسل آند٣٨٥
 .الزم نيست دوباره غسل نمايد

 .شود  اگر در بين غسل حدث اصغر از او سر زند مثال بول آند، غسل باطل نمى٣٨٦

 هرگاه به خيال اين آه به اندازه غسل و نماز وقت دارد براى نماز غسل آند، اگر چه بعد از غسل بفهمد آه به اندازه٣٨٧
 .غسل وقت نداشته، غسل او صحيح است

 آسى آه جنب شده اگر شك آند غسل آرده يا نه، نمازهايى را آه خوانده صحيح است، ولى براى نمازهاى بعد ٣٨٨
 .بايد غسل آند

 .تواند به نيت همه آنها يك غسل به جا آورد، يا آنها را جدا جدا انجام دهد  آسى آه چند غسل بر او واجب است مى٣٨٩

 آسى آه جنب است، اگر بر جايى از بدن او آيه قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد، حرام است دست به٣٩٠
 .و اگر بخواهد غسل آند بايد آب را طورى به بدن برساند آه دست او به نوشته نرسد. آن نوشته بگذارد
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شود نماز خواند و بايد وضو هم   آسى آه غسل جنابت آرده، نبايد براى نماز وضو بگيرد، ولى با غسلهاى ديگر نمى٣٩١
 .گرفت

 استحاضه
و زن را در موقع ديدن خون استحاضه، مستحاضه . شود، خون استحاضه است يكى از خونهايى آه از زن خارج مى

 .گويند مى

 خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون ميايد و غليظ هم نيست، ولى ٣٩٢
 .ممكن است گاهى سياه يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد

اى را آه زن داخل فرج استحاضه قليله آن است آه خون، پنبه. قليله و متوسطه و آثيره:  استحاضه سه قسم است٣٩٣
استحاضه متوسطه آن است آه خون در پنبه فرو رود و از طرف ديگر . نمايد سوراخ نكند و از طرف ديگر ظاهر نشود مى

استحاضه آثيره آن است آه. بندند، جارى نشود ظاهر شود، ولى به دستمالى آه معموال زنها براى جلوگيرى از خون مى
 .خون از پنبه به دستمال جارى شود

 احكام استحاضه

 در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد و ظاهر فرج را هم اگر خون به آن رسيده، آب بكشد و بنابر ٣٩٤
 .احتياط واجب پنبه را عوض آند يا آب بكشد

 . اگر پيش از نماز يا در بين نماز، خون استحاضه متوسطه ببيند، بايد براى آن نماز غسل آند٣٩٥

 در استحاضه آثيره عالوه بر آارهاى استحاضه متوسطه آه در مساله پيش گفته شد، بايد براى هر نماز دستمال را ٣٩٦
عوض آند، يا آب بكشد و يك غسل براى نماز ظهر و عصر و يكى براى نماز مغرب و عشا به جا آورد، و بين نماز ظهر و 

و نيز اگر بين نماز مغرب و عشا فاصله . و اگر فاصله بيندازد بايد براى نماز عصر دوباره غسل آند. عصر فاصله نيندازد
 .بيندازد، بايد براى نماز عشا دوباره غسل نمايد

 اگر خون استحاضه، پيش از وقت نماز هم بيايد، اگر چه زن براى آن خون، وضو و غسل را انجام داده باشد، بنابر ٣٩٧
 .احتياط واجب بايد در موقع نماز وضو و غسل را بجا آورد

ولى بهتر آن .  مستحاضه متوسطه و آثيره آه بايد وضو بگيرد و غسل آند، هر آدام را اول بجا آورد، صحيح است٣٩٨
 .است آه اول وضو بگيرد

و اگر بعد از نماز ظهر .  اگر استحاضه قليله زن، بعد از نماز صبح متوسطه شود، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل آند٣٩٩
 .و عصر متوسطه شود، بايد براى نماز مغرب و عشا غسل نمايد

 اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن بعد از نماز صبح آثيره شود، بايد براى نماز ظهر و عصر يك غسل، و براى نماز ٤٠٠
 .و اگربعد از نماز ظهر و عصر آثيره شود، بايد براى نماز مغرب و عشا غسل نمايد. مغرب و عشا غسل ديگرى بجا آورد

بلكه اگر .  مستحاضه آثيره يا متوسطه اگر پيش از داخل شدن وقت نماز براى نماز غسل آند، غسل او باطل است٤٠١
نزديك اذان صبح براى نماز شب غسل آند و نماز شب را بخواند، احتياط واجب آن است آه بعد از داخل شدن صبح، 

 .دوباره غسل و وضو را بجا آورد

و نيز اگر بخواهد نمازى را آه خوانده .  زن مستحاضه، براى هر نمازى چه واجب باشد و چه مستحب، بايد وضو بگيرد٤٠٢
احتياطا دوباره بخواند، يا بخواهد نمازى را آه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند، بايد تمام آارهايى را آه براى 

ولى براى خواندن نماز احتياط و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده و سجده . استحاضه گفته شد انجام دهد
 .سهو، اگر آنها را بعد از نماز فورا بجا آورد، الزم نيست آارهاى استحاضه را انجام دهد

خواند،بايد آارهاى استحاضه را انجام دهد   زن مستحاضه بعد از آن آه خونش قطع شد، فقط براى نماز اولى آه مى٤٠٣
 و براى نمازهاى بعد الزم نيست

خواهد نماز بخواند، بنابر احتياط واجب مقدارى پنبه داخل   اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است، موقعى آه مى٤٠٤
فرج نمايد و آمى صبر آند و بيرون آورد و بعد از آن آه فهميد استحاضه او آدام يك از آن سه قسم است آارهايى را آه 

آند،  خواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمى براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولى اگر بداند تا وقتى آه مى
 .تواند خود را وارسى نمايد پيش از داخل شدن وقت هم مى
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 زن مستحاضه اگر پيش از آنكه خود را وارسى آند، مشغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظيفه خود ٤٠٥
و اگر قصد قربت . اش قليله بوده و به وظيفه استحاضه قليله عمل نموده، نماز او صحيح است عمل آرده مثال استحاضه

اش نبوده، مثل آنكه استحاضه او متوسطه بوده و به وظيفه قليله رفتار آرده، نماز او  نداشته يا عمل او مطابق وظيفه
 .باطل است

داند   زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نمايد، بايد به آنچه مسلما وظيفه اوست عمل آند، مثال اگر نمى٤٠٦
يا آثيره،  داند متوسطه است يا متوسطه، بايد آارهاى استحاضه قليله را انجام دهد، و اگر نمى استحاضه او قليله است

ولى اگر بداند سابقا آدام يك از آن سه قسم بوده،بايد به وظيفه همان . بايد آارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد
 .قسم رفتار نمايد

و اگر بيرون بيايد، هر چند آم باشد، .شود  اگر خون استحاضه در باطن باشد و بيرون نيايد، وضو و غسل باطل نمى٤٠٧
 .آند وضو و غسل را به تفصيلى آه گذشت باطل مى

آيد، با وضويى آه دارد   زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسى آند و خون نبيند اگر چه بداند دوباره خون مى٤٠٨
 .تواند نماز بخواند مى

 زن مستحاضه اگر بداند از وقتى آه مشغول وضو يا غسل شده، خونى از او بيرون نيامده و تا بعد از نماز هم خون در٤٠٩
 .تواند خواندن نماز را تاخير بيندازد آيد، مى داخل فرج نيست و بيرون نمى

آيد، بايد اندازه خواندن نماز، خون بند مى شود يا به  اگر مستحاضه بداند آه پيش از گذشتن وقت نماز به آلى پاك مى٤١٠
 .صبر آند و نماز را در وقتى آه پاك است بخواند

 اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند آه اگر نماز را تاخير بيندازد، به مقدارى آه وضو و٤١١
شود، بايد نماز را تاخير بيندازد و موقعى آه به آلى پاك شد، دوباره وضو و  غسل و نماز را به جا آورد، به آلى پاك مى

و اگر وقت نماز تنگ شد، الزم نيست وضو و غسل را دوباره به جا آورد، بلكه با وضو و . غسل را بجا آورد و نماز را بخواند
 .تواند نماز بخواند غسلى آه دارد، مى

ولى اگر بداند از وقتى آه براى نماز . مستحاضه آثيره و متوسطه وقتى به آلى از خون پاك شد بايد غسل آند٤١٢
 .پيش، مشغول غسل شده ديگر خون نيامده الزم نيست دوباره غسل نمايد

 مستحاضه قليله بعداز وضو، و مستحاضه آثيره و متوسطه بعد از غسل و وضو بايد فورا مشغول نماز شود، ولى ٤١٣
تواند آارهاى مستحب مثل قنوت و غير  و در نماز هم مى. گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاى قبل از نماز اشكال ندارد

 .آن را بجاآورد

ولى اگر خون.  زن مستحاضه اگر بين غسل و نماز فاصله بيندازد، بايد دوباره غسل آند و بالفاصله مشغول نماز شود٤١٤
 .در داخل فضاى فرج نيايد، غسل الزم نيست

 اگر خون استحاضه زن جريان داشته باشد و قطع نشود، چنانچه براى او ضرر نداشته باشد، بايد پيش از غسل و بعد٤١٥
ولى اگر هميشه جريان ندارد، فقط بايد بعد از وضو و غسل از . از آن به وسيله پنبه از بيرون آمدن خون جلوگيرى آند

و چنانچه آوتاهى آند و خون بيرون آيد، بايد دوباره آسل آند و وضو هم بگيرد و اگر نماز. بيرون آمدن خون جلوگيرى نمايد
 .هم خوانده، بايد دوباره بخواند

ولى اگر در بين غسل،استحاضه متوسطه آثيره شود، .  اگر در موقع غسل خون قطع نشود، غسل صحيح است٤١٦
 .بوده همان را از سر بگيرد واجب است چنانچه مشغول غسل ترتيبى يا ارتماسى

تواند از بيرون آمدن خون  مقدارى آه مى  احتياط واجب آن است آه زن مستحاضه در تمام روزى آه روزه است، به٤١٧
 .جلوگيرى آند

باشد، در صورتى صحيح است آه در روز غسلهايى را آه براى  اى آه غسل بر او واجب مى  روزه زن مستحاضه٤١٨
خواهد  و نيز بنابر احتياط واجب بايد غسل نماز مغرب و عشاى شبى آه مى. نمازهاى روزش واجب است، انجام دهد

ولى اگر براى نماز مغرب و عشا غسل نكند و براى خواندن نماز شب پيش از اذان صبح . فرداى آن را روزه بگيرد بجا آورد
 .غسل نمايد و در روز هم غسلهايى را آه براى نمازهاى روزش واجب است بجا آورد، روزه او صحيح است

 . اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند، روزه او صحيح است٤١٩

 اگر استحاضه قليله زن پيش از نماز متوسطه يا آثيره شود، بايد آارهاى متوسطه يا آثيره را آه گفته شد انجام ٤٢٠
و چنانچه براى استحاضه متوسطه . و اگر استحاضه متوسطه، آثيره شود بايدآارهاى استحاضه آثيره را انجام دهد. دهد
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 .غسل آرده باشد، فايده ندارد و بايد دوباره براى آثيره غسل آند

 اگر در بين نماز، استحاضه متوسطه زن آثيره شود، بايد نماز را بشكند و براى استحاضه آثيره غسل آند و وضو ٤٢١
و اگر براى هيچ آدام از غسل و وضو وقت ندارد، بايد دو تيمم. بگيرد و آارهاى ديگر آن را انجام دهد و همان نماز را بخواند

و اگر براى يكى از آنها وقت ندارد،بايد عوض آن تيمم آند و ديگرى را بجا . آند، يكى بدل از غسل و ديگرى بدل از وضو
و. تواند نماز را بشكند، و بايد نماز را تمام آند، و بنابر احتياط واجب قضا نمايد ولى اگر براى تيمم هم وقت ندارد،نمى. آورد

 .همچنين است اگر در بين نماز استحاضه قليله او متوسطه يا آثيره شود

 اگر در بين نماز، خون بند بيايد و مستحاضه نداند آه در باطن هم قطع شده يا نه، چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع ٤٢٢
 .شده بوده، بايد وضو و غسل و نماز را دوباره بجا آورد

 اگر استحاضه آثيره زن متوسطه شود، بايد براى نماز اول، عمل آثيره و براى نمازهاى بعد، عمل متوسطه را بجا ٤٢٣
مثال اگر پيش از نماز ظهر استحاضه آثيره متوسطه شود، بايد براى نماز ظهر غسل آند و براى نماز عصر و مغرب و . آورد

ولى اگر براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد، بايد براى نماز عصر. عشا فقط وضو بگيرد
و اگر براى آن هم غسل نكند و فقط به. و اگر براى نماز عصر هم غسل نكند،بايد براى نماز مغرب غسل آند. غسل نمايد

 .مقدار نماز عشا وقت داشته باشد، بايد براى عشا غسل نمايد

ولى اگر بعد . هر نماز بايد يك غسل بجا آورد  اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه آثيره قطع شود و دوباره بيايد، براى٤٢٤
از غسل و پيش از نماز قطع شود، چنانچه وقت تنگ باشد آه نتواند غسل آند و نماز را در وقت بخواند، با همان غسل 

 .حكم وضو تواند نماز را بخواند و همين طور است مى

و نيز اگر.  اگر استحاضه آثيره قليله شود، بايد براى نماز اول عمل آثيره و براى نمازهاى بعد عمل قليله را انجام دهد٤٢٥
 .استحاضه متوسطه قليله شود، بايد براى نماز اول، عمل متوسطه و براى نمازهاى بعد عمل قليله را بجا آورد

 .باشد حتى عوض آردن پنبه را ترك آند، نمازش باطل است  اگر مستحاضه يكى از آارهايى را آه بر او واجب مى٤٢٦

 مستحاضه قليله اگر بخواهد غير از نماز آارى انجام دهد، آه شرط آن وضو داشتن است، مثال بخواهد جايى از بدن ٤٢٧
 .خود را به خط قرآن برساند، بايد وضو بگيرد، و وضويى آه براى نماز گرفته آافى نيست، بنابر احتياط واجب

اى آه سجده واجب دارد براى زن مستحاضه اشكال ندارد، ولى نزديكى شوهر با او بنابر احتياط واجب در   سوره٤٢٨
شود آه غسل آند، اگر چه آارهاى ديگرى را آه براى نماز واجب است، مثل وضو و عوض آردن پنبه و  صورتى حالل مى

 .دستمال انجام نداده باشد

 اگر زن در استحاضه آثيره يا متوسطه بخواهد پيش از وقت نماز جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند، بايد غسل ٤٢٩
 .آند و وضو هم بگيرد

 .و بايد براى نماز آيات هم آارهايى را آه براى نماز يوميه گفته شد، انجام دهد.  نماز آيات بر مستحاضه واجب است٤٣٠

سر هم به جا آورد، بايد   هرگاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود، اگر چه بخواهد هر دو را پشت٤٣١
و احتياط واجب آن است آه هر دو را با. براى نماز آيات هم تمام آارهايى را آه براى نماز يوميه او واجب است، انجام دهد

 .يك غسل و وضو به جا نياورد

 . اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند، بايد براى هر نماز آارهايى را آه براى نماز ادا بر او واجب است بجا آورد٤٣٢

شود خون زخم نيست و شرعا حكم حيض و نفاس را ندارد، بنابر احتياط واجب   اگر زن بداند خونى آه از او خارج مى٤٣٣
يا خونهاى ديگر، چنانچه نشانه  بلكه اگر شك داشته باشد آه خون استحاضه است.بايد به دستور استحاضه عمل آند

 .آنها را نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد آارهاى استحاضه را انجام دهد

 حيض
شود، و زن را در موقع ديدن خون حيض، حائض  حيض خونى است آه غالبا در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج مى

 .گويند مى

 خون حيض در بيشتر اوقات، غليظ و گرم و رنگ آن سرخ مايل به سياهى يا سرخ است و با فشار و آمى سوزش ٤٣٤
 .آيد بيرون مى

و زنهايى آه سيده . بينند شوند، يعنى خون حيض نمى سال يائسه مى  زنهاى سيده بعد از تمام شدن شصت٤٣٥
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 .شوند نيستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال يائسه مى

  .بيند،حيض نيست  خونى آه دختر پيش از تمام شدن نه سال و زن بعد از يائسه شدن مى٤٣٦

 .حيض ببيند دهد، ممكن است  زن حامله و زنى آه بچه شير مى٤٣٧

هاى حيض را نداشته باشد، حيض  داند نه سالش تمام شده يا نه، اگر خونى ببيند آه نشانه  دخترى آه نمى٤٣٨
شود نه  هاى حيض را داشته باشد و اطمينان به حيض بودنش پيدا آند، حيض است و معلوم مى و اگر نشانه. نيست

 .سال او تمام شده است

 .يا نه، بايد بنا بگذارد آه يائسه نشده است  زنى آه شك دارد يائسه شده يا نه، اگر خونى ببيند و نداند حيض است٤٣٩

 .و اگر مختصرى هم ازسه روز آمتر باشد، حيض نيست. شود  مدت حيض آمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمى٤٤٠

پس اگر مثال دو روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون . سر هم باشد  بايد سه روز اول حيض، پشت٤٤١
 .ببيند حيض نيست

و چنانچه در بين سه روز .  الزم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد، بلكه اگر در فرج خون باشد، آافى است٤٤٢
 .مختصرى پاك شود و مدت پاك شدن به قدرى آم باشد آه بگويند در تمام سه روز در فرج خون بوده، باز هم حيض است

پس اگر از اذان . شب اول و شب چهارم را خون ببيند، ولى بايد در شب دوم و سوم خون قطع نشود  الزم نيست٤٤٣
سر هم خون بيايد، يا در وسطهاى روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت

 .قطع شود ودر شب دوم و سوم هم هيچ خون قطع نشود، حيض است

سر هم خون ببيند و پاك شود، چنانچه دوباره خون ببيند و روزهايى آه خون ديده و در وسط پاك   اگر سه روز پشت٤٤٤
 .بوده، روى هم از ده روز بيشتر نشود، روزهايى هم آه در وسط پاك، بوده حيض است

يا خون حيض، چنانچه نداند دمل   اگر خونى ببيند آه از سه روز بيشتر و از ده روز آمتر باشد، و نداند خون دمل است٤٤٥
خون از طرف يا طرف راست در صورتى آه ممكن باشد، مقدارى پنبه داخل آند و بيرون آورد، پس اگر  در طرف چپ است

و اگر ممكن نباشد آه وارسى آند، در . چپ بيرون آيد، خون حيض است و اگر از طرف راست بيرون آيد خون دمل است
داند خون  و اگر نمى. و اگر دمل بوده، خون دمل قرار دهد. داند خون سابق حيض بوده، حيض قرار دهد صورتى آه مى

حيض بوده يا دمل، بايد همه چيزهايى را آه بر حائض حرام است، ترك آند، و همه عبادتهايى را آه زن غير حايض انجام 
 .دهد، بجا آورد مى

يا زخم، اگر قبال حيض بوده   اگر خونى ببيند آه از سه روز بيشتر و از ده روز آمتر باشد و نداند خون حيض است٤٤٦
داند پاك بوده يا حيض، همه چيزهايى را آه بر حائض حرام است ترك  و چنانچه نمى. حيض، و اگر پاك بوده پاك قرار دهد

 .دهد بجا آورد آند و همه عبادتهايى آه زن غير حائض انجام مى

 .يا نفاس، چنانچه شرايط حيض را داشته باشد، بايد حيض قرار دهد  اگر خونى ببيند و شك آند آه خون حيض است٤٤٧

يا بكارت، بايد خود را وارسى آند، يعنى مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و   اگر خونى ببيند آه نداند خون حيض است٤٤٨
 .باشد و اگر به همه آن رسيده، حيض مى. آمى صبر آند بعد بيرون آورد، پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بكارت است

 اگر آمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود و بعد از سه روز خون ببيند خون دوم حيض است، و خون اول اگر چه در ٤٤٩
 .روزهاى عادتش باشد حيض نيست

 احكام حائض

عبادتهايى آه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود، ولى بجا : اول:  چند چيز بر حائض حرام است٤٥٠
تمام چيزهايى آه بر : دوم. آنها الزم نيست، مانند نماز ميت، مانعى ندارد آوردن عبادتهايى آه وضو و غسل و تيمم براى
جماع آردن در فرج، آه هم براى مرد حرام است و هم براى زن، اگر: سوم. جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد

گاه را هم  گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد، بلكه احتياط واجب آن است آه مقدار آمتر از ختنه چه به مقدار ختنه
 .شديده دارد و در دبر زن حائض وطى آردن، آراهت. داخل نكند

پس .  جماع آردن در روزهايى هم آه حيض زن قطعى نيست ولى شرعا بايد براى خود حيض قرار دهد، حرام است٤٥١
شود روزهاى عادت خويشان خود را حيض قرار  بيند و بايد به دستورى آه بعدا گفته مى زنى آه بيشتر از ده روز خون مى
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 .تواند در آن روزها با او نزديكى آند دهد، شوهرش نمى

 اگر شماره روزهاى حيض زن به سه قسمت تقسيم شود و مرد در قسمت اول آن، با زن خود در قبل جماع آند، ٤٥٢
بنابر احتياط واجب بايد هيجده نخود طال آفاره به فقير بدهد و اگر در قسمت دوم جماع آند، نه نخود و اگر در 

بيند اگر شوهرش در شب يا  مثال زنى آه شش روز خون حيض مى. سوم جماع آند بايد چهار نخود و نيم بدهد قسمت
روز اول و دوم با او جماع آند بايد هيجده نخود طال بدهد و در شب يا روز سوم و چهارم نه نخود و در شب يا روز پنجم و 

 .ششم بايد چهار نخود و نيم بدهد

 . وطى در دبر زن حائض، آفاره ندارد٤٥٣

 .دار بدهد سكه دار بدهد، ولى اگر بخواهد قيمت آن را بدهد، بايد قيمت  الزم نيست طالى آفاره را از طالى سكه٤٥٤

خواهد به فقير بدهد فرق آرده باشد، بايد قيمت وقتى را آه   اگر قيمت طال در وقتى آه جماع آرده با وقتى آه مى٤٥٥
 .خواهد به فقير بدهد حساب آند مى

سوم حيض، بازن خود جماع آند، بايد هر سه   اگر آسى هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت٤٥٦
 .شود بدهد آفاره را آه روى هم سى و يك نخود و نيم مى

 . اگر انسان بعد از آنكه در حال حيض جماع آرده و آفاره آن را داده دوباره جماع آند واجب است باز هم آفاره بدهد٤٥٧

 اگر با زن حائض چند مرتبه جماع آند و در بين آن آفاره ندهد، احتياط واجب آن است آه براى هر جماع يك آفاره ٤٥٨
 .بدهد

واگر جدا نشود، بنابر احتياط واجب بايد آفاره .  اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، بايد فورا از او جدا شود٤٥٩
 .بدهد

 اگر مرد با زن حائض زنا آند يا با زن حائض نامحرمى به گمان اينكه عيال خود او است جماع نمايد، احتياط واجب آن ٤٦٠
 .است آه آفاره بدهد

تواند، بنابر احتياط واجب بايد  و اگر نمى. اى به فقير بدهد تواند آفاره بدهد، بهتر آن است آه صدقه  آسى آه نمى٤٦١
 .استغفار آند، و هر وقت توانست بايد آفاره بدهد

 .شود، باطل است  طالق دادن زن در حال حيض، به طورى آه در آتاب طالق گفته مى٤٦٢

 .ام، بايد حرف او را قبول آرد  اگر زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده٤٦٣

 . اگر زن در بين نماز حائض شود، نماز او باطل است٤٦٤

ولى اگر بعد از نماز بفهمد آه در بين نماز .  اگر زن در بين نماز شك آند آه حائض شده يا نه، نماز او صحيح است٤٦٥
 .حائض شده، نمازى آه خوانده باطل است

 بعد از آنكه زن از خون حيض پاك شد، واجب است براى نماز و عبادتهاى ديگرى آه بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا ٤٦٦
ولى براى نماز بايد پيش از غسل يا بعد از آن وضو هم . و دستور آن مثل غسل جنابت است. آورده شود، غسل آند

 .بگيرد،و اگر پيش از غسل وضو بگيرد بهتر است

تواند   بعد از آن آه زن از خون حيض، پاك شد، اگر چه غسل نكرده باشد، طالق او صحيح است، و شوهرش هم مى٤٦٧
اما آارهاى ديگرى آه در . آه پيش از غسل از جماع با او خوددارى آند ولى احتياط مستحب آن است. با او جماع آند

 .شود حيض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قرآن، تا غسل نكند بر او حالل نمى وقت

اى باشد آه بتواند يا غسل آند يا وضو بگيرد، بنابر احتياط واجب   اگر آب براى وضو و غسل آافى نباشد و به اندازه٤٦٨
و اگر فقط براى وضو آافى باشد و به اندازه غسل نباشد، بايد وضو بگيرد و عوض. بايد غسل آند و بدل از وضو تيمم نمايد

 .و اگر براى هيچ يك از آنها آب ندارد، بايد دو تيمم آند،يكى بدل از غسل و ديگرى بدل از وضو. غسل تيمم نمايد

 .هاى واجب را بايد قضا نمايد اى آه زن در حال حيض نخوانده، قضا ندارد، ولى روزه  نمازهاى يوميه٤٦٩

 .شود، بايد فورا نماز بخواند  هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند آه اگر نماز را تاخير بيندازد حائض مى٤٧٠
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 اگر زن نماز را تاخير بيندازد و از اول وقت به اندازه انجام واجبات يك نماز بگذرد و حائض شود، قضاى آن نماز بر او ٤٧١
ولى در تند خواندن و آند خواندن و چيزهاى ديگر بايد مالحظه حال خود را بكند، مثال زنى آه مسافر نيست . واجب است

شود آه به مقدار خواندن چهار رآعت نماز به دستورى آه  اگر در اول ظهر نماز نخواند، قضاى آن در صورتى واجب مى
گفته شد از اول ظهر بگذرد و حائض شود، و براى آسى آه مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رآعت آافى 

ى را آه دارا نيست بنمايد، پس اگر به مقدار فراهم آوردن آن مقدمات و خواندن يك  و نيز بايد مالحظه تهيه شرايط. است
 .نماز بگذرد و حائض شود قضا واجب است، و گرنه واجب نيست

 اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود و به اندازه غسل و وضو و مقدمات ديگر نماز مانند تهيه آردن لباس يا آب ٤٧٢
آشيدن آن و خواندن يك رآعت نماز يا بيشتر از يك رآعت وقت داشته باشد، بايد نماز را بخواند و اگر نخواند بايد قضاى آن 

 .را بجا آورد

تواند با تيمم نماز را در وقت بخواند آن نماز بر او واجب   اگر زن حائض به اندازه غسل و وضو وقت ندارد، ولى مى٤٧٣
اما اگر گذشته از تنگى وقت تكليفش تيمم است، مثل آنكه آب برايش ضرر دارد، بايد تيمم آند و آن نماز را . نيست
 .بخواند

 . اگر زن حائض بعداز پاك شدن شك آند آه براى نماز وقت دارد يا نه، بايد نمازش را بخواند٤٧٤

 اگر به خيال اين آه به اندازه تهيه مقدمات نماز و خواندن يك رآعت وقت ندارد نماز نخواند، و بعد بفهمد وقت داشته، ٤٧٥
 .بايد قضاى آن نماز را بجا آورد

 مستحب است زن حائض در وقت نماز خود را از خون پاك نمايد و پنبه و دستمال را عوض آند و وضو بگيرد، و اگر ٤٧٦
 .تواند وضو بگيرد تيمم نمايد و در جاى نماز رو به قبله بنشيند و مشغول ذآر و دعا و صلوات شود نمى

 خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جايى از بدن به حاشيه و ما بين خطهاى قرآن و نيز خضاب آردن به حنا و ٤٧٧
 .مانند آن براى حائض مكروه است

 اقسام زنهاى حائض

سر هم در وقت  صاحب عادت وقتيه و عدديه، و آن زنى است آه دو ماه پشت: اول:  زنهاى حائض بر شش قسمند٤٧٨
سر هم از اول  معين خون حيض ببيند و شماره روزهاى حيض اوهم در هر دو ماه يك اندازه باشد، مثل آنكه دو ماه پشت

سر هم در وقت معين، خون حيض  صاحب عادت وقتيه، و آن زنى است آه دو ماه پشت: دوم. ماه تا هفتم خون ببيند
سر هم از روز اول ماه خون ببيند ولى  ببيند ولى شماره روزهاى حيض او در هر دو ماه يك اندازه نباشد، مثال دو ماه پشت

صاحب عادت عدديه، و آن زنى است آه شماره روزهاى: سوم. ماه اول روز هفتم، و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود
سر هم به يك اندازه باشد، ولى وقت ديدن آن دو خون يكى نباشد، مثل آنكه ماه اول از پنجم تا  حيض او در دو ماه پشت

مضطربه، و آن زنى است آه چند ماه خون ديده، ولى عادت : چهارم. دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند
مبتدئه، و آن زنى است آه دفعه اول : پنجم. اى پيدا نكرده است معينى پيدا نكرده يا عادتش به هم خورده و عادت تازه

و هر آدام اينها احكامى دارند . ناسيه، و آن زنى است آه عادت خود را فراموش آرده است: ششم. خون ديدن او است
 .شود آه در مسايل آينده گفته مى

 صاحب عادت وقتيه و عدديه -١

سر هم در وقت معين، خون حيض  زنى آه دو ماه پشت: اول: اند  زنهايى آه عادت وقتيه و عدديه دارند سه دسته٤٧٩
سر هم از روز اول ماه، خون ببيند و روز هفتم پاك شود، آه عادت  ببيند و در وقت معين هم پاك شود، مثال دو ماه پشت

سر هم چند روز معين مثال  شود ولى دو ماه پشت زنى آه از خون پاك نمى: دوم. حيض اين زن از اول ماه تا هفتم است
هاى حيض را دارد، يعنى غليظ و سياه و گرم است و با فشار و سوزش  بيند نشانه از اول ماه تا هشتم خونى آه مى

زنى آه دو: سوم. شود هاى استحاضه را دارد، آه عادت او از اول ماه تا هشتم مى و بقيه خونهاى او نشانه. آيد بيرون مى
سر هم در وقت معين، خون حيض ببيند و بعداز آنكه سه روز يا بيشتر خون ديد يك روز يا بيشتر پاك شود و  ماه پشت

دوباره خون ببيند و تمام روزهايى آه خون ديده با روزهايى آه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود و در هر دو ماه 
همه روزهايى آه خون ديده و در وسط پاك بوده روى هم يك اندازه باشد آه عادت او به اندازه تمام روزهايى است آه 

است، و الزم نيست روزهايى آه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به يك اندازه باشد، مثال اگر خون ديده و در وسط پاك بوده
در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببيند و سه روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند و در ماه دوم بعد از آن آه سه 
روز خون ديد، سه روز يا آمتر يا بيشتر پاك شود و دوباره خون ببيند و روى هم از نه روز بيشتر نشود،همه حيض است، و 

 .شود عادت اين زن نه روز مى

تر خون ببيند، به طورى   زنى آه عادت وقتيه و عدديه دارد اگر در وقت عادت يا دو سه روز جلوتر يا دو سه روز عقب٤٨٠
هاى حيض را نداشته باشد، بايد به احكامى آه براى زن  آه بگويند حيض را جلو يا عقب انداخته اگر چه آن خون، نشانه

و چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده مثل اينكه پيش از سه روز پاك شود، بايد عبادتهايى را آه . حائض گفته شد عمل آند
 .بجا نياورده قضا نمايد
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 زنى آه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر چند روز پيش از عادت و همه روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت خون ببيند ٤٨١
و اگر از ده روز بيشتر شود، فقط خونى را آه در روزهاى عادت خود . و روى هم از ده روز بيشتر نشود،همه حيض است

باشد، و بايد عبادتهايى را آه در روزهاى پيش از ديده، حيض است، و خونى آه پيش از آن و بعد از آن ديده استحاضه مى
و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده .عادت و بعد از عادت بجا نياورده قضا نمايد

و اگر از ده روز بيشتر شود، فقط روزهاى عادت او حيض است و خونى آه جلوتر از آن. روز بيشتر نشود، همه حيض است
و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از . باشد، و چنانچه در آن روزها عبادت نكرده بايد قضا نمايد ديده استحاضه مى

و اگر بيشتر شود، فقط روزهاى عادت حيض و باقى. عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است
 .استحاضه است

 زنى آه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هم از ٤٨٢
و اگر از ده روز بيشتر شود، روزهايى آه در عادت خون ديده با چند روز پيش از آن .ده روز بيشتر نشود، همه حيض است

واگر مقدارى از روزهاى عادت را با . دهد آه روى هم به مقدار عادت او شود حيض، و روزهاى اول را استحاضه قرار مى
و اگر بيشتر شود، بايد روزهايى آه . چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است

 .در عادت خون ديده با چند روز بعد از آن آه روى هم به مقدار عادت او شود حيض، و بقيه را استحاضه قرار دهد

 زنى آه عادت دارد، اگر بعد از آنكه سه روز يا بيشتر خون ديد، پاك شود و دوباره خون ببيند و فاصله بين دو خون ٤٨٣
آمتر از ده روز باشد و همه روزهايى آه خون ديده با روزهايى آه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر باشد، مثل آنكه پنج 

آنكه تمام خونى آه دفعه اول ديده، يا  -١: روز خون ببيند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببيند، چند صورت دارد
بيند در روزهاى عادت نباشد، آه بايدهمه خون  مقدارى از آن، در روزهاى عادت باشد و خون دوم آه بعد از پاك شدن مى

آنكه خون اول در روزهاى عادت نباشد، و تمام خون دوم يا مقدارى از آن -٢. اول را حيض و خون دوم را استحاضه قرار دهد
آنكه مقدارى از خون اول و  -٣. در روزهاى عادت باشد آه بايد همه خون دوم را حيض و خون اول را استحاضه قرار دهد

دوم در روزهاى عادت باشد، و خون اولى آه در روزهاى عادت بوده از سه روز آمتر نباشد و با پاآى وسط و مقدارى از 
و مقدارى از . خون دوم آه آن هم در روزهاى عادت بوده از ده روز بيشتر نباشد، آه در اين صورت همه آنها حيض است

خون اول آه پيش از روزهاى عادت بوده و مقدارى از خون دوم آه بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است، مثال اگر 
عادتش از سوم ماه تا دهم بوده، در صورتى آه يك ماه از اول تا ششم خون ببيند و دو روز پاك شود و بعد تا پانزدهم خون

آنكه مقدارى از  -٤. باشد ببيند، از سوم تا دهم حيض است و از اول تا سوم و همچنين از دهم تا پانزدهم استحاضه مى
ولى خون اولى آه در روزهاى عادت بوده، از سه روز آمتر باشد، آه بايد در تمام . خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد

دو خون و پاآى وسط، آارهايى را آه بر حائض حرام است و سابقا گفته شد ترك آند و آارهاى استحاضه را بجا آورد، 
 .يعنى به دستورى آه براى زن مستحاضه گفته شد عبادتهاى خود را انجام دهد

 زنى آه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در وقت عادت خون نبيند و در غير آن وقت به شماره روزهاى حيضش خون ٤٨٤
 .ببيند، بايد همان را حيض قرار دهد، چه پيش از وقت عادت ديده باشد چه بعد از آن

 زنى آه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در وقت عادت خود او باشد و بعد از پاك شدن، دوباره به شماره روزهاى ٤٨٥
عادتى آه داشته خون ببيند، بايد در هر دو خون آارهايى را آه بر حائض حرام است ترك آند و آارهاى استحاضه را بجا 

 .آورد

 زنى آه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند، خونى آه در روزهاى عادت ديده اگر چه ٤٨٦
هاى حيض را  و خونى آه بعد از روزهاى عادت ديده، اگر چه نشانه. هاى حيض را نداشته باشد، حيض است نشانه

مثال زنى آه عادت حيض او از اول ماه تا هفتم است، اگر از اول تا دوازدهم خون ببيند، .داشته باشد، استحاضه است
 .باشد هفت روز اول آن حيض، و پنج روز بعد استحاضه مى

 صاحب عادت وقتيه -٢

سر هم در وقت معين، خون حيض ببيند و بعد  زنى آه دو ماه پشت: اول: اند  زنهايى آه عادت وقتيه دارند سه دسته٤٨٧
سر هم روز اول ماه خون  مثال دو ماه پشت. از چند روز پاك شود، ولى شماره روزهاى آن در هر دو ماه يك اندازه نباشد

ببيندولى ماه اول روز هفتم، و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود، آه اين زن بايد روز اول ماه را عادت حيض خود قرار 
هاى حيض را دارد، يعنى  سر هم در وقت معين خون او نشانه شود ولى دو ماه پشت زنى آه از خون پاك نمى: دوم. دهد

آيد، و بقيه خونهاى او نشانه استحاضه را دارد، و شماره  غليظ و سياه و گرم است و با فشار و سوزش بيرون مى
مثال در ماه اول، از اول ماه تا هفتم، و در ماه دوم از. روزهايى آه خون او نشانه حيض دارد، در هر دو ماه يك اندازه نيست

هاى حيض و بقيه نشانه استحاضه را داشته باشد، آه اين زن هم بايد روز اول ماه را روز  اول ماه تا هشتم،خون او نشانه
سر هم در وقت معين، سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و  زنى آه دو ماه پشت: سوم. اول عادت حيض خود قرار دهد

بعد پاك شود و دو مرتبه خون ببيندو تمام روزهايى آه خون ديده با روزهايى آه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود 
مثال در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد، آه اين زن هم بايد روز . ولى ماه دوم آمتر يا بيشتر از ماه اول باشد
 .اول ماه را روز اول عادت حيض خود قرار دهد

 زنى آه عادت وقتيه دارد، اگر در وقت عادت خود يا دو سه روز پيش از عادت يا دو سه روز بعد از عادت، خون ببيند به٤٨٨
هاى حيض را نداشته باشد، بايد به احكامى آه براى طورى آه بگويند حيض راجلو يا عقب انداخته، اگر چه آن خون نشانه

و اگر بعد بفهمد حيض نبوده،مثل آنكه پيش از سه روز پاك شود، بايد عبادتهايى را . زنهاى حائض گفته شد، رفتار نمايد
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 .آه بجا نياورده قضا نمايد

هاى آن تشخيص دهد،   زنى آه عادت وقتيه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند حيض را به واسطه نشانه٤٨٩
ولى در صورتى . بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد، چه پدرى باشند چه مادرى، زنده باشند يا مرده

تواند عادت آنان را حيض خود قرار دهد آه شماره روزهاى حيض همه آنان يك اندازه باشد و اگر شماره روزهاى حيض  مى
تواند عادت آنان را حيض خود  آنان يك اندازه نباشد، مثال عادت بعضى پنج روز و عادت بعضى ديگر هفت روز باشد، نمى

مگر آسانى آه عادتشان با ديگران فرق دارد، به قدرى آم باشند آه در مقابل آنان هيچ حساب شوند، آه در . قرار دهد
 .اين صورت بايد عادت بيشتر آنان را حيض خود قرار دهد

دهد، بايد روزى را آه در هر ماه اول عادت او   زنى آه عادت وقتيه دارد و شماره عادت خويشان خود را حيض قرار مى٤٩٠
ديده و گاهى روز هفتم و گاهى روز هشتم پاك  مثال زنى آه هر ماه، روز اول ماه خون مى.بوده، اول حيض خود قرار دهد

شده، چنانچه يك ماه، دوازده روز خون ببيند و عادت خويشانش هفت روز باشد،بايد هفت روز اول ماه را حيض و باقى  مى
 .را استحاضه قرار دهد

 زنى آه عادت وقتيه دارد و بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد، چنانچه خويش نداشته باشد، يا ٤٩١
بيند تا هفت روز را حيض، و بقيه را استحاضه قرار  شماره عادت آنان مثل هم نباشد، بايد در هر ماه از روزى آه خون مى

 .دهد

 صاحب عادت عدديه -٣

سر هم يك اندازه  زنى آه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت: اول: اند  زنهايى آه عادت عدديه دارند سه دسته٤٩٢
مثال اگر ماه اول. شود خون ديدن او يكى نباشد آه در اين صورت هر چند روزى آه خون ديده عادت او مى باشد، ولى وقت

زنى آه از خون پاك : دوم. شود از روز اول تا پنجم و ماه دوم از يازدهم تا پانزدهم خون ببيند، عادت او پنج روز مى
بيند نشانه حيض و بقيه نشانه استحاضه را دارد و شماره  سر هم چند روز از خونى آه مى شود ولى دو ماه پشت نمى

روزهايى آه خون نشانه حيض دارد در هر دو ماه يك اندازه است، اما وقت آن يكى نيست، آه در اين صورت هر چند روزى
مثال اگر يك ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از يازدهم تا پانزدهم، خون. شود آه خون او نشانه حيض را دارد، عادت او مى

زنى آه دو ماه : سوم. شود او نشانه حيض و بقيه نشانه استحاضه را داشته باشد، شماره روزهاى عادت او پنج روز مى
سر هم سه روز يا بيشتر خون ببيند و يك روز يا بيشتر پاك شود و دو مرتبه خون ببيند و وقت ديدن خون در ماه اول  پشت

با ماه دوم فرق داشته باشد، آه اگر تمام روزهايى آه خون ديده و روزهايى آه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود و
شماره روزهاى آن هم به يك اندازه باشد، تمام روزهايى آه خون ديده با روزهاى وسط آه پاك بوده عادت حيض او 

مثال اگر ماه اول از روز اول ماه تا . شود، و الزم نيست روزهايى آه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به يك اندازه باشد مى
سوم خون ببيند و دو روز پاك شود، و دوباره سه روز خون ببيند و ماه دوم از يازدهم تا سيزدهم خون ببيند و دو روز يا 

 .شود بيشتر يا آمتر پاك شود و دوباره خون ببيند و روى هم از هشت روز بيشتر نشود، عادت او هشت روز مى

 زنى آه عادت عدديه دارد، اگر بيشتر از شماره عادت خود خون ببينداز ده روز بيشتر شود، چنانچه همه خونهايى آه٤٩٣
و اگر همه . ديده يك جور باشد، بايد از موقع ديدن خون به شماره روزهاى عادتش حيض، و بقيه را استحاضه قرار دهد

خونهايى آه ديده يك جور نباشد، بلكه چند روز از آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه را داشته باشد، اگر 
روزهايى آه خون، نشانه حيض را دارد با شماره روزهاى عادت او يك اندازه است، بايد همان روزها را حيض و بقيه را 

و اگر روزهايى آه خون نشانه حيض دارد، از روزهاى عادت او بيشتر است، فقط به اندازه روزهاى . استحاضه قرار دهد
و اگر روزهايى آه خون نشانه حيض دارد از روزهاى عادت او آمتر است، بايد آن . عادت او حيض، و بقيه استحاضه است

 .روز را باچند روز ديگر آه روى هم به اندازه روزهاى عادتش شود، حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد

 مضطربه

 مضطربه يعنى زنى آه چند ماه خون ديده ولى عادت معينى پيدا نكرده اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه ٤٩٤
خونهايى آه ديده يك جور باشد، چنانچه عادت خويشان او هفت روز است، بايد هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار

و بنابر احتياط واجب در تفاوت بين شماره عادت . دهد، و اگر آمتر است مثال پنج روز است، بايد همان را حيض قرار دهد
آنان و هفت روز، آه دو روز است،آارهايى را آه بر حائض حرام است ترك نمايد، و آارهاى استحاضه را بجا آورد،يعنى به 

و اگر عادت خويشانش بيشتر از هفت روز مثال نه. دستورى آه براى زن مستحاضه گفته شد عبادتهاى خود را انجام دهد
روز است، بايد هفت روز را حيض قرار دهد و بنابر احتياط واجب در تفاوت بين هفت روز و عادت آنان، آه دو روز 

 .است،آارهاى استحاضه را بجا آورد و آارهايى را آه بر حائض حرام است ترك نمايد

 مضطربه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند آه چند روز آن، نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه دارد، چنانچه ٤٩٥
و اگر خونى آه نشانه حيض . خونى آه نشانه حيض دارد آمتر از سه روز يا بيشتر از ده روز نباشد، همه آن حيض است

را دارد آمتر از سه روز باشد، بايد همان را حيض قرار دهد، و تا هفت روز بقيه به دستورى آه در مساله قبل گفته شد 
و همچنين است اگر پيش از گذشتن ده روز از خونى آه نشانه حيض دارد، دوباره خونى ببيند آه آن هم . رفتار نمايد

نشانه حيض را داشته باشد، مثل آنكه پنج روز خون سياه و نه روز خون زرد، و دوباره پنج روز خون سياه ببيند، بايد خون 
 .اول را حيض قرار دهد و بقيه آن را تا هفت روز به دستورى آه در مساله قبل گفته شد رفتار نمايد
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مبتدئه

 مبتدئه يعنى زنى آه دفعه اول خون ديدن اوست، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهايى آه ديده يك جور ٤٩٦
 .باشد، بايد عادت خويشان خود را به طورى آه در وقتيه گفته شد حيض، و بقيه را استحاضه قرار دهد

 مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند آه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه را داشته باشد،٤٩٧
ولى اگر پيش از . چنانچه خونى آه نشانه حيض دارد آمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، همه آن حيض است

گذشتن ده روز از خونى آه نشانه حيض دارد دوباره خونى ببيند آه آن هم نشانه خون حيض داشته باشد، مثل آن آه 
پنج روز خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببيند، بايد از اول خون اول، آه نشانه حيض دارد، حيض 

 .قرار دهد، و در عدد،رجوع به خويشاندان خود آند و بقيه را استحاضه قرار دهد

 مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند آه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر آن نشانه استحاضه داشته ٤٩٨
باشد، چنانچه خونى آه نشانه حيض دارد از سه روز آمتر يا از ده روز بيشتر باشد، بايد از اولى آه خون نشانه حيض 

 .دارد،حيض قرار دهد و در عدد، به خويشاوندان خود رجوع آند و بقيه را استحاضه قرار دهد

 ناسيه -٦

 ناسيه يعنى زنى آه عادت خود را فراموش آرده است، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند، بايد روزهايى آه خون او ٤٩٩
و اگر نتواند حيض را به واسطه نشانه هاى آن . نشانه حيض را دارد تا ده روز حيض قرار دهد و بقيه را استحاضه قرار دهد

 .تشخيص دهد، بنابر احتياط واجب بايد هفت روز اول را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد

 مسائل متفرقه حيض

هاى حيض داشته باشد يا يقين   مبتدئه و مضطربه و ناسيه و زنى آه عادت عدديه دارد، اگر خونى ببينند آه نشانه٥٠٠
و چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده، بايد عبادتهايى را آه . آشد، بايد عبادت را ترك آنند آنند آه سه روز طول مى

هاى حيض را هم نداشته باشد، بنابر  آشد و نشانه ولى اگر يقين نكنند آه تا سه روز طول مى. اند، قضا نمايند بجانياورده
و چنانچه . احتياط واجب بايد تا سه روز آارهاى استحاضه را بجا آورند و آارهايى را آه بر حائض حرام است ترك نمايند

 .پيش از سه روز پاك نشدند، بايد آن را حيض قرار دهند

حيض عادت داشته باشد چه در عدد حيض، يا هم در وقت و هم در عدد آن،  زنى آه در حيض عادت دارد، چه در وقت٥٠١
سر هم بر خالف عادت خود خونى ببيند آه وقت آن يا شماره روزهاى آن يا هم وقت و هم شماره  اگر دو ماه پشت

مثال اگر از روز اول ماه تا هفتم خون . گردد به آنچه در اين دو ماه ديده است روزهاى آن يكى باشد، عادتش بر مى
شده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه، خون ببيند و پاك شود، از دهم تا هفدهم عادت او  ديده و پاك مى مى
 .شود مى

 . مقصود از يك ماه، از ابتداى خون ديدن است تا سى روز، نه از روز اول ماه تا آخر ماه٥٠٢

هاى حيض را  بيند، اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببيند و آن خون نشانه  زنى آه معموال ماهى يك مرتبه خون مى٥٠٣
 .از ده روز آمتر نباشد، بايد هر دو را حيض قرار دهد داشته باشد، چنانچه روزهايى آه در وسط پاك بوده

 اگر سه روز يا بيشتر خونى ببيند آه نشانه حيض را دارد، بعد ده روز يا بيشتر خونى ببيند آه نشانه استحاضه را ٥٠٤
هاى حيض داشته، حيض قرار هاى حيض ببيند، بايد خون اول و خون آخر را آه نشانه دارد و دوباره سه روز خونى به نشانه

 .دهد

 اگر زن پيش از ده روز پاك شود و بداند آه در باطن خون نيست، بايد براى عبادتهاى خود غسل آند، اگر چه گمان ٥٠٥
ولى اگر يقين داشته باشد آه پيش از تمام شدن ده روز . بيند داشته باشد آه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى

 .تواند نماز بخواند، و بايد به احكام حائض رفتار نمايد بيند، نبايد غسل آند و نمى دوباره خون مى

 اگر زن پيش از ده روز پاك شود، و احتمال دهد آه در باطن خون هست، بايد قدرى پنبه داخل فرج نمايد و آمى صبر ٥٠٦
و اگر پاك نبود، اگر چه به آب زرد رنگى هم آلوده. پس اگر پاك بود، غسل آند و عبادتهاى خود را بجا آورد. آند و بيرون آورد

باشد، چنانچه در حيض عادت ندارد يا عادت او ده روز است،بايد صبر آند آه اگر پيش از ده روز پاك شد، غسل آند، و اگر 
و اگر عادتش آمتر از ده روز است،در صورتى آه . سر ده روز پاك شد،يا خون او از ده گذشت، سر ده روز غسل نمايد

گذرد،  و اگر احتمال دهد خون او از ده روز مى. شود، نبايد غسل آند بداند پيش از تمام شدن ده روز يا سر ده روز پاك مى
ولى بهتر است تا ده.تواند تا ده روز عبادت را ترك آند احتياط واجب آن است آه تا يك روز عبادت را ترك آند و بعد از آن مى

پس اگر پيش از تمام شدن ده روز يا . روز آارهايى را آه بر حائض حرام است ترك آند و آارهاى مستحاضه را انجام دهد
سر ده روز از خون پاك شد تمامش حيض است، و اگر از ده روز گذشت، بايد عادت خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار 

 .دهد و عبادتهايى را آه بعد از روزهاى عادت بجا نياورده قضا نمايد
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اى را آه در آن روزها بجا   اگر چند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند، بعد بفهمد حيض نبوده است،بايد نماز و روزه٥٠٧
و اگر چند روز را به گمان اين آه حيض نيست عبادت آند، بعد بفهمد حيض بوده، چنانچه آن روزها را . نياورده قضا نمايد

 .روزه گرفته، بايد قضا نمايد

 نفاس

بيند، اگر پيش از ده روز يا سر ده روز  آيد، هر خونى آه زن مى  از وقتى آه اولين جزو بچه از شكم مادر بيرون مى٥٠٨
 .گويند قطع شود، خون نفاس است، و زن را در حال نفاس، نفساء مى

 .بيند، نفاس نيست  خونى آه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچه مى٥٠٩

اى هم از رحم زن خارج شود و خود زن بداند، يا چهار نفر   الزم نيست آه خلقت بچه تمام باشد، بلكه اگر خون بسته٥١٠
 .شد، خونى آه تا ده روز ببيند، خون نفاس است ماند انسان مى قابله بگويند آه اگر در رحم مى

 .شود خون نفاس يك آن بيشتر نيايد، ولى بيشتر از ده روز نمى  ممكن است٥١١

شد يا نه، الزم نيست  ماند انسان مى  هرگاه شك آند آه چيزى سقط شده يا نه، يا چيزى آه سقط شده اگر مى٥١٢
 .شود شرعا خون نفاس نيست و خونى آه از او خارج مى. وارسى آند

 توقف در مسجد و رساندن جايى از بدن به خط قرآن و آارهاى ديگرى آه بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام ٥١٣
 .باشد و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مكروه است، بر نفساء هم واجب و مستحب و مكروه مى. است

و اگر شوهرش با او . باشد باشد، باطل است، و نزديكى آردن با او حرام مى  طالق دادن زنى آه در حال نفاس مى٥١٤
 .نزديكى آند، احتياط واجب آن است به دستورى آه در احكام حيض گفته شد، آفاره بدهد

و اگر دوباره خون ببيند، چنانچه روزهايى .  وقتى زن از خون نفاس پاك شد، بايد غسل آند و عبادتهاى خود را بجاآورد٥١٥
و اگر .آه خون ديده با روزهايى آه در وسط پاك بوده، روى هم ده روز يا آمتر از ده روز باشد، تمام آن نفاس است

 .روزهايى آه پاك بوده روزه گرفته باشد، بايد قضا نمايد

 اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد آه در باطن خون هست، بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و آمى صبر٥١٦
 .آند آه اگر پاك است، براى عبادتهاى خود غسل آند

 اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حيض عادت دارد، به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقيه استحاضه ٥١٧
و احتياط مستحب آن است آسى آه عادت دارد، از . باشد و اگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس و بقيه استحاضه مى. است

روز بعد از عادت و آسى آه عادت ندارد، بعد از روز دهم تا روز هيجدهم زايمان آارهاى استحاضه را بجا آورد و آارهايى را
 .آه بر نفساء حرام است، ترك آند

 زنى آه عادت حيضش آمتر از ده روز است، اگر بيشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببيند، بايد به اندازه روزهاى ٥١٨
ولى .تواند عبادت را ترك نمايد يا آارهاى مستحاضه را انجام دهد عادت خود نفاس قرار دهد، و بعداز آن تا روز دهم مى

پس اگر از ده روز بگذرد، به روزهاى عادتش حيض است و بقيه استحاضه . ترك عبادت، يك روز يا دو روز خيلى خوب است
 .است، و اگر عبادت را ترك آرده بايد قضا آند

 زنى آه در حيض عادت دارد، اگر بعد از زاييدن تا يك ماه يا بيشتر ازيك ماه، پى در پى خون ببيند، به اندازه روزهاى ٥١٩
اش باشد، استحاضه  بيند، اگر چه در روزهاى عادت ماهانه و ده روز از خونى آه بعد از نفاس مى. عادت او نفاس است

مثال زنى آه عادت حيض او از بيستم هر ماه تا بيست و هفتم آن است، اگر روز دهم ماه زاييد و تا يك ماه يا . است
بيشتر پى در پى خون ديد، تا روز هفدهم نفاس،و از روز هفدهم تا ده روز حتى خونى آه در روزهاى عادت خود آه از 

بيند، در روزهاى و بعد از گذشتن ده روز، اگر خونى را آه مى. باشد بيند، استحاضه مى و هفتم است مى بيستم تا بيست
و اگر در روزهاى عادتش نباشد، اگر چه. هاى حيض را داشته باشد يا نداشته باشد عادتش باشد حيض است، چه نشانه

 .هاى حيض را داشته باشد، بايد آن را استحاضه قرار دهد نشانه

 زنى آه در حيض عادت ندارد، اگر بعد از زايمان تا يك ماه يا بيشتراز يك ماه خون ببيند، ده روز اول آن نفاس و ده روز ٥٢٠
بيند، اگر نشانه حيض را داشته باشد حيض، و گرنه آن هم استحاضه  و خونى آه بعد از آن مى. دوم آن استحاضه است

 .باشد مى

 غسل مس ميت

اند مس آند، يعنى جايى از بدن خود را به آن  اى را آه سرد شده و غسلش نداده  اگر آسى بدن انسان مرده٥٢١
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حتى اگر ناخن . اختيار برساند، بايد غسل مس ميت نمايد، چه در خواب مس آند چه در بيدارى، با اختيار مس آند يا بى
اى را مس آند، غسل بر او واجب  ولى اگر حيوان مرده. و استخوان او به ناخن و استخوان ميت برسد، بايد غسل آند

 .نيست

 .اى آه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نيست، اگر چه جايى را آه سرد شده مس نمايد  براى مس مرده٥٢٢

 اگر موى خود را به بدن ميت برساند، يا بدن خود را به موى ميت، يا موى خود را به موى ميت برساند، غسل واجب ٥٢٣
 .نيست

اى آه چهار ماه او تمام شده آسل ميت واجب است، بلكه بهتر است   براى مس بچه مرده، حتى بچه سقط شده٥٢٤
اى مرده به دنيا بيايد، مادر بنابر اين اگر بچه چهار ماهه. اى آه از چهار ماه آمتر دارد غسل آرد براى مس بچه سقط شده

 .او بايد غسل مس ميت آند، بلكه اگر از چهار ماه آمتر هم داشته باشد بهتر است مادر او غسل نمايد

 .آيد، وقتى بالغ شد، واجب است غسل مس ميت آند اى آه بعد از مردن مادر به دنيا مى  بچه٥٢٥

ولى اگر پيش از آنكه . شود  اگر انسان ميتى را آه سه غسل او آامال تمام شده مس نمايد، غسل بر او واجب نمى٥٢٦
غسل سوم تمام شود جايى از بدن او را مس آند، اگرچه غسل سوم آن جا تمام شده باشد بايد غسل مس ميت 

 .نمايد

 . اگر ديوانه يا بچه نابالغى ميت را مس آند، بعد از آنكه آن ديوانه عاقل يا بچه بالغ شد، بايد غسل مس ميت نمايد٥٢٧

 اگر از بدن زنده قسمتى آه داراى استخوان است جدا شود و پيش از آنكه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان ٥٢٨
اند اگر  اى آه غلسش نداده ولى اگر قسمتى آه جدا شده، از بدن مرده. آن را مس نمايد، بايد غسل مس ميت آند

 .شد، بعد از انفصال نيز مس آن موجب غسل است چيزى جدا شود آه در حال اتصال مس آن موجب غسل مى

اند، بايد غسل آرد، ولى براى مس   براى مس استخوان و دندانى آه از مرده جدا شده باشد و آن را غسل نداده٥٢٩
 .استخوان و دندانى آه از زنده جدا شده و گوشت ندارد، غسل واجب نيست

ولى آسى آه غسل مس ميت آرده، اگر بخواهد نماز .  غسل مس ميت را بايد مثل غسل جنابت انجام دهند٥٣٠
 .بخواند، بايد وضو هم بگيرد

 . اگر چند ميت را مس آند يا يك ميت را چند بار مس نمايد، يك غسل آافى است٥٣١

هايى آه سجده واجب   براى آسى آه بعداز مس ميت غسل نكرده است، توقف در مسجد و جماع و خواندن سوره٥٣٢
 .ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل آند و وضو بگيرد. دارد، مانعى ندارد

 احكام محتضر
باشد، مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا آوچك، بايد به پشت يعنى در حال جان دادن مى  مسلمانى را آه محتضر است٥٣٣

و اگر خواباندن او آامال به اين طور ممكن نيست، بنابر احتياط . بخوابانند به طورى آه آف پاهايش به طرف قبله باشد
و چنانچه خواباندن او به هيچ قسم ممكن نباشد به قصد. اى آه ممكن است، بايد به اين دستور عمل آنند واجب تا اندازه

يا به پهلوى چپ، رو به قبله  و اگر آن هم نشود، باز به قصد احتياط او را به پهلوى راست. احتياط او را رو به قبله بنشانند
 .بخوابانند

اند، رو به قبله باشد، و بعد از حرآت دادن اين   احتياط واجب آن است آه تا وقتى او را از محل احتضار حرآت نداده٥٣٤
 .احتياط واجب نيست

 . رو به قبله آردن محتضر بر هر مسلمان واجب است، و اجازه گرفتن از ولى او الزم نيست٥٣٥

شهادتين و اقرار به دوازده امام عليهم السالم و ساير عقايد حقه را، به آسى آه در حال جان دادن   مستحب است٥٣٦
 .و نيز مستحب است چيزهايى را آه گفته شد، تا وقت مرگ تكرار آنند. است طورى تلقين آنند آه بفهمد

اللهم اغفر لى الكثير من معاصيك و اقبل منى : " مستحب است اين دعاها را طورى به محتضر تلقين آنند آه بفهمد٥٣٧
اليسير من طاعتك يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل منى اليسير و اعف عنى الكثير انك انت العفو الغفور اللهم 

 ".ارحمنى فانك رحيم

 .خوانده ببرند شود به جايى آه نماز مى دهد، اگر ناراحت نمى  مستحب است آسى را آه سخت جان مى٥٣٨
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و آيه" آية الكرسى"و " احزاب" و " الصافات"و" يس"شدن محتضر بر بالين او سوره مبارآه   مستحب است براى راحت٥٣٩
 .پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه آيه آخر سوره بقره، بلكه هر چه از قرآن ممكن است بخوانند

 تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چيز سنگين روى شكم او و بودن جنب و حائض نزد او و همچنين حرف زدن زياد، و ٥٤٠
 .گريه آردن و تنها گذاشتن زنها نزد او مكروه است

 احكام بعد از مرگ

 بعد از مرگ مستحب است دهان ميت را، هم بگذارند آه باز نماند و چشمها و چانه ميت را ببندند و دست و پاى او ٥٤١
اى روى او بيندازند و اگر شب مرده است، در جايى آه مرده، چراغ روشن آنند، و براى تشييع جنازه  را دراز آنند و پارچه

و در دفن او عجله نمايند، ولى اگر يقين به مردن او ندارند، بايد صبر آنند تا معلوم شود و نيز اگر . او مؤمنين را خبر آنند
حامله باشد و بچه در شكم او زنده باشد بايد به قدرى دفن را عقب بيندازند، آه پهلوى چپ او را بشكافند و طفل را  يت

 .بيرون آورند و پهلو را بدوزند

 احكام غسل و آفن و نماز و دفن ميت

و اگر بعضى انجام دهند، از ديگران .  غسل و آفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامى، بر هر مكلفى واجب است٥٤٢
و بنابر احتياط واجب حكم مسلمانى هم آه . اند و چنانچه هيچ آس انجام ندهد همه معصيت آرده. شود ساقط مى

 .دوازده امامى نيست، همين طور است

ولى اگر او عمل را نيمه آاره بگذارد، بايد. شود، بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند  اگر آسى مشغول آارهاى ميت٥٤٣
 .ديگران تمام آنند

ولى اگر شك يا . آارهاى ميت اقدام آند شده، واجب نيست به  اگر انسان يقين آند آه ديگرى مشغول آارهاى ميت٥٤٤
 .گمان دارد، بايد اقدام نمايد

ولى اگر گمان دارد آه. اند،بايد دوباره انجام دهد  اگر آسى بداند غسل يا آفن يا نماز يا دفن ميت را باطل انجام داده٥٤٥
 .باطل بوده يا شك دارد آه درست بوده يا نه، الزم نيست اقدام نمايد

 . براى غسل و آفن و نماز و دفن ميت، بايد از ولى او اجازه بگيرند٥٤٦

برند  آند شوهر اوست، و بعد ازاو، مردهايى آه از ميت ارث مى  ولى زن آه در غسل و آفن و دفن او دخالت مى٥٤٧
 .مقدم بر زنهاى ايشانند، و هر آدام آه در ارث بردن مقدم هستند در اين امر نيز مقدمند

 اگر آسى بگويد من وصى يا ولى ميتم يا ولى ميت به من اجازه داده آه غسل و آفن و دفن ميت را انجام دهم، ٥٤٨
 .گويد من ولى يا وصى ميتم يا ولى ميت به من اجازه داده است، انجام آارهاى ميت با اوست چنانچه ديگرى نمى

 اگر ميت براى غسل و آفن و دفن و نماز خود غير از ولى، آس ديگرى را معين آند، احتياط واجب آن است آه ولى ٥٤٩
و آن آس هر دو اجازه بدهند، و الزم نيست آسى آه ميت، او را براى انجام اين آارها معين آرده، اين وصيت را قبول آند

 .ولى اگر قبول آرد، بايد به آن عمل نمايد

 احكام غسل ميت

. به آبى آه با آافور مخلوط باشد: دوم.به آبى آه با سدر مخلوط باشد: اول:  واجب است ميت را سه غسل بدهند٥٥٠
 .با آب خالص: سوم

اى هم آم نباشد آه نگويند سدر و آافور با  اندازه اى زياد نباشد آه آب را مضاف آند و به  سدر و آافور بايد به اندازه٥٥١
 .آب مخلوط شده است

اى آه الزم است پيدا نشود، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى آه به آن دسترسى دارند، در   اگر سدر و آافور به اندازه٥٥٢
 .آب بريزند

 آسى آه براى حج احرام بسته است، اگر پيش از تمام آردن سعى بين صفا و مروه بميرد، نبايد او را با آب آافور ٥٥٣
 .غسل دهند و به جاى آن بايد با آب خالص غسلش بدهند، و همچنين اگر در احرام عمره پيش از آوتاه آردن مو،بميرد

 اگر سدر و آافور يا يكى از اينها پيدا نشود يا استعمال آن جايز نباشد،مثل آن آه غصبى باشد، بايد بجاى هر آدام ٥٥٤
 .آه ممكن نيست، ميت را با آب خالص غسل بدهند
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دهد بايد مسلمان دوازده امامى و عاقل باشد و مسايل غسل را هم بداند، و بنابر   آسى آه ميت را غسل مى٥٥٥
 .احتياط واجب بالغ باشد

دهد، بايد قصد قربت داشته باشد، يعنى غسل را براى انجام فرمان خداوند عالم بجا   آسى آه ميت را غسل مى٥٥٦
 .و اگر به همين نيت تا آخر غسل سوم باقى باشد، آافى است و تجديد الزم نيست. آورد

و آسى آه . و غسل و آفن و دفن آافر و اوالد او جايز نيست.  غسل بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد، واجب است٥٥٧
از بچگى ديوانه بوده و به حال ديوانگى بالغ شده چنانچه پدر و مادر او يا يكى از آنان مسلمان باشند، بايد اورا غسل داد 

 .و اگر هيچ آدام آنان مسلمان نباشند، غسل دادن او جايز نيست

اى بپيچند و   بچه سقط شده را اگر چهار ماه يا بيشتر دارد، بايد غسل بدهند، و اگر چهار ماه ندارد، بايد در پارچه٥٥٨
 .بدون غسل دفن آنند

تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم  ولى زن مى.  اگر مرد زن را، و زن مرد را غسل بدهد، باطل است٥٥٩
 .تواند زن خود را غسل دهد، اگر چه احتياط مستحب آن است آه زن شوهر خود، و شوهر زن خود را غسل ندهد مى

اى را آه  تواند پسر بچه زن هم مى. اى را آه سن او از سه سال بيشتر نيست، غسل دهد تواند دختر بچه  مرد مى٥٦٠
 .سه سال بيشتر ندارد، غسل دهد

 اگر براى غسل دادن ميتى آه مرد است مرد پيدا نشود، زنانى آه با او نسبت دارند و محرمند مثل مادر و خواهر و ٥٦١
و نيز اگر براى غسل ميت زن، زن . توانند غسلش بدهند اند، مى عمه و خاله، يا به واسطه شير خوردن با او محرم شده

توانند از زير  اند، مى ديگرى نباشد، مردهايى آه با او نسبت دارند و محرمند، يا به واسطه شير خوردن با او محرم شده
 .لباس او را غسل دهند

دهد، هر دو مرد يا هر دو زن باشند، جايز است آه غير از عورت، جاهاى ديگر   اگر ميت و آسى آه او را غسل مى٥٦٢
 .ميت برهنه باشد، و همين طور اگر محرم باشند

دهد اگر نگاه آند معصيت آرده، ولى غسل باطل  حرام است، و آسى آه او را غسل مى  نگاه آردن به عورت ميت٥٦٣
 .شود نمى

و احتياط مستحب آن است آه.  اگر جايى از بدن ميت نجس باشد، بايد پيش از آنكه آنجا را غسل بدهند، آب بكشند٥٦٤
 .تمام بدن ميت، پيش از شروع به غسل پاك باشد

 غسل ميت مثل غسل جنابت است و احتياط واجب آن است آه تا غسل ترتيبى ممكن است، ميت را غسل ٥٦٥
و احتياط مستحب آن است آه در غسل ترتيبى هر يك از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند بلكه آب را. ارتماسى ندهند
 .روى آن بريزند

 آسى را آه در حال حيض يا در حال جنابت مرده، الزم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند، بلكه همان غسل٥٦٦
 .ميت براى او آافى است

 . جايز نيست آه براى غسل دادن ميت مزد بگيرند، ولى مزد گرفتن براى آارهاى مقدماتى غسل حرام نيست٥٦٧

 . اگر آب پيدا نشود، يا استعمال آن مانعى داشته باشد، بايد عوض هر غسل، ميت را يك تيمم بدهند٥٦٨

تواند در صورت امكان دست ميت را به زمين بزند و به صورت و پشت دستهايش دهد، مى  آسى آه ميت را تيمم مى٥٦٩
و اگر به اين صورت ممكن باشد، الزم نيست به دست زنده هم او را تيمم داد، اگر چه احتياط استحبابى جمع . بكشد
 .است

 احكام آفن ميت

 .گويند، آفن نمايند  ميت مسلمان را بايد با سه پارچه آه آنها را لنگ و پيراهن و سرتاسرى مى٥٧٠

و بنابر احتياط واجب .  لنگ بايد از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند، و بهتر آن است آه از سينه تا روى پا برسد٥٧١
قدرى باشد آه بستن دو سر آن پيراهن بايد از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند، و درازاى سرتاسرى بايد به

 .اى باشد آه يك طرف آن روى طرف ديگر بيايد ممكن باشد، و پهناى آن بايد به اندازه

پوشاند، مقدار  پوشاند و مقدارى از پيراهن آه از شانه تا نصف ساق را مى  مقدارى از لنگ، آه از ناف تا زانو را مى٥٧٢
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 .باشد و آنچه بيشتر از اين مقدار در مساله قبل گفته شد، مقدار مستحب آفن مى. واجب آفن است

 اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند آه بيشتر از مقدار واجب آفن را،آه در مساله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، ٥٧٣
و احتياط واجب آن است آه بيشتر از مقدار واجب آفن و همچنين مقدارى را آه احتياطا الزم است، از . اشكال ندارد

 .سهم وارثى آه بالغ نشده، برندارند

 اگر آسى وصيت آرده باشد آه مقدار مستحب آفن را آه در دو مساله قبل گفته شد، از ثلث مال او بردارند، يا ٥٧٤
وصيت آرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولى مصرف آن را معين نكرده باشد، يا فقط مصرف مقدارى از آن 

 .توانند مقدار مستحب آفن را از ثلث مال او بردارند را معين آرده باشد، مى

باشد، توانند به طور متعارف آه اليق شان ميت مى  اگر ميت وصيت نكرده باشد آه آفن را از ثلث مال او بردارند، مى٥٧٥
 .آفن و چيزهاى ديگرى را آه از واجبات دفن است از اصل مال بردارند

و همچنين اگر زن را به شرحى آه در آتاب طالق .  آفن زن بر شوهر است، اگر چه زن از خود مال داشته باشد٥٧٦
و چنانچه شوهر بالغ . شود، طالق رجعى بدهند و پيش از تمام شدن عده بميرد، شوهرش بايد آفن او را بدهد گفته مى

 .نباشد يا ديوانه باشد، ولى شوهر بايد از مال او آفن زن را بدهد

 . آفن ميت بر خويشان او واجب نيست، اگر چه مخارج او در حال زندگى برآنان واجب باشد٥٧٧

 . احتياط واجب آن است آه هر يك از سه پارچه آفن به قدرى نازك نباشد آه بدن ميت از زير آن پيدا باشد٥٧٨

و چنانچه آفن ميت غصبى باشد و صاحب آن .  آفن آردن با چيز غصبى، اگر چيز ديگرى هم پيدا نشود، جايز نيست٥٧٩
و همچنين جايز نيست با پوست مردار او را آفن . راضى نباشد، بايد از تنش بيرون آورند، اگر چه او را دفن آرده باشند

 .آنند

و احتياط .  آفن آردن ميت با چيز نجس و با پارچه ابريشمى خالص جايز نيست،ولى در حال ناچارى اشكال ندارد٥٨٠
 .واجب آن است آه با پارچه طالباف هم ميت را آفن نكنند، مگر در حال ناچارى

ولى اگر . اى آه از پشم يا موى حيوان حرام گوشت تهيه شده، در حال اختيار جايز نيست  آفن آردن با پارچه٥٨١
و همچنين . شود با آن ميت را آفن آنند حيوان حالل گوشت را طورى درست آنند آه به آن جامه گفته شود، مى پوست

اگر آفن از مو و پشم حيوان حالل گوشت باشد اشكال ندارد، اگر چه احتياط مستحب آن است آه بااين دو هم آفن 
 .ننمايند

شود، بايد مقدار نجس را  خود او، يا به نجاست ديگرى نجس شود، چنانچه آفن ضايع نمى  اگر آفن ميت به نجاست٥٨٢
بلكه اگر بيرون آوردن ميت اهانت به او باشد،بريدن . ولى اگر در قبر گذاشته باشند، بهتر است آه ببرند. بشويند يا ببرند

 .و اگر شستن يا بريدن آن ممكن نيست، در صورتى آه عوض آردن آن ممكن باشد، بايد عوض نمايند. شود واجب مى

يا عمره احرام بسته، اگر بميرد بايد مثل ديگران آفن شود،و پوشاندن سر و صورتش اشكال   آسى آه براى حج٥٨٣
 .ندارد

 . مستحب است انسان در حال سالمتى، آفن و سدر و آافور خود را تهيه آند٥٨٤

 احكام حنوط

 بعد از غسل واجب است ميت را حنوط آنند، يعنى به پيشانى و آف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ ٥٨٥
و اگر به . و مستحب است به سر بينى ميت هم آافور بمالند، و بايد آافور ساييده و تازه باشد. پاهاى او آافور بمالند

 .واسطه آهنه بودن، عطر او از بين رفته باشد، آافى نيست

اگر چه مستحب است اول آافور را به پيشانى ميت .  در حنوط ميت، مراعات ترتيب بين اعضاى سجود الزم نيست٥٨٦
 .بمالند

 .اگر چه در بين آفن آردن و بعد از آن هم، مانعى ندارد.  بهتر آن است آه ميت را پيش از آفن آردن، حنوط نمايند٥٨٧

 آسى آه براى حج احرام بسته است، اگر پيش از تمام آردن سعى بين صفا و مروه بميرد، حنوط آردن او جايز ٥٨٨
 .و نيز اگر در احرام عمره پيش ازآنكه موى خود را آوتاه آند بميرد، نبايد او را حنوط آنند. نيست

خود را خوشبو آند، ولى چنانچه بميرد، حنوط  اش تمام نشده، اگر چه حرام است  زنى آه شوهر او مرده و هنوز عده٥٨٩
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 .او واجب است

 . مكروه است ميت را با مشك و عنبر و عود و عطرهاى ديگر خوشبو آنند،يا براى حنوط اينها را با آافور مخلوط نمايند٥٩٠

ولى بايد از آن آافور به جاهايى . السالم با آافور مخلوط آنند حضرت سيدالشهدا عليه  مستحب است، قدرى تربت٥٩١
 .و نيز بايد تربت به قدرى زياد نباشد، آه وقتى با آافور مخلوط شد آن را آافور نگويند. شود، نرسانند احترامى مى آه بى

و اگر براى هفت عضو نرسد، بنابر .  اگر آافور به اندازه غسل و حنوط نباشد، بنابر احتياط واجب غسل را مقدم دارند٥٩٢
 .احتياط واجب پيشانى را مقدم دارند

 . مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه ميت بگذارند٥٩٣

 احكام نماز ميت

ولى بايد پدر و مادر آن بچه يا يكى از آنان مسلمان .  نماز خواندن بر ميت مسلمان، اگر چه بچه باشد، واجب است٥٩٤
 .باشند و شش سال بچه تمام شده باشد

و اگرپيش از اينها يا در بين اينها بخوانند، اگر چه از .  نماز ميت بايد بعد از غسل و حنوط و آفن آردن او خوانده شود٥٩٥
 .روى فراموشى يا ندانستن مساله باشد، آافى نيست

و اگر . خواهد نماز ميت بخواند، الزم نيست با وضو يا غسل يا تيمم باشدو بدن و لباسش پاك باشد  آسى آه مى٥٩٦
اگر چه احتياط مستحب آن است آه تمام چيزهايى را آه در نمازهاى ديگر الزم . لباس او غصبى هم باشد، اشكال ندارد

 .است رعايت آند

خواند، بايد رو به قبله باشد و نيز واجب است ميت را مقابل او به پشت بخوابانند، به   آسى آه به ميت نماز مى٥٩٧
 .طورى آه سر او به طرف راست نمازگزار و پاى او بطرف چپ نمازگزار باشد

 .ولى پستى و بلندى مختصر اشكال ندارد. يا بلندتر نباشد  مكان نمازگزار بايد از جاى ميت پست٥٩٨

خواند، اگر از ميت دور باشد، چنانچه  ولى آسى آه نماز ميت را به جماعت مى.  نمازگزار بايد از ميت دور نباشد٥٩٩
 .صفها به يكديگر متصل باشد، اشكال ندارد

خوانده شود و صف جماعت از دو طرف ميت بگذرد، نماز  ولى اگر نماز به جماعت.  نمازگزار بايد مقابل ميت بايستد٦٠٠
 .آسانى آه مقابل ميت نيستند، اشكال ندارد

 . بين ميت و نمازگزار بايد پرده و ديوار يا چيزى مانند اينها نباشد ولى اگر ميت در تابوت و مانند آن باشد، اشكال ندارد٦٠١

خواندن نماز، بايد عورت ميت پوشيده باشد و اگر آفن آردن او ممكن نيست، بايد عورتش را اگر چه با تخته و  در وقت٦٠٢
 .آجر و مانند اينها باشد بپوشانند

خوانم بر  و در موقع نيت، ميت را معين آند، مثال نيت آند نماز مى.  نماز ميت را بايد ايستاده و با قصد قربت بخواند٦٠٣
 .اين ميت قربة الى اهللا

 .شود نشسته بر او نماز خواند  اگر آسى نباشد آه بتواند نماز ميت را ايستاده بخواند، مى٦٠٤

 اگر ميت وصيت آرده باشد آه شخص معينى بر او نماز بخواند، احتياط واجب آن است آه آن شخص از ولى ميت ٦٠٥
 .اجازه بگيرد و بر ولى هم بنابر احتياط واجب، واجب است آه اجازه بدهد

 . مكروه است بر ميت چند مرتبه نماز بخوانند، ولى اگر ميت اهل علم و تقوى باشد مكروه نيست٦٠٦

 اگر ميت را عمدا يا از روى فراموشى يا به جهت عذرى بدون نماز دفن آنند،يا بعد از دفن معلوم شود، نمازى آه بر ٦٠٧
او خوانده شده باطل بوده است، تا وقتى جسد او از هم نپاشيده، واجب است با شرطهايى آه براى نماز ميت گفته شد

 .به قبرش نماز بخوانند

:بعد از نيت و گفتن تكبير اول بگويد:  نماز ميت پنج تكبير دارد و اگر نماز گزار پنج تكبير به اين ترتيب بگويد آافى است٦٠٨
و بعد از ". اللهم صل على محمد و آل محمد: "و بعد از تكبير دوم بگويد". اشهد ان ال اله اال اهللا و ان محمدا رسول اهللا"

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org



اللهم اغفر لهذا : "و بعد از تكبير چهارم اگر ميت مرد است بگويد". اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات: "تكبير سوم بگويد
: و بهتر است بعد از تكبير اول بگويد. و بعد تكبير پنجم را بگويد" اللهم اغفر لهذه الميت: "و اگر زن است بگويد" الميت

".اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدى الساعة"
اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد : "و بعد از تكبير دوم بگويد

و بعد از تكبير سوم ". آافضل ما صليت و بارآت و ترحمت و المرسلين و الشهداء و الصديقين و جميع عباد اهللا الصالحين
اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات االحياء منهم و االموات تابع بيننا و بينهم بالخيرات انك : "بگويد

اللهم ان هذا عبدك و ابن : "و بعد از تكبير چهارم اگر ميت مرد است بگويد". ء قدير مجيب الدعوات انك على آل شى
خير منزول به اللهم انا ال نعلم منه اال خيرا و انت اعلم به منا اللهم ان آان محسنا فزد فى عبدك و ابن امتك نزل بك و انت

احسانه و ان آان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر له اللهم اجعله عندك فى اعلى عليين و اخلف على اهله فى الغابرين و 
اللهم ان : "ولى اگر ميت زن است بعد از تكبير چهارم بگويد. و بعد تكبير پنجم را بگويد". ارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين

خير منزول به اللهم انا ال نعلم منها اال خيرا و انت اعلم بها منا اللهم ان  هذه امتك و ابنة عبدك و ابنة امتك نزلت بك و انت
آانت محسنة فزد فى احسانها و ان آانت مسيئة فتجاوز عنها و اغفر لها اللهم اجعلها عندك فى اعلى عليين و اخلف 

 ".على اهلها فى الغابرين و ارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين

 .سر هم بخواند آه نماز از صورت خود خارج نشود  بايد تكبيرها و دعاها را طورى پشت٦٠٩

 .خواند، بايد تكبيرها و دعاهاى آن را هم بخواند  آسى آه نماز ميت را به جماعت مى٦١٠

 مستحبات نماز ميت

و احتياط . خواند با وضو يا غسل يا تيمم باشد آسى آه نماز ميت مى: اول:  چند چيز در نماز ميت مستحب است٦١١
مستحب آن است در صورتى تيمم آند آه وضو و غسل ممكن نباشد، يا بترسد آه اگر وضو بگيرد يا غسل آند به نماز 

خواند مقابل وسط قامت او بايستد، و  يا آسى آه فرادى به او نماز مى اگر ميت مرد است امام جماعت: دوم. ميت نرسد
: پنجم. در هر تكبير دستها را بلند آند: چهارم. پابرهنه نماز بخواند: سوم. اش بايستد اگر ميت زن است مقابل سينه

نماز ميت را به جماعت : ششم. فاصله او با ميت به قدرى آم باشد آه اگر باد لباسش را حرآت دهد به جنازه برسد
در : هشتم. خوانند، آهسته بخوانند امام جماعت تكبير و دعاها را بلند بخواند و آسانى آه با او نماز مى: هفتم. بخواند

پيش از نماز :دهم. نهم نمازگزار به ميت و مؤمنين زياد دعا آند. جماعت اگر چه ماموم يك نفر باشد، عقب امام بايستد
زن : دوازدهم. روند نماز را در جايى بخوانند آه مردم براى نماز ميت بيشتر به آنجا مى: يازدهم. الصاله: سه مرتبه بگويد

 .خواند، در صفى تنها بايستد حائض اگر نماز ميت را به جماعت مى

 . خواندن نماز ميت در مساجد مكروه است ولى در مسجد الحرام مكروه نيست٦١٢

 احكام آفن

و در .  واجب است ميت را طورى در زمين دفن آنند آه بوى او بيرون نيايد و درندگان هم نتوانند بدنش را بيرون آورند٦١٣
شود در بين نباشد، اقوى آفايت تنها عنوان دفن در  صورتى آه ترس درنده و نزديك شدن انسانى آه از بوى ميت اذيت

و اگر ترس آن باشد آه . زمين است، اگر چه احتياط مستحب آن است آه گودى قبر به همان اندازه مذآور در باال باشد
 .جانور، بدن او را بيرون آورد،بايد قبر را با آجر و مانند آن محكم آنند

 .توانند به جاى دفن او را در بنايا تابوت بگذارند  اگر دفن ميت در زمين ممكن نباشد، مى٦١٤

 . ميت را بايد در قبر به پهلوى راست طورى بخوابانند آه جلوى بدن او رو به قبله باشد٦١٥

شود و بودن او در آشتى مانعى ندارد، بايد صبر آنند تا به   اگر آسى در آشتى بميرد، چنانچه جسد او فاسد نمى٦١٦
خشكى برسند و او را در زمين دفن آنند، و گرنه بايد در آشتى غسلش بدهند و حنوط و آفن آنند و پس از خواندن نماز 

و اگر . ميت چيز سنگينى به پايش ببندند و به دريا بيندازند، يا او را در خمره بگذارند و درش را ببندند و به دريا بيندازند
 .ممكن است بايد او را در جايى بيندازند آه فورا طعمه حيوانات نشود

 اگر بترسند آه دشمن قبر ميت را بشكافد و بدن او را بيرون آورد و گوش يا بينى يا اعضاى ديگر او را ببرد، چنانچه ٦١٧
 .ممكن باشد بايد به طورى آه در مساله پيش گفته شد، او را به دريا بيندازند

 . مخارج انداختن در دريا و مخارج محكم آردن قبر ميت را در صورتى آه الزم باشد بايد از اصل مال ميت بردارند٦١٨

 اگر زن آافره بميرد و بچه در شكم او مرده باشد، چنانچه پدر بچه مسلمان باشد، بايد زن را در قبر به پهلوى چپ ٦١٩
بلكه اگر هنوز روح هم به بدن او داخل نشده باشد، بنابر احتياط . پشت به قبله بخوابانند آه روى بچه به طرف قبله باشد

 .واجب بايد به همين دستور عمل آنند
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 . دفن مسلمان در قبرستان آفار و دفن آافر در قبرستان مسلمانان جايز نيست٦٢٠

 .ريزند، جايز نيست احترامى به او باشد، مانند جايى آه خاآروبه و آثافت مى  دفن مسلمان در جايى آه بى٦٢١

 ميت را نبايد در جاى غصبى دفن آنند، و دفن آردن در جايى آه براى غير دفن آردن وقف شده و در مسجد اگر ضرر٦٢٢
و در زمينى . به مسلمانان باشد يا مزاحم نمازشان باشد جايز نيست، بلكه اقوى آن است آه اصال در مسجد دفن نكنند

 .آه مثل مسجد براى غير دفن آردن وقف شده، جايز نيست

 . دفن ميت در قبر مرده ديگر، اگر موجب نبش شود، جايز نيست٦٢٣

و اگر موجب نبش شود، . شود، اگر چه مو و ناخن و دندانش باشد، بايدبا او دفن شود  چيزى آه از ميت جدا مى٦٢٤
 .شود، مستحب است و دفن ناخن و دندانى آه در حال زندگى از انسان جدا مى. احتياط آن است آه جدا دفن شود

و در .  اگر آسى در چاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد، بايد در چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند٦٢٥
 .صورتى آه چاه، مال غير باشد،بايد به نحوى او را راضى آنند

و .  اگر بچه در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براى مادر خطر داشته باشد،بايد به آسانترين راه او را بيرون آورند٦٢٦
يا زنى آه  ولى بايد به وسيله شوهرش اگر اهل فن است. چنانچه ناچار شوند آه او را قطعه قطعه آنند، اشكال ندارد

و اگرآن هم ممكن نشود، مرد . و اگر ممكن نيست، مرد محرمى آه اهل فن باشد. فن باشد او را بيرون بياورند اهل
تواند  و در صورتى آه آن هم پيدا نشود، آسى آه اهل فن نباشد مى. نامحرمى آه اهل فن باشد بچه را بيرون بياورد

 .بچه را بيرون آورد

 هرگاه مادر بميرد و بچه در شكمش زنده باشد، اگر چه اميد زنده ماندن طفل را نداشته باشند، بايد به وسيله ٦٢٧
ولى اگر. آيد، بچه را بيرون آورند و دوباره بدوزند آسانى آه در مساله پيش گفته شد ازهر طرفى آه بچه سالم بيرون مى

 .بين پهلوى چپ و راست در سالم بودن بچه فرقى نباشد، احتياط واجب آن است آه از پهلوى چپ بيرون آورند

 مستحبات دفن

 خوب است به اميد آنكه مطلوب پروردگار باشد قبر را به اندازه قد انسان متوسط گود آنند و ميت را در نزديكترين ٦٢٨
قبرستان دفن نمايند مگر آنكه قبرستان دورتر از جهتى بهتر باشد مثل آنكه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند يا مردم

روند و نيز جنازه را در چند ذرعى قبر زمين بگذارند و تا سه مرتبه آم آم نزديك  براى فاتحه اهل قبور بيشتر به آنجا مى
ببرند و در هر مرتبه زمين بگذارند و بردارند و در نوبت چهارم وارد قبر آنند و اگر ميت مرد است در دفعه سوم طورى زمين 

بگذارند آه سر او طرف پايين قبر باشد و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمايند و اگر زن است در دفعه سوم طرف 
اى روى قبر بگيرند و نيز جنازه را به آرامى از تابوت  قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر آنند و در موقع وارد آردن پارچه

بگيرند و وارد قبر آنند و دعاهايى آه دستور داده شده پيش از دفن و موقع دفن بخوانند و بعد از آنكه ميت را در لحد 
هاى آفن را باز آنند و صورت ميت را روى خاك بگذارند و بالشى از خاك زير سر او بسازند و پشت  گذاشتند گره

خام يا آلوخى بگذارند آه ميت به پشت برنگردد و پيش از آنكه لحد را بپوشانند دست راست را به شانه  خشت ميت
راست ميت بزنند و دست چپ را به قوت بر شانه چپ ميت بگذارند و دهان را نزد يك گوش او ببرند و به شدت حرآت 

مثال اگر اسم او . و بجاى فالن، اسم ميت و پدرش را بگويند". اسمع افهم يا فالن بن فالن: "دهند و سه مرتبه بگويند 
هل انت على : "پس از آن بگويند". اسمع افهم يا محمد بن على: "محمد و اسم پدرش على است، سه مرتبه بگويند

العهد الذى فارقتنا عليه من شهادة ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له و ان محمدا صلى اهللا عليه و آله عبده و رسوله و 
سيد النبيين و خاتم المرسلين و ان عليا امير المؤمنين و سيد الوصيين و امام افترض اهللا طاعته على العالمين و ان 

و على بن موسى و محمد الحسن و الحسين و على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر 
بن على و على بن محمد و الحسن بن على و القائم الحجة المهدى صلوات اهللا عليهم ائمة المؤمنين و حجج اهللا على 

و بعد . و بجاى فالن بن فالن اسم ميت و پدرش را بگويد" الخلق اجمعين و ائمتك ائمة هدى بك ابرار يا فالن بن فالن
اذا اتاك الملكان المقربان رسولين من عند اهللا تبارك و تعالى و ساالك عن ربك و عن نبيك و عن دينك و عن آتابك : "بگويد

و عن قبلتك و عن ائمتك فال تخف و ال تحزن و قل فى جوابهما اهللا ربى و محمد صلى اهللا عليه و آله نبيى و االسالم دينى
و القرآن آتابى و الكعبة قبلتى و امير المؤمنين على بن ابى طالب امامى و الحسن بن على المجتبى امامى و الحسين 
بن على الشهيد بكربال امامى و على زين العابدين امامى و محمد الباقر امامى و جعفر الصادق امامى و موسى الكاظم 

امامى و على الرضا امامى و محمد الجواد امامى و على الهادى امامى و الحسن العسكرى امامى و الحجة المنتظر 
امامى هؤالء صلوات اهللا عليهم اجمعين ائمتى و سادتى و قادتى و شفعائى بهم اتولى و من اعدائهم اتبرا فى الدنيا و 

ان اهللا تبارك و تعالى نعم : "بعد بگويد. بجاى فالن بن فالن اسم ميت و پدرش را بگويد" االخره ثم اعلم يا فالن بن فالن
الرب و ان محمد صلى اهللا عليه و آله نعم الرسول و ان على بن ابى طالب و اوالده المعصومين االئمة االثنى عشر نعم 

حق و  االئمة و ان ما جاء به محمد صلى اهللا عليه و آله حق و ان الموت حق و سؤال منكر و نكير فى القبر حق و البعث
النشور حق و الصراط حق و الميزان حق و تطاير الكتب حق و ان الجنة حق و النار حق و ان الساعة آتية ال ريب فيها و ان 

ثبتك اهللا بالقول : "پس از آن بگويد.و بجاى فالن اسم ميت را بگويد" يا فالن ا فهمت: "پس بگويد" اهللا يبعث من فى القبور
اللهم جاف االرض: "پس بگويد" الثابت و هداك اهللا الى صراط مستقيم عرف اهللا بينك و بين اوليائك فى مستقر من رحمته

 ".عن جنبيه و اصعد بروحه اليك و لقه منك برهانا اللهم عفوك عفوك
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گذارد با طهارت و سر برهنه و پا برهنه   خوب است به اميد اينكه مطلوب پروردگار است آسى آه ميت را در قبر مى٦٢٩
خاك بر قبر بريزند و باشد، و از طرف پاى ميت از قبر بيرون بيايد، و غير از خويشان ميت آسانى آه حاضرند با پشت دست

باشد او را در قبر بگذارد، و اگر محرمى  اگر ميت زن است آسى آه با او محرم مى". انا هللا و انا اليه راجعون: "بگويند
 .نباشد خويشانش او را در قبر بگذارند

 خوب است به اميد اين آه مطلوب پروردگار است، قبر را مربع يا مربع مستطيل بسازند و به اندازه چهار انگشت از ٦٣٠
و بعد از پاشيدن آب آسانى آه . اى روى آن بگذارند آه اشتباه نشود و روى قبر آب بپاشند زمين بلند آنند و نشانه

بخوانند و " انا انزلناه"حاضرند، دستها را بر قبر بگذارند و انگشتها را باز آرده در خاك فرو برند و هفت مرتبه سوره مبارآه 
اللهم جاف االرض عن جنبيه و اصعد اليك روحه و لقه منك رضوانا و : "براى ميت طلب آمرزش آنند و اين دعا را بخوانند

 ".اسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك

يا آسى آه از طرف ولى اجازه دارد،  اند، مستحب است ولى ميت  پس از رفتن آسانى آه تشييع جنازه آرده٦٣١
 .دعاهايى را آه دستور داده شده به ميت تلقين آند

ولى اگر مدتى گذشته است آه به واسطه سر .  بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را سر سالمتى دهند٦٣٢
و نيز مستحب است تا سه روز براى اهل خانه ميت غذا . آيد، ترك آن بهتر است يادشان مى سالمتى دادن مصيبت

 .بفرستند، و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مكروه است

انا هللا و انا "آند   مستحب است انسان در مرگ خويشان مخصوصا در مرگ فرزند صبر آند و هر وقت ميت را ياد مى٦٣٣
و براى ميت قرآن بخواند، و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را محكم بسازد آه زود . بگويد" اليه راجعون
 .خراب نشود

 . جايز نيست انسان در مرگ آسى صورت و بدن را بخراشد و به خود لطمه بزند٦٣٤

 . پاره آردن يقه در مرگ غير پدر و برادر جايز نيست٦٣٥

 اگر مرد در مرگ زن يا فرزند، يقه يا لباس خود را پاره آند، يا اگر زن در عزاى ميت صورت خود را بخراشد، به طورى آه٦٣٦
و اگر نتواند، بايد سه روز . خون بيايد يا موى خود را بكند، بايد يك بنده آزاد آند يا ده فقير را طعام دهد و يا آنها را بپوشاند

 .بلكه اگر خون هم نيايد، بنابر احتياط واجب به اين دستور عمل نمايد. روزه بگيرد

 . احتياط واجب آن است آه در گريه بر ميت، صدا را خيلى بلند نكنند٦٣٧

 نماز وحشت

و دستور آن اين است آه در رآعت اول بعد.  مستحب است در شب اول قبر دو رآعت نماز وحشت براى ميت بخوانند٦٣٨
: بخوانند، و بعداز سالم نماز بگويند" انا انزلناه"الكرسى و در رآعت دوم بعد از حمد، ده مرتبه سوره  از حمد، يك مرتبه آية

 .و به جاى آلمه فالن، اسم ميت را بگويند" اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فالن"

شود خواند، ولى بهتر است در اول شب بعداز نماز عشا خوانده   نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر مى٦٣٩
 .شود

 اگر بخواهند ميت را به شهر دورى ببرند، يا به جهت ديگر دفن او تاخير بيفتد، بايد نماز وحشت را تا شب اول قبر او ٦٤٠
 .تاخير بيندازند

 نبش قبر

ولى اگر بدنش از بين رفته و خاك .  نبش قبر مسلمان يعنى شكافتن قبر او اگر چه طفل يا ديوانه باشد، حرام است٦٤١
 .شده باشد، اشكال ندارد

ها و شهدا و علما و صلحا اگر چه سالها بر آن گذشته باشد، در صورتى آه زيارتگاه باشد، حرام   نبش قبر امامزاده٦٤٢
 .بلكه اگر زيارتگاه هم نباشد،بنابر احتياط واجب نبايد آن را نبش آرد. است

آنكه ميت در زمين غصبى دفن شده باشد و مالك زمين راضى نشود آه: اول:  شكافتن قبر در چند مورد حرام نيست٦٤٣
آنكه آفن يا چيز ديگرى آه با ميت دفن شده غصبى باشد و صاحب آن راضى نشود آه در قبر بماند و : در آنجا بماند دوم

همچنين است اگر چيزى از مال خود ميت آه به ورثه او رسيده با او دفن شده باشد و ورثه راضى نشوند آه آن چيز در 
قبر بماند ولى اگر چيز مختصرى از مال او آه به ورثه به ارث رسيده مانند انگشتر و نحو آن با او دفن شده باشد در جواز 

خصوصا اگر اجحاف به ورثه نباشد و اگر وصيت آرده باشد آه دعا يا قرآن يا  نبش براى در آوردن آن تامل و اشكال است
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توانند قبر را انگشترى را با او دفن آنند در صورتى آه وصيتش بيشتر از يك سوم مال او نباشد براى بيرون آوردن اينها نمى
آن آه ميت بى غسل يا بى آفن دفن شده باشد، يا بفهمند غسلش باطل بوده، يا به غير دستور شرع : سوم. بشكافند

: پنجم. شدن حقى بخواهند بدن ميت را ببيند آنكه براى ثابت: چهارم. اند آفن شده يا در قبر، او را رو به قبله نگذاشته
ريزند، دفن آرده  احترامى به اوست مثل قبرستان آفار يا جايى آه آثافت و خاآروبه مى آنكه ميت را در جايى آه بى

آنكه براى يك مطلب شرعى آه اهميت آن از شكافتن قبر بيشتر است قبر را بشكافند مثال بخواهند بچه : ششم. باشند
اى بدن ميت را پاره آند يا سيل او را آنكه بترسند درنده: هفتم. اند بيرون آورند اى آه دفنش آرده زنده را از شكم زن حامله
ولى احتياط واجب . آنكه قسمتى از بدن ميت را آه با او دفن نشده بخواهند دفن آنند: هشتم. ببرد يا دشمن بيرون آورد

 .آن است آه آن قسمت از بدن را طورى در قبر بگذارند آه بدن ميت ديده نشود

 غسلهاى مستحب

غسل جمعه، و وقت آن از اذان صبح  -١:  غسلهاى مستحب در شرع مقدس اسالم بسيار است و از آن جمله است٦٤٤
و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر است آه بدون نيت ادا و قضا تا عصر . است تا ظهر، و بهتر است نزديك ظهر بجاآورده شود

و آسى آه . و اگر در روز جمعه غسل نكند، مستحب است از صبح شنبه تا غروب قضاى آن را بجا آورد. جمعه بجا آورد
تواند روز پنجشنبه غسل را انجام دهد، بلكه اگر در شب جمعه غسل را به اميد  ترسد در روز جمعه آب پيدا نكند،مى مى

اشهد ان ال : "و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگويد. آنكه مطلوب خداوند عالم است بجا آورد صحيح است
اله اال اهللا وحده ال شريك له و ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلنى من التوابين و 

ولى از . غسل شب اول ماه رمضان و تمام شبهاى طاق مثل شب سوم و پنجم و هفتم -٢". اجعلنى من المتطهرين
شب بيست و يكم مستحب است همه شب غسل آند، و براى غسل شب اول و پانزدهم و هفدهم و نوزدهم و بيست 

و وقت غسل . و يكم و بيست و سوم و بيست و پنجم و بيست و هفتم و بيست و نهم بيشتر سفارش شده است
شبهاى ماه رمضان تمام شب است، و بهتر است مقارن غروب آفتاب بجا آورده شود، ولى از شب بيست و يكم تا آخر 

و نيز مستحب است در شب بيست و سوم غير از غسل اول . ماه بهتر است غسل را بين نماز مغرب و عشا بجا آورد
غسل روز عيد فطر و عيد قربان، و وقت آن از اذان صبح است تا غروب، و  -٣. شب، يك غسل هم در آخر شب انجام دهد
.و اگر از ظهر تا غروب بجا آورد، احتياط واجب آن است آه بقصد رجاء انجام دهد. بهتر است آن را پيش از نماز عيد بجا آورد

غسل  -٥. غسل شب عيد فطر، و وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح، و بهتر است در اول شب بجا آورده شود -٤
غسل روز اول و پانزدهم و بيست و  -٦. الحجه، و در روز نهم بهتر است آن را نزديك ظهر بجا آورد روز هشتم و نهم ذى
غسل روز  -٨. غسل روز عيد غدير، و بهتر است در وقت چاشت صدر نهار آن را انجام دهد -٧. هفتم و آخر ماه رجب

غسل روز عيد نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربيع االول و روز بيست و پنجم ذى  -٩. بيست و چهارم ذى الحجه
غسل دادن  -١٠. قعده، ولى غسل روز پانزدهم شعبان و غسلهاى ديگرى آه تا آخر مساله ذآر شده را رجاءا انجام دهد

غسل آسى آه  -١٢. غسل زنى آه براى غير شوهرش بوى خوش استعمال آرده است -١١. اى آه تازه بدنيا آمده بچه
غسل  -١٤. اند رسانده غسل آسى آه جايى از بدنش را به بدن ميتى آه غسل داده -١٣. در حال مستى خوابيده

 -١٥. آسى آه در موقع گرفتن خورشيد و ماه نماز آيات را عمدا نخوانده، در صورتى آه تمام ماه و خورشيد گرفته باشد
ولى اگر اتفاقا يا از روى ناچارى نگاهش بيفتد، يا مثال . غسل آسى آه براى تماشاى دار آويخته رفته و آنرا ديده باشد

 .براى شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحب نيست

 پيش از داخل شدن در حرم مكه شهر مكه مسجدالحرام خانه آعبه حرم مدينه شهر مدينه مسجد پيغمبر مستحب ٦٤٥
السالم رجاءا غسل آند و اگر در يك روز چند مرتبه  است انسان غسل آند و براى داخل شدن در حرم امامان عليهم

خواهد در يك روز داخل حرم مكه و مسجدالحرام و خانه آعبه شود  مشرف شود يك غسل آافى است و آسى آه مى
اگر به نيت همه يك غسل آند آافى است و نيز اگر در يك روز بخواهد داخل حرم مدينه و شهر مدينه و مسجد پيغمبر 

آند و براى زيارت پيغمبر و امامان از دور يا نزديك و براى  صلى اهللا عليه و آله شود يك غسل براى همه آفايت مى
خواستن از خداوند عالم و همچنين براى توبه و نشاط به جهت عبادت و براى سفر رفتن خصوصا سفر زيارت حضرت حاجت

السالم مستحب است انسان غسل آند و اگريكى از غسلهايى را آه در اين مساله گفته شد بجا  سيدالشهداء عليه
شود و مستحب است دوباره غسل را  نمايد مثال بخوابد غسل او باطل مى آورد و بعد آارى آند آه وضو را باطل مى

 .بجاآورد

 .تواند با غسل مستحبى آارى آه مانند نماز وضو الزم دارد انجام دهد  انسان نمى٦٤٦

 . اگر چند غسل بر آسى مستحب باشد و به نيت همه، يك غسل بجا آورد، آافى است٦٤٧

 تيمم

 :در هفت مورد به جاى وضو و غسل بايد تيمم آرد

 :اول از موارد تيمم

 .آنكه تهيه آب به قدر وضو يا غسل ممكن نباشد

و اگر .  اگر انسان در آبادى باشد، بايد براى تهيه آب وضو و غسل بقدرى جستجو آند آه از پيدا شدن آن نااميد شود٦٤٨
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در بيابان باشد، چنانچه زمين آن پست و بلند است و يا به واسطه درخت و مانند آن، عبور در آن زمين مشكل است، بايد 
و اگر زمين آن اين. آردند در جستجوى آب برود در هر يك از چهار طرف به اندازه پرتاب يك تير قديمى آه با آمان پرتاب مى

 .طور نيست، بايد در هر طرف به اندازه پرتاب دو تير جستجو نمايد

 اگر بعضى از چهار طرف هموار و بعضى ديگر پست و بلند يا عبور در آن مشكل باشد، در طرفى آه هموار است به ٦٤٩
 .اندازه پرتاب دو تير و در طرفى آه اين طور نيست به اندازه پرتاب يك تير جستجو آند

 . در هر طرفى آه يقين دارد آب نيست، در آن طرف جستجو الزم نيست٦٥٠

 آسى آه وقت نماز او تنگ نيست و براى تهيه آب وقت دارد اگر يقين دارد در محلى دورتر از مقدارى آه بايد جستجو٦٥١
آند آب هست در صورتى آه مانعى نباشد و مشقت هم نداشته باشد بايد براى تهيه آب برود و اگر گمان دارد آب هست

 .رفتن به آن محل الزم نيست ولى اگر اطمينان داشته باشد بنابر احتياط واجب بايد براى تهيه آب به آن محل برود

و در اين . گفته او اطمينان دارد بفرستد تواند آسى را آه به خود انسان در جستجوى آب برود، بلكه مى  الزم نيست٦٥٢
 .صورت اگر يك نفر از طرف چند نفر برود،آافى است

 اگر احتمال دهد آه داخل بار سفر خود يا در منزل يا در قافله آب هست بايد بقدرى جستجو نمايد آه به نبودن آب ٦٥٣
 .يقين آند يا از پيدا آردن آن نااميد شود

 اگر پيش از وقت نماز جستجو نمايد و آب پيدا نكند و تا وقت نماز همان جا بماند، الزم نيست آه دوباره در جستجوى٦٥٤
 .آب برود

 اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو آند و آب پيدا نكند و تا وقت نماز ديگر در همانجا بماند، جستجو الزم ٦٥٥
 .نيست

 اگر از درنده بترسد يا جستجوى آب به قدرى سخت باشد آه نتواند تحمل آند يا وقت نماز به قدرى تنگ باشد آه ٦٥٦
و. ولى اگر بتواند مقدارى جستجو آند، به همان مقدار جستجو الزم است. هيچ نتواند جستجو آند، جستجو الزم نيست

دهد از بين برود، به  ولى اگر مالى آه احتمال مى. اگر از دزد بر جان يا مال خودش بترسد، نبايد در جستجوى آب برود
 .حسب حال او قابل اعتنا نباشد و ترس ديگرى هم نداشته باشد، جستجوى آب واجب است

 . اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود، معصيت آرده ولى نمازش با تيمم صحيح است٦٥٧

آند، چنانچه دنبال آب نرود و با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد آه اگر جستجو  آسى آه يقين دارد آب پيدا نمى٦٥٨
 .شد، نمازش باطل است آرد آب پيدا مى مى

 اگر بعد از جستجو آب پيدا نكند و با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد در جايى آه جستجو آرده آب بوده، نماز او ٦٥٩
 .صحيح است

تواند وضو بگيرد،   اگر بعد از داخل شدن وقت نماز وضو داشته باشد و بداند آه اگر وضوى خود را باطل آند، نمى٦٦٠
و همچنين است اگر بداند يا دو شاهد . چنانچه بتواند بدون ضرر و مشقت وضوى خود را نگهدارد، نبايد آن را باطل نمايد

بلكه اگر احتمال صحيح عقاليى هم بدهد، احتياط واجب آن است آه . عادل خبر دهند آه تهيه آب براى او ممكن نيست
 .وضوى خود را باطل نكند

 اگر پيش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند يا احتمال عقاليى دهد يا دو شاهد عادل خبر دهند آه اگر وضوى ٦٦١
خود را باطل آند، تهيه آب براى او ممكن نيست، چنانچه بتواند بدون ضرر و مشقت وضوى خود را نگهدارد، احتياط واجب 

 .آن است آه آن را باطل نكند

 آسى آه فقط به مقدار وضو يا به مقدار غسل آب دارد، اگر بداند يا دو شاهد عادل خبر دهند آه اگر آن را بريزد آب ٦٦٢
و احتياط واجب آن است آه پيش از وقت نماز . آند، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد، ريختن آن حرام است پيدا نمى

آند،  و هرگاه احتمال عقاليى هم بدهد آه اگر آب را بريزد ديگر آب پيدا نمى. هم آن را نريزد، بلكه خالى از قوت نيست
 .احتياط واجب آن است آه پيش از وقت نماز هم آب را نريزد

آند، اگر بعداز داخل شدن وقت نماز وضوى خود را  داند يا دو شاهد عادل خبر دهد آه آب پيدا نمى  آسى آه مى٦٦٣
اگر چه احتياط مستحب آن است آه . باطل آند يا آبى آه دارد بريزد، معصيت آرده ولى نمازش با تيمم صحيح است

 .قضاى آن نماز را بخواند

 دوم از موارد تيمم
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اى آه آب از چاه بكشد، دسترسى به آب   اگر به واسطه پيرى يا ترس از دزد و جانور و مانند اينها يا نداشتن وسيله٦٦٤
و همچنين است اگر تهيه آردن آب يا استعمال آن به قدرى مشقت داشته باشد آه مردم . نداشته باشد، بايد تيمم آند

 .تحمل آن را نكنند

 اگر براى آشيدن آب از چاه دلو و ريسمان و مانند اينها الزم دارد و مجبور است بخرد يا آرايه نمايد، اگر چه قيمت آن ٦٦٥
ولى اگر تهيه آنها به . و همچنين است اگر آب را به چندين برابر قيمتش بفروشند. چند برابر معمول باشد، بايد تهيه آند

 .خواهد آه نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد، واجب نيست تهيه نمايد قدرى پول مى

تواند قرض  داند يا گمان دارد آه نمى ولى آسى آه مى.  اگر ناچار شود آه براى تهيه آب قرض آند، بايد قرض نمايد٦٦٦
 .خود را بدهد، واجب نيست قرض آند

 . اگر آندن چاه مشقت ندارد، به احتياط واجب بايد براى تهيه آب،چاه بكند٦٦٧

 .منت به او ببخشد، بايد قبول آند  اگر آسى مقدارى آب بى٦٦٨

 سوم از موارد تيمم

 اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد يا بترسد آه به واسطه استعمال آن،مرض يا عيبى در او پيدا شود يا مرضش ٦٦٩
ولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، بايد با آب گرم . طول بكشد يا شدت آند يا به سختى معالجه شود، بايد تيمم نمايد

 .وضو بگيرد يا غسل آند

يقين آند آه آب براى او ضرر دارد، بلكه اگر احتمال ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و  الزم نيست٦٧٠
 .از آن احتمال ترس براى او پيدا شود، بايد تيمم آند

 . آسى آه مبتال به درد چشم است و آب براى او ضرر دارد، بايد تيمم نمايد٦٧١

و اگر .  اگر به واسطه يقين يا ترس ضرر تيمم آند و پيش از نماز بفهمد آه آب برايش ضرر ندارد، تيمم او باطل است٦٧٢
 .بعد از نماز بفهمد، نمازش صحيح است

داند آب برايش ضرر ندارد، چنانچه غسل آند يا وضو بگيرد و بعد بفهمد آه آب براى او ضرر داشته،   آسى آه مى٦٧٣
 .وضو و غسل او صحيح است

 چهارم از موارد تيمم

 هرگاه بترسد آه اگر آب را به مصرف وضو يا غسل برساند، خود او يا عيال و اوالد او، يا رفيقش و آسانى آه با او ٦٧٤
مربوطند مانند نوآر و آلفت از تشنگى بميرند يا مريض شوند يا به قدرى تشنه شوند آه تحمل آن مشقت دارد، بايد 

برند،  و نيز اگر بترسد حيوانى آه مانند اسب و قاطر معموال براى خوردن سرش را نمى. جاى وضو و غسل، تيمم نمايد به
و همچنين است اگر آسى . از تشنگى تلف شود، بايد آب را به آن بدهد و تيمم نمايد، اگر چه حيوان مال خودش نباشد
 .آه حفظ جان او واجب است به طورى تشنه باشد آه اگر انسان آب را به او ندهد، تلف شود

 اگر غير از آب پاآى آه براى وضو يا غسل دارد آب نجسى هم به مقدار آشاميدن خود و آسانى آه با او مربوطند ٦٧٥
ولى چنانچه آب را براى حيوانش بخواهد، بايد آب. داشته باشد، بايد آب پاك را براى آشاميدن بگذارد و با تيمم نماز بخواند

 .نجس را به آن بدهد و با آب پاك وضو و غسل را انجام دهد

 پنجم از موارد تيمم

 آسى آه بدن يا لباسش نجس است و آمى آب دارد آه اگر با آن وضو بگيرديا غسل آند براى آب آشيدن بدن يا ٦٧٦
ولى اگر چيزى نداشته باشد آه بر آن تيمم . ماند، بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تيمم نماز بخواند لباس او نمى

 .آند،بايد آب را به مصرف وضو يا غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند

 ششم از موارد تيمم

 اگر غير از آب يا ظرفى آه استعمال آن حرام است آب يا ظرف ديگرى ندارد مثال آب يا ظرفش غصبى است و غير از ٦٧٧
 .آن آب و ظرف ديگرى ندارد، بايد به جاى وضو و غسل، تيمم آند

 هفتم از موارد تيمم
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خوانده   هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد آه اگر وضو بگيرد يا غسل آند، تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت٦٧٨
 .شود، بايد تيمم آند مى

 اگر عمدا نماز را به قدرى تاخير بيندازد آه وقت وضو يا غسل نداشته باشد معصيت آرده، ولى نماز او با تيمم صحيح٦٧٩
 .آه قضاى آن نماز را بخواند اگر چه احتياط مستحب آن است. است

 .ماند يا نه، بايد تيمم آند  آسى آه شك دارد آه اگر وضو بگيرد يا غسل آند وقت براى نماز او مى٦٨٠

 آسى آه به واسطه تنگى وقت تيمم آرده، چنانچه بعد از نماز آبى آه داشته از دستش برود، اگر چه تيمم خود را ٦٨١
 .اش تيمم باشد، بايد دوباره تيمم نمايد نشكسته باشد، در صورتى آه وظيفه

 آسى آه آب دارد اگر به واسطه تنگى وقت با تيمم مشغول نماز شود و در بين نماز آبى آه داشته از دستش برود،٦٨٢
 .تواند با همان تيمم نماز بخواند براى نمازهاى بعد مى

تواند وضو بگيرد يا غسل آند و نماز را بدون آارهاى مستحبى آن مثل اقامه و  اگر انسانى به قدرى وقت دارد آه مى٦٨٣
بلكه اگر به اندازه سوره هم . قنوت بخواند، بايد غسل آند يا وضو بگيرد و نماز را بدون آارهاى مستحبى آن به جا آورد

 .وقت ندارد، بايد غسل آند يا وضو بگيرد و نماز را بدون سوره بخواند

 چيزهايى آه تيمم به آنها صحيح است

 .وبه گل پخته مثل آجر و آوزه نيز صحيح است.  تيمم به خاك و ريگ و آلوخ و سنگ اگر پاك باشند، صحيح است٦٨٤

ولى تيمم به جواهر مثل .  تيمم بر سنگ گچ و سنگ آهك و سنگ مرمر سياه و ساير اقسام سنگها صحيح است٦٨٥
و احتياط واجب آن است آه با بودن خاك يا چيز ديگرى آه تيمم به آن صحيح است،. باشد سنگ عقيق و فيروزه باطل مى
و اگر دسترسى به خاك و مانند آن ندارد و امر داير است بين گچ يا آهك پخته، و بين . به گچ و آهك پخته هم تيمم نكند

 .غبار يا گل، بايد به احتياط واجب جمع آند بين تيمم به هر دو

.  اگر خاك و ريگ و آلوخ و سنگ پيدا نشود، بايد به گرد و غبارى آه روى فرش و لباس و مانند اينهاست، تيمم نمايد٦٨٦
و اگر غبار در الى لباس و فرش باشد، تيمم به آن صحيح نيست، مگر آن آه اول دست بزند تا روى آن، غبار آلوده شود، 

و اگر گل هم پيدا نشود، احتياط مستحب آن است آه نماز .و چنانچه گرد پيدا نشود، بايد به گل تيمم آند. بعد تيمم آند
 .را بدون تيمم بخواند،و بنابر احتياط بعدا قضاى آن را بجا آورد

و اگر بتواند گل را خشك آند و از آن .  اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن خاك تهيه آند، تيمم به گرد باطل است٦٨٧
 .باشد خاك تهيه نمايد، تيمم به گل باطل مى

 آسى آه آب ندارد، اگر برف يا يخ داشته باشد، چنانچه ممكن است بايد آن را آب آند و با آن وضو بگيرد يا غسل ٦٨٨
و اگر ممكن نيست و چيزى هم آه تيمم به آن صحيح است ندارد، احتياط مستحب آن است آه نماز را بدون وضو و. نمايد

 .تيمم بخواند، و بنابر احتياط واجب بعدا قضا آند

ولى اگر آن چيز. تواند به آن تيمم آند  اگر با خاك و ريگ، چيزى مانند آاه آه تيمم به آن باطل است مخلوط شود،نمى٦٨٩
 .به قدرى آم باشد آه در خاك يا ريگ از بين رفته حساب شود، تيمم به آن خاك و ريگ صحيح است

 . اگر چيزى ندارد آه بر آن تيمم آند، چنانچه ممكن است بايد به خريدن و مانند آن تهيه نمايد٦٩٠

و احتياط مستحب آن است آه با بودن زمين يا خاك خشك، به زمين يا خاك نمناك .  تيمم به ديوار گلى صحيح است٦٩١
 .تيمم نكند

  احوط اين است آه تيمم آند و نمازش را در وقت بخواند و بعد قضاى آن٥

 اگر يقين داشته باشد آه تيمم به چيزى صحيح است و به آن تيمم نمايد، بعد بفهمد تيمم به آن باطل بوده، ٦٩٣
 .نمازهايى را آه با آن تيمم خوانده، بايد دوباره بخواند

 .آند، بايد غصبى نباشد  چيزى آه بر آن تيمم مى٦٩٤

اجازه داخل ملك ديگرى شود و پس اگر در ملك خود دستها را به زمين بزند و بى.  تيمم در فضاى غصبى باطل نيست٦٩٥
 .شود دستها را به پيشانى بكشد، تيمم او باطل نمى
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 اگر نداند محل تيمم غصبى است و يا فراموش آرده باشد، تيمم او صحيح است، اگر چه فراموش آننده، خود غاصب٦٩٦
 .باشد

 . آسى آه در جاى غصبى حبس است، اگر آب و خاك او غصبى است، بايد با تيمم نماز بخواند٦٩٧

و بعد از زدن دست بر آن، . آند، گردى داشته باشد آه به دست بماند  مستحب است چيزى آه بر آن تيمم مى٦٩٨
 .مستحب است دست را بتكاند آه گرد آن بريزد

واگر نمك روى آن را گرفته .  تيمم به زمين گود و خاك جاده و زمين شوره زار آه نمك روى آن را نگرفته، مكروه است٦٩٩
 .باشد، باطل است

 دستور تيمم

:سوم. زدن آف دو دست با هم بر چيزى آه تيمم به آن صحيح است: دوم. نيت: اول:  در تيمم چهار چيز واجب است٧٠٠
رويد تا ابروها و باالى بينى، و بنابر  آشيدن آف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن از جايى آه موى سر مى

آشيدن آف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد: چهارم. احتياط واجب بايد دستها روى ابروها هم آشيده شود
 .از آن آشيدن آف دست راست به تمام پشت دست چپ

 . تيمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقى ندارند٧٠١

 احكام تيمم

 اگر مختصرى از پيشانى و پشت دستها را هم مسح نكند، تيمم باطل است، چه عمدا مسح نكند يا مساله را نداند٧٠٢
 ولى دقت زياد هم الزم نيست و همين قدر آه بگويند تمام. يا فراموش آرده باشد

ولى مسح بين .  براى آنكه يقين آند تمام پشت دست را مسح آرده، بايد مقدارى باالتراز مچ را هم مسح نمايد٧٠٣
 .انگشتان الزم نيست

سر هم بجا آورد و اگر بين آنها   پيشانى و پشت دستها را بايد از باال به پايين مسح نمايد و آارهاى آن را بايد پشت٧٠٤
 .آند، باطل است به قدرى فاصله دهد آه نگويند تيمم مى

و اگر بدل از غسل باشد، بايد آن غسل را . يا بدل از وضو  در موقع نيت بايد معين آند آه تيمم او بدل از غسل است٧٠٥
جاى بدل از وضو، بدل از غسل، يا به جاى بدل از غسل، بدل از وضو، نيت آند يا مثال در و چنانچه اشتباها به. معين نمايد

 .تيمم بدل از غسل جنابت، نيت تيمم بدل از غسل مس ميت نمايد، تيمم او باطل است

 در تيمم بايد پيشانى و آف دستها و پشت دستها پاك باشد، و اگر آف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد، ٧٠٦
 .بايد به همان آف دست نجس تيمم آند

و اگر در پيشانى يا پشت دستها يا در آف دستها مانعى .  انسان بايد براى تيمم انگشتر را از دست بيرون آورد٧٠٧
 .باشد، مثال چيزى به آنها چسبيده باشد، بايدبرطرف نمايد

تواند باز آند، بايد دست را روى  اگر پيشانى يا پشت دستها زخم است و پارچه يا چيز ديگرى را آه بر آن بسته، نمى٧٠٨
و نيز اگر آف دست زخم باشدو پارچه يا چيز ديگرى را آه بر آن بسته نتواند باز آند، بايد دست را با همان . آن بكشد

 .پارچه به چيزى آه تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت دستها بكشد

ولى اگر موى سر روى پيشانى آمده باشد، بايد آن را .  اگر پيشانى و پشت دستها مو داشته باشد، اشكال ندارد٧٠٩
 .عقب بزند

 اگر احتمال دهد آه در پيشانى و آف دستها يا پشت دستها مانعى هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا ٧١٠
 .باشد، بايد جستجو نمايد تا يقين يا اطمينان پيدا آند آه مانعى نيست

خود او  شود، بايد او را با دست و آسى آه نايب مى. تواند تيمم آند، بايد نايب بگيرد  اگر وظيفه او تيمم است و نمى٧١١
خود را به چيزى آه تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت  و اگر ممكن نباشد،بايد نايب دست. تيمم دهد

 .دستهاى او بكشد

 اگر بعد از آنكه وارد تيمم شد شك آند آه قسمت پيش از آن را فراموش آرده يا نه، اعتنا نكند و تيمم او صحيح ٧١٢
 .و نيز اگر بعد از به جا آوردن هر جزء شك آند آه درست به جا آورده يا نه، اعتنا نكند و تيمم او صحيح است. است
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 . اگر بعد از مسح دست چپ شك آند آه درست تيمم آرده يا نه، تيمم او صحيح است٧١٣

ولى اگر براى آار . اش تيمم است، بنابر احتياط واجب نبايد پيش از وقت نماز براى نماز تيمم آند  آسى آه وظيفه٧١٤
 .تواند با همان تيمم نماز بخواند واجب ديگر يا مستحبى تيمم آند و تا وقت نماز عذر او باقى باشد، مى

تواند با تيمم نماز  ماند، در وسعت وقت مى اش تيمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقى مى  آسى آه وظيفه٧١٥
شود، بايد صبر آند و با وضو يا غسل نماز بخواند يا در تنگى وقت  ولى اگر بداند آه تا آخر وقت عذر او برطرف مى. بخواند

 .با تيمم نماز را بجا آورد

تواند نمازهاى قضاى خود را با تيمم بخواند، هر چند احتمال بدهد  تواند وضو بگيرد يا غسل آند، مى  آسى آه نمى٧١٦
 .ولى در صورت علم به زوال عذر تا پيش از ضيق شدن وقت بايد منتظر بماند. شود آه به زودى عذر او برطرف مى

هاى شبانه روز وقت  تواند وضو بگيرد يا غسل آند، جايز است نمازهاى مستحبى را آه مثل نافله  آسى آه نمى٧١٧
 .به شرط آنكه علم به زوال عذر تا آخر وقت نداشته باشد. معين دارد با تيمم بخواند، حتى در اول وقت

اى و تيمم نمايد، مثال جراحتى در پشت او است، اگر بعد از غسل و تيمم نماز   آسى آه احتياطا بايد غسل جبيره٧١٨
 .بخواند و بعداز نماز حدث اصغرى از او سر زند، مثال بول آند براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد

 .شود  اگر به واسطه نداشتن آب يا عذر ديگرى تيمم آند، بعد از برطرف شدن عذر،تيمم او باطل مى٧١٩

نمايد،  و چيزهايى آه غسل را باطل مى. آند آند، تيمم بدل از وضو را هم باطل مى  چيزهايى آه وضو را باطل مى٧٢٠
 .نمايد تيمم بدل از غسل را هم باطل مى

تواند غسل آند، اگر چند غسل بر او واجب باشد، احتياط واجب آن است آه بدل هر يك از آنها يك   آسى آه نمى٧٢١
 .تيمم نمايد

تواند غسل آند، اگر بخواهد عملى را آه براى آن غسل واجب است انجام دهد، بايد بدل از غسل   آسى آه نمى٧٢٢
و اگر نتواند وضو بگيرد و بخواهد عملى را آه براى آن وضو واجب است انجام دهد، بايد بدل از وضو تيمم . تيمم نمايد

 .نمايد

ولى اگر بدل از غسلهاى ديگر تيمم آند، بايد .  اگر بدل از غسل جنابت تيمم آند، الزم نيست براى نماز وضو بگيرد٧٢٣
 .و اگر نتواند وضو بگيرد،بايد تيمم ديگرى هم بدل از وضو بنمايد. وضو بگيرد

آند براى او پيش آيد، چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند   اگر بدل از غسل تيمم آند و بعد آارى آه وضو را باطل مى٧٢٤
 .تواند وضو بگيرد، بايد بدل از وضو تيمم نمايد واگر نمى. غسل آند، بايد وضو بگيرد

آند و تيمم ديگرى اش آن است آه بدل از وضو و بدل از غسل تيمم آند، همين دو تيمم آفايت مى  آسى آه وظيفه٧٢٥
 .الزم نيست

اش تيمم است، اگر براى آارى تيمم آند، تا تيمم و عذر او باقى است، آارهايى را آه بايد با وضو   آسى آه وظيفه٧٢٦
يا خوابيدن تيمم آرده، فقط آارى را آه براى  ولى اگر با داشتن آب براى نماز ميت. تواند به جا آورد يا غسل انجام داد، مى

 .و در مورد تيمم به خاطر تنگى وقت، به احتياط واجب ساير غايات را انجام ندهد. تواند انجام دهد آن تيمم نموده مى

آنكه از استعمال آب ترس : اول:  در چند مورد مستحب است نمازهايى را آه انسان با تيمم خوانده، دوباره بخواند٧٢٧
آند و  دانسته يا گمان داشته آه آب پيدا نمى آنكه مى: دوم. داشته و عمدا خود را جنب آرده و با تيمم نماز خوانده است

آنكه تا آخر وقت عمدا در جستجوى آب نرود و با تيمم نماز : سوم. عمدا خود را جنب آرده و با تيمم نماز خوانده است
آنكه عمدا نماز را تاخير انداخته و در آخر وقت با : چهارم. شد آرد، آب پيدا مى بخواند و بعد بفهمد آه اگر جستجو مى

 .شود و آبى را آه داشته ريخته است دانسته يا گمان داشته آه آب پيدا نمى آنكه مى: پنجم. تيمم نماز خوانده است

 احكام نماز
و اگر پذيرفته . شود نماز مهمترين اعمال دينى است آه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،عبادتهاى ديگر هم قبول مى

و همانطور آه اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو آند، چرك . شود نشود، اعمال ديگر هم قبول نمى
آه انسان نماز را در اول وقت  و سزاوار است. آند ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مى در بدنش نمى

پيغمبر اآرم صلى اهللا عليه و آله . خواند و آسى آه نماز را پست و سبك شمارد،مانند آسى است آه نماز نمى. بخواند
روزى حضرت در مسجد ".آسى آه به نماز اهميت ندهد و آن را سبك شمارد، سزاوار عذاب آخرت است:"و سلم فرمود

اگر اين مرد در: "حضرت فرمودند. تشريف داشتند، مردى وارد و مشغول نماز شد، و رآوع و سجودش را آامال به جا نياورد
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پس انسان بايد مواظب باشد آه به عجله و ". حالى آه نمازش اين طور است از دنيا برود، به دين من از دنيا نرفته است
شتابزدگى نماز نخواند، و در حال نماز به ياد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد آه با چه آسى سخن 

و اگر انسان در موقع نماز آامال . گويد، و خود را در مقابل عظمت و بزرگى خداوند عالم بسيار پست و ناچيز ببيند مى
السالم بيرون  چنانچه در حال نماز تير را از پاى مبارك امير المؤمنين عليه. شود خبر مى اين مطلب توجه آند، از خود بى به

و نيز بايد نمازگزار توبه و استغفار نمايد و گناهانى آه مانع قبول شدن نماز است . آشيدند و آن حضرت متوجه نشدند
و همچنين. مانند حسد،آبر، غيبت، خوردن حرام، آشاميدن مسكرات و ندادن خمس و زآات، بلكه هر معصيتى را ترك آند

آند بجانياورد، مثال در حال خواب آلودگى و خوددارى از بول به نماز نايستد و سزاوار است آارهايى آه ثواب نماز را آم مى
آند بجا آورد، مثال انگشترى عقيق به دست  و نيز آارهايى آه ثواب نماز را زياد مى. در موقع نماز به آسمان نگاه نكند

 .آند، و لباس پاآيزه بپوشد، و شانه و مسواك آند، و خود را خوشبو نمايد

 نمازهاى واجب

. نماز طواف واجب خانه آعبه: چهارم. نماز ميت: سوم. نماز آيات: دوم. نماز يوميه: اول: نمازهاى واجب شش است
نمازى آه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب : ششم. نماز قضاى پدر آه بر پسر بزرگتر واجب است: پنجم

  .شود مى

 نمازهاى واجب يوميه

 .ظهر و عصر هر آدام چهار رآعت، مغرب سه رآعت، عشا چهار رآعت، صبح دو رآعت: نمازهاى واجب يوميه پنج است

 .خواند شود، دو رآعت ى آه گفته مى  در سفر بايد نمازهاى چهار رآعتى را با شرايط٧٢٨

 وقت نماز ظهر و عصر

آيد، سايه آن به طرف مغرب  اگر چوب يا چيزى مانند آن را راست در زمين هموار فرو برند، صبح آه خورشيد بيرون مى٧٢٩
و در شهرهاى ما در اول ظهر شرعى به آخرين درجه آمى . شود آيد،اين سايه آم مى و هر چه آفتاب باال مى. افتد مى
رود، سايه زيادتر  و هر چه خورشيد رو به مغرب مى. گردد رسد،و ظهر آه گذشت، سايه آن به طرف مشرق برمى مى
شود ظهر  بنابر اين وقتى سايه به آخرين درجه آمى رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن گذاشت، معلوم مى. شود مى

رود، بعد از آنكه سايه  ولى در بعضى شهرها مثل مكه آه گاهى موقع ظهر سايه به آلى از بين مى. شرعى شده است
 .شود ظهر شده است دوباره پيدا شد، معلوم مى

 .برند، شاخص گويند  چوب يا چيز ديگرى را آه براى معين آردن ظهر به زمين فرو مى٧٣٠

وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتى آه از :  نماز ظهر و عصر هر آدام وقت مخصوص و مشترآى دارند٧٣١
و وقت مخصوص نماز عصر موقعى است آه به اندازه خواندن نماز عصر وقت به . ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد

و ما بين. مغرب مانده باشد، آه اگر آسى تا اين موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده و بايد نماز عصر را بخواند
و اگر آسى اشتباها نماز . وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است

 .ظهر يا عصر را در وقت مخصوص ديگرى بخواند، نمازش صحيح است

 اگر پيش از خواندن نماز ظهر سهوا مشغول نماز عصر شود و در بين نماز بفهمد اشتباه آرده است، چنانچه در وقت ٧٣٢
ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد  يعنى نيت آند آه آنچه تا حال خوانده. مشترك باشد، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند

و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد، . و بعد از آنكه نماز را تمام آرد، نماز عصر را بخواند. خوانم، همه نماز ظهر باشد مى
بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام آند و بعد نماز عصر را بخواند و احتياط آن است آه دوباره نماز عصر را هم 

 .بعد از آن بخواند، و اين احتياط خيلى خوب است

ولى احتياط مستحب آن است آه اگر . تواند به جاى نماز ظهر، دو رآعت نماز جمعه بخواند  در روز جمعه انسان مى٧٣٣
 .نماز جمعه خواند، نماز ظهر را هم بخواند، و اين احتياط خيلى مطلوب است

و اگر از اوايل ظهر تاخير . گويند، تاخير نيندازد  احتياط واجب آن است آه نماز جمعه را از موقعى آه عرفا اول ظهر مى٧٣٤
 .افتاد، به جاى نماز جمعه نماز ظهر بخواند

 وقت نماز مغرب و عشا

 .شود، از بين برود  مغرب موقعى است آه سرخى طرف مشرق آه بعد از غروب آفتاب پيدا مى٧٣٥

وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتى :  نماز مغرب و عشا هر آدام وقت مخصوص و مشترآى دارند٧٣٦
آه از مغرب به اندازه خواندن سه رآعت نماز بگذرد آه اگر آسى مثال مسافر باشد و تمام نماز عشا را سهوا در اين وقت
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و وقت مخصوص نماز عشا موقعى . بخواند، احتياط مستحب آن است آه بعداز نماز مغرب، نماز عشا را دوباره بخواند
است آه به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد آه اگر آسى تا اين موقع نماز مغرب را عمدا نخواند، بايد 

و بين وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا، وقت مشترك . اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند
نماز مغرب و عشا است، آه اگر آسى در اين وقت اشتباها نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند و بعداز نماز 

 .شود،نمازش صحيح است و بايد نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد ملتفت

مثال اگر به اندازه . آند  وقت مخصوص و مشترك آه معنى آن در مساله پيش گفته شد، براى اشخاص فرق مى٧٣٧
خواندن دو رآعت نماز از اول ظهر بگذرد، وقت مخصوص نماز ظهر آسى آه مسافر است، تمام شده و داخل وقت 

 .و براى آسى آه مسافر نيست، بايد به اندازه خواندن چهار رآعت نماز بگذرد. شود مشترك مى

 اگر پيش از خواندن نماز مغرب، سهوا مشغول نماز عشا شود و در بين نماز بفهمد آه اشتباه آرده، چنانچه به رآوع ٧٣٨
و اگر به رآوع . رآعت چهارم نرفته است، بايد نيت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام آند و بعد نماز عشا را بخواند

اما اگر تمام آنچه را خوانده، در وقت مخصوص نماز مغرب. رآعت چهارم رفته بايد نماز را تمام آند، بعد نماز مغرب را بخواند
خوانده باشد و پيش از رآوع رآعت چهارم يادش بيايد، بايد نيت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام آند و بعد از آن 

ولى احتياط مستحب آن است آه بعد از نماز عشا، دوباره نماز مغرب و عشا را بخواند و اين احتياط خيلى. عشا را بخواند
 .خوب است

و احتياط واجب آن است آه براى نماز مغرب و عشا و مانند اينها، شب را از .  آخر وقت نماز عشا نصف شب است٧٣٩
 .اول غروب تا اذان صبح حساب آرد، و براى نماز شب و مانند آن تا اول آفتاب حساب نمايند

يا به واسطه عذرى نماز مغرب يا نماز عشا را تا نصف شب نخواند، بنابر احتياط واجب بايد تا قبل   اگر از روى معصيت٧٤٠
 .از اذان صبح بدون اينكه نيت ادا و قضا آند، بجا آورد

 وقت نماز صبح

موقعى آه آن سفيده . آند، آه آن را فجر اول گويند اى رو به باال حرآت مى  نزديك اذان صبح از طرف مشرق سفيده٧٤١
 .آيد و آخر وقت نماز صبح، موقعى است آه آفتاب بيرون مى. پهن شد، فجر دوم و اول وقت نماز صبح است

 احكام وقت نماز

تواند مشغول نماز شود، آه يقين آند وقت داخل شده است، يا دو مرد عادل به داخل شدن   موقعى انسان مى٧٤٢
 .خبر دهند وقت

 نابينا و آسى آه در زندان است و مانند اينها بنابر احتياط واجب بايد تا يقين به داخل شدن وقت نكنند، مشغول نماز٧٤٣
ولى اگر انسان به واسطه ابر يا غبار و مانند اينها آه براى همه مانع از يقين آردن است، نتواند در اول وقت نماز . نشوند

 .تواند مشغول نماز شود يقين آند، چنانچه گمان داشته باشد آه وقت داخل شده،مى به داخل شدن وقت

خبر دهند يا انسان يقين آند آه وقت نماز شده و مشغول نماز شود و در بين   اگر دو مرد عادل به داخل شدن وقت٧٤٤
و همچنين است اگر بعد از نماز بفهمد آه تمام نماز را پيش از . نماز بفهمد آه هنوز وقت داخل نشده، نماز او باطل است

ولى اگر در بين نماز بفهمد وقت داخل شده، يا بعد از نماز بفهمد آه در بين نماز وقت داخل شده، نماز او . خوانده وقت
 .صحيح است

 اگر انسان ملتفت نباشد آه بايد با يقين به داخل شدن وقت مشغول نماز شود، چنانچه بعد از نماز بفهمد آه تمام ٧٤٥
خوانده يا بفهمد آه در بين نماز وقت  و اگر بفهمد تمام نماز را پيش از وقت. خوانده، نماز او صحيح است نماز را در وقت

 .داخل شده است، نمازش باطل است

 اگر يقين آند وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بين نماز شك آند آه وقت داخل شده يا نه، نماز او باطل ٧٤٦
شده و شك آند آه آنچه از نماز خوانده در وقت بوده يا نه، نمازش  ولى اگر در بين نماز يقين داشته باشد آه وقت. است

 .صحيح است

 اگر وقت نماز به قدرى تنگ است آه به واسطه به جا آوردن بعضى از آارهاى مستحب نماز، مقدارى از آن بعد از ٧٤٧
خوانده  مثال اگر به واسطه خواندن قنوت مقدارى از نماز بعد از وقت. شود، بايد آن مستحب را به جا نياورد خوانده مى وقت
 .شود،بايد قنوت نخواند مى

ولى نبايد عمدا نماز را تا اين وقت.  آسى آه به اندازه خواندن يك رآعت نماز وقت دارد، بايد نماز را به نيت ادا بخواند٧٤٨
 .اخير بيندازد ت
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 آسى آه مسافر نيست، اگر تا مغرب به اندازه خواندن پنج رآعت نماز وقت دارد، بايد نماز ظهر و عصر هر دو را ٧٤٩
و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن . و اگر آمتر وقت دارد، بايد فقط نماز عصر را بخواند و بعدا نماز ظهر را قضا آند. بخواند

و اگر آمتر وقت دارد، بايد فقط عشا را بخواند و بعدا بايد نماز . پنج رآعت نماز وقت دارد، بايد نماز مغرب و عشا را بخواند
 .مغرب را بخواند وبه احتياط واجب نيت ادا و قضا ننمايد

و اگر.  آسى آه مسافر است، اگر تا مغرب به اندازه خواندن سه رآعت نماز وقت دارد، بايد نماز ظهر و عصر را بخواند٧٥٠
و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار رآعت نماز . آمتر وقت دارد، بايد فقط عصر را بخواند و بعدا نماز ظهر را قضا آند

و اگر آمتر وقت دارد، بايد فقط عشا را بخواند و بعدا مغرب را بدون نيت ادا و . وقت دارد، بايد نماز مغرب و عشا را بخواند
يا بيشتر وقت به نصف شب مانده است،  و چنانچه بعد از خواندن عشا معلوم شود آه به مقدار يك رآعت.قضا بجا آورد

 .بايد فورا نماز مغرب را به نيت ادا بجا آورد

و هر چه به اول وقت .  مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند، و راجع به آن خيلى سفارش شده است٧٥١
 .اخير آن از جهتى بهتر باشد، مثال صبر آند آه نماز را به جماعت بخواند مگر آنكه ت. نزديكتر باشد، بهتر است

 هرگاه انسان عذرى دارد آه اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند، ناچار است با تيمم نماز بخواند، چنانچه بداند يا ٧٥٢
ولى اگر مثال لباسش نجس باشديا عذر. تواند در اول وقت نماز بخواند احتمال دهد آه عذر او تا آخر وقت باقى است، مى

و . رود، بنابر احتياط واجب بايد صبر آند تا عذرش برطرف شود ديگرى داشته باشد و احتمال دهد آه عذر او از بين مى
و الزم نيست به قدرى صبر آند آه فقط بتواند آارهاى واجب نماز را . چنانچه عذر او برطرف نشد، در آخر وقت نماز بخواند

تواند تيمم آند و نماز را با آن  انجام دهد، بلكه اگر براى مستحبات نماز مانند اذان و اقامه و قنوت هم وقت دارد، مى
 .مستحبات بجا آورد

 آسى آه مسايل نماز و شكيات و سهويات را نميداند و احتمال ميدهد آه يكى از اينها در نماز پيش آيد، بايد براى ٧٥٣
تواند در  آند، مى ولى اگر اطمينان دارد آه نماز را به طور صحيح تمام مى. ياد گرفتن اينها نماز را از اول وقت تاخير بيندازد

و اگر . داند پيش نيايد، نماز او صحيح است اى آه حكم آن را نمى پس اگر در نماز مساله. اول وقت مشغول نماز شود
دهد عمل نمايد و نماز را تمام  تواند به يكى از دو طرفى آه احتمال مى داند پيش آيد، مى اى آه حكم آن را نمى مساله
 .ولى بعد از نماز بايد مساله را بپرسد آه اگر نمازش باطل بوده، دوباره بخواند. آند

آند، در صورتى آه ممكن است، بايد اول قرض خود   اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را مطالبه مى٧٥٤
. و همچنين است اگر آار واجب ديگرى آه بايد آه بايد اول مسجد را تطهير آند، بعد نماز بخواند. را بدهد، بعد نماز بخواند

 .و چنانچه اول نماز بخواند معصيت آرده، ولى نماز او صحيح است

 نمازهايى آه بايد به ترتيب خوانده شود

و اگر عمدا نماز عصر را پيش از نماز .  انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر، و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند٧٥٥
 .ظهر و نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند، باطل است

تواند نيت را به   اگر به نيت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز يادش بيايد آه نماز ظهر را خوانده است، نمى٧٥٦
 .و همينطور است در نماز مغرب و عشا. نماز عصر برگرداند، بلكه بايد نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند

 اگر در بين نماز عصر يقين آند آه نماز ظهر را نخوانده است و نيت را به نماز ظهر برگرداند و داخل رآن شود و بعد ٧٥٧
ولى اگر پيش از داخل شدن در رآن. يادش بيايد آه نماز ظهر را خوانده بوده، نمازش باطل است و بايد نماز عصر را بخواند

يادش بيايد، بايد نيت را به نماز عصر برگرداند و آنچه به نيت ظهر خوانده، دوباره به نيت عصر بخواند، و نمازش صحيح 
 .است

ولى اگر وقت به قدرى .  اگر در بين نماز عصر شك آند آه نماز ظهر را خوانده يا نه، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند٧٥٨
 .شود، بايد به نيت نماز عصر، نماز را تمام آند و نماز ظهرش قضا ندارد آم است آه بعد از تمام شدن نماز مغرب مى

 اگر در نماز عشا پيش از رآوع رآعت چهارم شك آند آه نماز مغرب را خوانده يا نه، چنانچه وقت به قدرى آم است ٧٥٩
و اگر بيشتر وقت دارد، بايد نيت را به . شود، بايد به نيت عشا نماز را تمام آند آه بعد از تمام شدن نماز، نصف شب مى

 .نماز مغرب برگرداند و نماز را سه رآعتى تمام آند، بعد نماز عشا را بخواند

 اگر در نماز عشا بعد از رسيدن به رآوع رآعت چهارم، شك آند آه نماز مغرب را خوانده يا نه، بايد نماز را تمام آند، ٧٦٠
 .ولى اگراين شك در وقت مخصوص به نماز عشا باشد، خواندن نماز مغرب الزم نيست. بعد نماز مغرب را بخواند

 اگر انسان نمازى را آه خوانده احتياطا دوباره بخواند و در بين نماز يادش بيايد، نمازى را آه بايد پيش از آن بخواند ٧٦١
خواند، اگر يادش بيايد نماز  مثال موقعى آه نماز عصر را احتياطا مى. تواند نيت را به آن نماز برگرداند نخوانده است، نمى

 .تواند نيت را به نماز ظهر برگرداند ظهر را نخوانده است، نمى

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org



 . برگرداندن نيت از نماز قضا به نماز ادا، و از نماز مستحب به نماز واجب جايز نيست٧٦٢

تواند در بين نماز نيت را به نماز قضا برگرداند، ولى بايد برگرداندن   اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، انسان مى٧٦٣
تواند نيت را به قضاى صبح برگرداند آه  مثال اگر مشغول نماز ظهر است، در صورتى مى. نيت به نماز قضا ممكن باشد

 .سوم نشده باشد داخل رآعت

 نمازهاى مستحب

هاى شبانه روز بيشتر و بين نمازهاى مستحبى، به خواندن نافله.  نمازهاى مستحبى زياد است و آنها را نافله گويند٧٦٤
سفارش شده، و آنها در غير روز جمعه سى و چهار رآعتند، آه هشت رآعت آن نافله ظهر و هشت رآعت نافله عصر و 

و چون دو رآعت . باشد چهار رآعت نافله مغرب و دو رآعت نافله عشا و يازده رآعت نافله شب و دو رآعت نافله صبح مى
ولى در روز جمعه بر شانزده رآعت نافله . شود حساب مى نافله عشا را بنابر احتياط واجب بايد نشسته خواند،يك رآعت

 .شود ظهر و عصر، چهار رآعت اضافه مى

 از يازده رآعت نافله شب، هشت رآعت آن بايد به نيت نافله شب، و دو رآعت آن به نيت نماز شفع، و يك رآعت آن ٧٦٥
 .و دستور آامل نافله شب در آتابهاى دعا گفته شده است. به نيت نماز وتر خوانده شود

مثال . حساب آند شود نشسته خواند ولى بهتر است دو رآعت نماز نافله نشسته را يك رآعت  نمازهاى نافله را مى٧٦٦
و اگر . شانزده رآعت بخواند خواهد نافله ظهر را آه هشت رآعت است نشسته بخواند، بهتر است آسى آه مى

 .خواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز يك رآعتى نشسته بخواند مى

 .تواند بجا آورد ولى نافله عشا را به نيت اينكه شايد مطلوب باشد، مى.  نافله ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند٧٦٧

 هاى يوميه وقت نافله

و وقت آن از اول ظهر است تا موقعى آه آن مقدار از سايه . شود  نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مى٧٦٨
مثال اگر درازى شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار . اندازه دو هفتم آن شود شود، به شاخص آه بعداز ظهر پيدا مى

 .شود به دو وجب رسيد، آخر وقت نافله ظهر است اى آه بعد از ظهر پيدا مى سايه

آه آن مقدار از سايه شاخص آه بعد از ظهر  و وقت آن تا موقعى است. شود  نافله عصر پيش از نماز عصر خوانده مى٧٦٩
و چنانچه بخواهد نافله ظهر يا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتر است . شود، به چهار هفتم آن برسد پيدا مى

 .و بنابر احتياط واجب، نيت ادا و قضا نكند. نافله ظهر را بعد از نماز ظهر، و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند

 وقت نافله مغرب، بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتى آه سرخى طرف مغرب آه بعد از غروب آردن آفتاب در ٧٧٠
 .شود، از بين برود آسمان پيدا مى

و بهتر است بعد از نماز عشا بالفاصله خوانده .  وقت نافله عشا، بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است٧٧١
 .شود

و وقت آن بعد از گذشتن از نصف شب، به مقدار خواندن يازده رآعت . شود  نافله صبح پيش از نماز صبح خوانده مى٧٧٢
در اين ولى احتياط آن است آه قبل از فجر اول نخوانند، مگر آن آه بعد از نافله شب بالفاصله بخوانند، آه. نماز شب است

 .صورت مانعى ندارد

 . وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح، و بهتر است نزديك اذان صبح خوانده شود٧٧٣

 .تواند آن را در اول شب بجا آورد  مسافر و آسى آه براى او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، مى٧٧٤

 نماز غفيله

و وقت آن بعد از نماز مغرب. شود  يكى از نمازهاى مستحبى نماز غفيله است، آه بين نماز مغرب و عشا خوانده مى٧٧٥
: و در رآعت اول آن بعد از حمد، بايد به جاى سوره، اين آيه را بخوانند. است تا وقتى آه سرخى طرف مغرب از بين برود

سبحانك انى آنت من الظالمين  و ذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات ان ال اله اال نت"
و : "و در رآعت دوم بعد از حمد به جاى سوره، اين آيه را بخوانند". فاستجبنا له و نجيناه من الغم و آذلك ننجى المؤمنين

عنده مفاتح الغيب ال يعلمها اال هو و يعلم ما فى البر و البحر و ما تسقط من ورقة اال يعلمها و ال حبة فى ظلمات االرض و 
اللهم انى اسالك بمفاتح الغيب التى ال يعلمها اال انت ان : "و در قنوت آن بگويند". ال رطب و ال يابس اال فى آتاب مبين

: و بعد بگويند. و به جاى آلمه آذا و آذا حاجتهاى خود را بگويند". تصلى على محمد و آل محمد و ان تفعل بى آذا و آذا
اللهم انت ولى نعمتى و القادر على طلبتى تعلم حاجتى فاسالك بحق محمد و آل محمد عليه و عليهم السالم لما "
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 ".قضيتها لى

 احكام قبله

ولى آسى آه دور است، اگر . باشد قبله است، و بايد روبروى آن، نماز خواند  خانه آعبه آه در مكه معظمه مى٧٧٦
و همچنين است آارهاى ديگرى آه مانند سر بريدن . خواند، آافى است طورى بايستد آه بگويند رو به قبله نماز مى

 .حيوانات بايدرو به قبله انجام گيرد

خواند، بايد طورى بايستد آه بگويند رو به قبله ايستاده، و الزم نيست زانوهاى   آسى آه نماز واجب را ايستاده مى٧٧٧
 .او و نوك پاى او هم رو به قبله باشد

تواند به طور معمول بنشيند ودر موقع نشستن، آف پاها را به زمين   آسى آه بايد نشسته نماز بخواند، اگر نمى٧٧٨
 .ساق پاى او رو به قبله باشد گذارد، بايد در موقع نماز صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشد، و الزم نيست مى

تواند نشسته نماز بخواند، بايد در حال نماز به پهلوى راست طورى بخوابد آه جلوى بدن او رو به قبله  آسى آه نمى٧٧٩
و اگر اين را هم نتواند،بايد . و اگر ممكن نيست، بايد به پهلوى چپ طورى بخوابد آه جلوى بدن او رو به قبله باشد. باشد

 .به پشت بخوابد، به طورى آه آف پاى او رو به قبله باشد

و در سجده سهو هم احتياط مستحب همين.  نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو به قبله بجا آورد٧٨٠
 .است

و اگر انسان در اين دو حال نماز مستحبى بخواند، الزم . شود در حال راه رفتن و سوارى خواند  نماز مستحبى را مى٧٨١
 .نيست رو به قبله باشد

و . خواهد نماز بخواند، بايد براى پيدا آردن قبله آوشش نمايد تا يقين آند آه قبله آدام طرف است  آسى آه مى٧٨٢
دهند، يا به قول آسى آه از روى قاعده  هاى حسى شهادت مى تواند به گفته دو شاهد عادل آه از روى نشانه مى

و اگر اينها ممكن نشد، بايد به گمانى آه از محراب مسجد . شناسد و محل اطمينان است، عمل آند علمى قبله را مى
حتى اگر از گفته فاسق يا آافرى آه به واسطه . شود، عمل نمايد مسلمانان يا قبرهاى آنان يا از راههاى ديگر پيدا مى

 .شناسد گمان به قبله پيدا آند، آافى است قواعد علمى قبله را مى

مثال اگر ميهمان . تواند به گمان خود عمل نمايد  آسى آه گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قويترى پيدا آند، نمى٧٨٣
 .از گفته صاحبخانه گمان به قبله پيدا آند، ولى بتواند از راه ديگر گمان قويترى پيدا آند، نبايد به حرف او عمل نمايد

رود، چنانچه وقت نماز  اى ندارد، يا با اينكه آوشش آرده گمانش به طرفى نمى  اگر براى پيدا آردن قبله وسيله٧٨٤
اى آه وقت دارد نماز  و اگر به اندازه چهار نماز وقت ندارد، بايد به اندازه. وسعت دارد، بايد چهار نماز به چهار طرف بخواند

و بايد نمازها را طورى . خواهد بخواند هر طرفى آه مى مثال اگر فقط به اندازه يك نماز وقت دارد، بايد يك نماز به. بخواند
بخواند آه يقين آند يكى ازآنها رو به قبله بوده، يا اگر از قبله آج بوده، به طرف دست راست و دست چپ قبله نرسيده 

 .است

ولى احتياط مستحب آن .  اگر يقين يا گمان آند آه قبله در يكى از دو طرف است، بايد به هر دو طرف نماز بخواند٧٨٥
 .است آه در صورت گمان، به چهار طرف نماز بخواند

 آسى آه بايد به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا را بخواند، بهتر آن است آه نماز٧٨٦
 .اول را به هر چند طرف آه واجب است بخواند، بعد نماز دوم را شروع آند

 آسى آه يقين به قبله ندارد، اگر بخواهد غير از نماز آارى آند آه بايدرو به قبله انجام داد، مثال بخواهد سر حيوانى٧٨٧
 .واگر گمان ممكن نيست، به هر طرف آه انجام دهد، صحيح است. را ببرد، بايد به گمان عمل نمايد

 پوشانيدن بدن در نماز

 .و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند.بيند، عورتين خود را بپوشاند  مرد بايد در حال نماز اگر چه آسى او را نمى٧٨٨

ولى پوشاندن صورت به مقدارى آه در وضو شسته.  زن بايد در موقع نماز تمام بدن، حتى سر و موى خود را بپوشاند٧٨٩
اما براى آنكه يقين آند آه مقدار واجب را پوشانده است، بايد . شود، و دستها تا مچ، و پاها تا مچ پا الزم نيست مى

 .مقدارى از اطراف صورت و قدرى پايين تر از مچ را هم بپوشاند

آورد، بلكه بنابر احتياط واجب در   موقعى آه انسان قضاى سجده فراموش شده يا تشهد فراموش شده را بجامى٧٩٠
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 .موقع سجده سهو هم، بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند

اگر از روى ندانستن مساله هم باشد، بنابر  بلكه.  اگر انسان عمدا در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است٧٩١
 .احتياط واجب بايد نمازش را دوباره بخواند

و چنانچه پوشاندن عورت زياد طول بكشد، احتياط .  اگر در بين نماز بفهمد آه عورتش پيدا است، بايد آن را بپوشاند٧٩٢
ولى اگر بعداز نماز بفهمد آه در نماز عورت او پيدا بوده، نمازش صحيح. واجب آن است آه نماز را تمام آند و دوباره بخواند

 .است

پوشاند، ولى ممكن است در حال ديگر مثال در حال رآوع و سجود   اگر در حال ايستاده، لباسش عورت او را مى٧٩٣
ولى احتياط مستحب . اى آن را بپوشاند، نماز او صحيح است وسيله شود به نپوشاند، چنانچه موقعى آه عورت او پيدا مى

 .آن است آه باآن لباس نماز نخواند

تواند در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند، ولى احتياط مستحب آن است آه موقعى خود را با   انسان مى٧٩٤
 .اينها بپوشاند آه چيز ديگرى نداشته باشد

 .تواند برهنه نماز بخواند  اگر غير از گل هيچ چيز ندارد آه در نماز خود را بپوشاند، گل ساتر نيست و مى٧٩٥

آند، بنابر احتياط واجب بايد نماز را   اگر چيزى ندارد آه در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه احتمال دهد آه پيدا مى٧٩٦
 .اش نماز بخواند اخير بيندازد و اگر چيزى پيدا نكرد، در آخر وقت مطابق وظيفه ت

خواهد نماز بخواند، اگر براى پوشاندن خود حتى برگ درخت و علف نداشته باشد، و احتمال ندهد آه   آسى آه مى٧٩٧
بيند، بايد نشسته نماز بخواند و عورت  تا آخر وقت چيزى پيدا آند آه خود را باآن بپوشاند، در صورتى آه نامحرم او را مى

و در هر . بيند، ايستاده نماز بخواند و جلوى خود را با دست بپوشاند و اگر آسى او را نمى. خود را با ران خود بپوشاند
 .آورد تر مى دهد و براى سجود سر را قدرى پايين صورت رآوع و سجود را با اشاره انجام مى

 لباس نمازگزار

. آنكه از اجزاى مردار نباشد: سوم. آنكه مباح باشد: دوم. آنكه پاك باشد: اول:  لباس نمازگزار شش شرط دارد٧٩٨
آنكه اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابريشم خالص و طالباف : پنجم و ششم.آنكه از حيوان حرام گوشت نباشد: چهارم
 .شود و تفصيل اينها در مسايل آينده گفته مى.نباشد

 شرط اول

 .و اگر آسى عمدا با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.  لباس نمازگزار بايد پاك باشد٧٩٩

داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است و مقصر در ندانستن حكم مساله باشد، اگر با بدن يا لباس  آسى آه نمى٨٠٠
 .باشد نجس نماز بخواند، نمازش باطل مى

 اگر به واسطه تقصير در ندانستن مساله، چيز نجسى را نداند نجس است، مثال نداند عرق شتر نجاستخوار نجس ٨٠١
 .است و با آن نماز بخواند، نمازش باطل است

ولى احتياط مستحب .  اگر نداند آه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده، نماز او صحيح است٨٠٢
 .آن است آه اگر وقت دارد دوباره آن نماز را بخواند

 اگر فراموش آند آه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد، بايد نماز را دوباره بخواند، و اگر٨٠٣
 .وقت گذشته قضا نمايد

 آسى آه در وسعت وقت مشغول نماز است، اگر در بين نماز بدن يا لباس او نجس شود و پيش از آن آه چيزى از ٨٠٤
شود آه نجس شده يا بفهمد بدن يا لباس او نجس است و شك آند آه همان وقت  نماز را با نجاست بخواند، ملتفت

نجس شده يا از پيش نجس بوده، در صورتى آه آب آشيدن بدن يا لباس يا عوض آردن لباس يا بيرون آوردن آن، نماز را 
زند، بايد در بين نماز بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض نمايد يا اگر چيز ديگرى عورت او را پوشانده  به هم نمى

ولى چنانچه طورى باشد آه اگر بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض آند يا بيرون آورد نماز به . لباس را بيرون آورد
 .ماند، بايد نماز را بشكند و با بدن و لباس پاك نماز بخواند خورد و اگر لباس را بيرون آورد برهنه مى هم مى

 آسى آه در تنگى وقت مشغول نماز است، اگر در بين نماز لباس او نجس شود و پيش از آنكه چيزى از نماز را با ٨٠٥
نجاست بخواند بفهمد آه نجس شده يا بفهمد آه لباس او نجس است و شك آند آه همان وقت نجس شده يا از پيش 
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تواند لباس را بيرون زند و مى نجس بوده، در صورتى آه آب آشيدن يا عوض آردن يا بيرون آوردن لباس، نماز را به هم نمى
اما . آورد، بايد لباس را آب بكشد يا عوض آند يا اگر چيز ديگرى عورت او را پوشانده، لباس را بيرون آورد و نماز را تمام آند

تواند آب بكشد يا عوض آند، بايد لباس را بيرون آورد و به دستورى اگر چيز ديگرى عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمى
ولى چنانچه طورى است آه اگر لباس را آب بكشد يا عوض آند، نماز به . آه براى برهنگان گفته شد، نماز را تمام آند

تواند لباس را بيرون آورد، بايد با همان حال نماز را تمام آند و نمازش  خورد و به واسطه سرما و مانند آن نمى هم مى
 .صحيح است

 آسى آه در تنگى وقت مشغول نماز است، اگر در بين نماز بدن او نجس شود و پيش از آن آه چيزى از نماز را با ٨٠٦
شود آه نجس شده يا بفهمد بدن او نجس است، و شك آند آه همان وقت نجس شده يا از  نجاست بخواند، ملتفت

زند، بايد با  واگر نماز را به هم مى. زند، بايد آب بكشد پيش نجس بوده، در صورتى آه آب آشيدن بدن نماز را به هم نمى
 .همان حال نماز را تمام آند و نماز او صحيح است

 آسى آه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد، چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد آه بدن يا لباسش نجس ٨٠٧
 .بوده، نماز او صحيح است

 اگر لباس را آب بكشد و يقين آند آه پاك شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده، نمازش ٨٠٨
 .صحيح است

 اگر خونى در بدن يا لباس خود ببيند و يقين آند آه از خونهاى نجس نيست،مثال يقين آند آه خون پشه است، ٨٠٩
 .شود با آن نماز خواند، نماز او صحيح است چنانچه بعداز نماز بفهمد از خونهايى بوده آه نمى

 هرگاه يقين آند خونى آه در بدن يا لباس اوست، خون نجسى است آه نماز باآن صحيح است، مثال يقين آند خون ٨١٠
 .زخم و دمل است، اگر چنانچه بعد از نماز بفهمد خونى بوده آه نماز با آن باطل است، نمازش صحيح است

لباسش با رطوبت به آن برسد و در حال فراموشى نماز بخواند و بعد از اگر نجس بودن چيزى را فراموش آند و بدن يا ٨١١
ولى اگر بدنش با رطوبت به چيزى آه نجس بودن آن را فراموش آرده برسد و بدون . نماز يادش بيايد، نماز او صحيح است

و نيز اگر جايى از اعضاى وضو با رطوبت به . اينكه خود را آب بكشد غسل آند و نماز بخواند، غسل و نمازش باطل است
چيزى آه نجس بودن آن را فراموش آرده برسد و پيش از آنكه آن جا را آب بكشد وضو بگيرد و نماز بخواند، وضو و نمازش 

 .باشد باطل مى

 آسى آه يك لباس دارد، اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازه آب آشيدن يكى از آنها آب داشته باشد، چنانچه٨١٢
و اگر به . بتواند لباسش را بيرون آورد، بايد بدن را آب بكشد و نماز را به دستورى آه براى برهنگان گفته شد به جا آورد

واسطه سرما يا عذر ديگر نتواند لباس را بيرون آورد، در صورتى آه نجاست هر دو مساوى باشد، مثال هر دو بول يا خون 
باشد، يا نجاست بدن شديدتر باشد، مثال نجاستش بول باشد آه بايد دو مرتبه آن را آب آشيد، احتياط واجب آن است 

 .تواند آب بكشد و اگر نجاست لباس بيشتر يا شديدتر باشد، هر آدام از بدن يا لباس را بخواهد، مى. آه بدن را آب بكشد

دهد آه لباس پاك پيدا آند، اگر به  يا احتمال نمى  آسى آه غير از لباس نجس لباس ديگرى ندارد و وقت تنگ است٨١٣
ولى . تواند لباس را بيرون بياورد، بايد در همان لباس نماز بخواند و نمازش صحيح است واسطه سرما يا عذر ديگر نمى

 .چنانچه بتواند لباس را بيرون بياورد، بايد نماز را به دستورى آه براى برهنگان گفته شد بجا آورد

خواهد  مثال اگر مى.  آسى آه دو لباس دارد، اگر بداند يكى از آنها نجس است و دارد بايد با هر دو لباس نماز بخواند٨١٤
ولى اگر وقت تنگ است، بايد نماز را به . نماز ظهر و عصر بخواند، بايد با هر آدام يك نماز ظهر و يك نماز عصر بخواند

 .و به احتياط واجب آن نماز را بالباس پاك قضا نمايد. دستورى آه براى برهنگان گفته شد، بجا آورد

 شرط دوم

داند پوشيدن لباس غصبى حرام است، اگر عمدا در لباس غصبى يا  و آسى آه مى.  لباس نمازگزار بايد مباح باشد٨١٥
 .در لباسى آه نخ يا دگمه يا چيز ديگر آن غصبى است نماز بخواند، بايد آن نماز را با لباس غير غصبى اعاده نمايد

آند، اگر عمدا با لباس غصبى  داند نماز را باطل مى داند پوشيدن لباس غصبى حرام است ولى نمى  آسى آه مى٨١٦
 .نماز بخواند، بايد آن نماز را با لباس غير غصبى بخواند

ولى اگر خودش آن .  اگر نداند يا فراموش آند آه لباس او غصبى است و با آن، نماز بخواند، نمازش صحيح است٨١٧
 .لباس را غصب آرده باشد و بعدا فراموش آرده و با آن نماز خوانده، به احتياط واجب بايد آن نماز را اعاده آند

 اگر نداند يا فراموش آند آه لباس او غصبى است و در بين نماز بفهمد،چنانچه چيز ديگرى عورت او را پوشانده است٨١٨
تواند فورا يا بدون اينكه مواالت يعنى پى در پى بودن نماز بهم بخورد لباس غصبى را بيرون آورد، بايد آن را بيرون آورد و مى
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تواند لباس غصبى را فورا بيرون آورد يا اگر بيرون آورد  و اگر چيز ديگرى عورت او را نپوشانده يا نمى. و نمازش صحيح است
خورد، در صورتى آه به تعداد يك رآعت هم وقت داشته باشد، بايد نماز را بشكند و با  هم مى پى در پى بودن نماز به

و اگر به اين مقدار وقت ندارد، بايد در حال نماز لباس را بيرون آورد و به دستور نماز . لباس غير غصبى نماز بخواند
 .برهنگان، نماز را تمام نمايد

اينكه دزد لباس غصبى را نبرد با آن نماز بخواند،  اگر آسى براى حفظ جانش با لباس غصبى نماز بخواند، يا مثال براى٨١٩
 .نمازش صحيح است

و همچنين است اگر.  اگر با عين پولى آه خمس يا زآات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است٨٢٠
 .به ذمه بخرد و در موقع معامله قصدش اين باشد آه از پولى آه خمس يا زآاتش را نداده بدهد

 شرط سوم

اى آه خون جهنده دارد، يعنى حيوانى آه اگر رگش را ببرند، خون از آن   لباس نمازگزار بايد از اجزاى حيوان مرده٨٢١
اى آه مانند ماهى، خون جهنده ندارد لباس تهيه آند، احتياط واجب آن  بلكه اگر از حيوان مرده. آند، نباشد جستن مى

 .است آه با آن نماز نخواند

 بايد چيزى از مردار مانند گوشت و پوست آن آه روح داشته، بنابر احتياط واجب همراه نمازگزار نباشد، گرچه لباس او٨٢٢
 .هم نباشد

 اگر چيزى از مردار حالل گوشت مانند مو و پشم آه روح ندارد همراه نمازگزار باشد يا با لباسى آه از آنها تهيه ٨٢٣
 .اند نماز بخواند، نمازش صحيح است آرده

 شرط چهارم

 .و اگر مويى ازآن هم همراه نمازگزار باشد نماز او باطل است.  لباس نمازگزار بايد از حيوان حرام گوشت نباشد٨٢٤

 اگر آب دهان يا بينى يا رطوبت ديگرى از حيوان حرام گوشت مانند گربه بربدن يا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر ٨٢٥
 .باشد، نماز باطل و اگر خشك شده و عين آن برطرف شده باشد، نماز صحيح است

و همچنين است اگر مرواريد و موم و .  اگر مو و عرق و آب دهان آسى بر بدن يا لباس نمازگزار باشد، اشكال ندارد٨٢٦
 .عسل همراه او باشد

يا حرام گوشت،چه در داخله تهيه شده باشد چه در   اگر شك داشته باشد آه لباسى از حيوان حالل گوشت است٨٢٧
 .خارجه، نماز با آن خواندن مانعى ندارد

و اگر بداند صدف .  اگر انسان احتمال دهد تكمه صدفى و مانند آن از حيوان است، نماز خواندن با آن مانعى ندارد٨٢٨
 .است و احتمال بدهد صدف گوشت نداشته باشد، نماز خواندن با آن مانع ندارد

 .سنجاب و خز نماز خواندن اشكال ندارد  با پوست٨٢٩

ولى اگر فراموش آرده . داند آه از حيوان حرام گوشت است نماز بخواند،نمازش صحيح است  اگر با لباسى آه نمى٨٣٠
 .باشد، بنابر احتياط واجب بايد آن نماز را دوباره بخواند

 شرط پنجم

 .ولى براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد.  پوشيدن لباس طالباف براى مرد حرام و نماز با آن باطل است٨٣١

 زينت آردن به طال مثل آويختن زنجير طال به سينه و انگشتر طال به دست آردن و بستن ساعت مچى طال به دست٨٣٢
ولى. براى مرد حرام و نماز خواندن با آنها باطل است و احتياط واجب آن است آه از استعمال عينك طال هم خوددارى آند

 .زينت آردن به طال براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد

 . اگر مردى نداند يا فراموش آند آه انگشترى يا لباسش از طال است و با آن نماز بخواند، نمازش صحيح است٨٣٣

و در چيزى آه نماز .  لباس مرد نمازگزار بايد ابريشم خالص نباشد و در غير نماز هم پوشيدن آن براى مرد حرام است٨٣٤
 .شود، مانند بند شلوار و عرقچين نيز به احتياط واجب نبايد از حرير خالص باشد در آن تمام نمى
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 . اگر آستر تمام لباس يا آستر مقدارى از آن ابريشم خالص باشد، پوشيدن آن براى مرد حرام و نماز در آن باطل است٨٣٥

 .يا چيز ديگر، پوشيدن آن اشكال ندارد، و نماز با آن صحيح است داند از ابريشم خالص است  لباسى را آه نمى٨٣٦

 .آند  دستمال ابريشمى و مانند آن اگر در جيب مرد باشد، اشكال ندارد، و نماز را باطل نمى٨٣٧

 . پوشيدن لباس ابريشمى براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد٨٣٨

و .  پوشيدن لباس غصبى و ابريشمى خالص و طالباف و لباسى آه از مردار تهيه شده، در حال ناچارى مانعى ندارد٨٣٩
نيز آسى آه ناچار است لباس بپوشد و لباس ديگرى غير از اينها ندارد و تا آخر وقت هم، ناچارى او از بين 

 .تواند با اين لباسها نماز بخواند رود،مى نمى

 اگر غير از لباس غصبى و لباسى آه از مردار تهيه شده لباس ديگرى ندارد و ناچار نيست لباس بپوشد، بايد به ٨٤٠
 .دستورى آه براى برهنگان گفته شد نماز بخواند

 اگر غير از لباسى آه از حيوان حرام گوشت تهيه شده لباس ديگرى ندارد چنانچه در پوشيدن لباس ناچار باشد ٨٤١
تواند با همان لباس نماز بخواند و اگر ناچار نباشد بايد به دستورى آه براى برهنگان گفته شد نماز را بجا آورد، و بنابر  مى

 .احتياط واجب يك نماز ديگر هم با همان لباس بخواند

 اگر مرد غير از لباس ابريشمى خالص يا طالباف لباس ديگرى نداشته باشد چنانچه در پوشيدن لباس ناچار نباشد ٨٤٢
 .بايد به دستورى آه براى برهنگان گفته شد نماز بخواند

ولى.  اگر چيزى ندارد آه در نماز عورت خود را با آن بپوشاند، واجب است اگرچه به آرايه يا خريدارى باشد تهيه نمايد٨٤٣
اگر تهيه آن به قدرى پول الزم دارد آه نسبت به دارايى او زياد است، يا طورى است آه اگر پول را به مصرف لباس برساند

 .به حال او ضرر دارد، بايد به دستورى آه براى برهنگان گفته شد،نماز بخواند

 آسى آه لباس ندارد، اگر ديگرى لباس به او ببخشد يا عاريه دهد، چنانچه قبول آردن آن براى او مشقت نداشته ٨٤٤
بلكه اگر عاريه آردن يا طلب بخشش براى او سخت نيست، بايد از آسى آه لباس دارد طلب . باشد، بايد قبول آند

 .بخشش يا عاريه نمايد

خواهد آن را   بنابر احتياط واجب بايد انسان از پوشيدن لباس شهرت آه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براى آسى آه مى٨٤٥
 .ولى اگر با آن لباس نماز بخواند، اشكال ندارد. بپوشاند معمول نيست، خوددارى آند

 .ولى اگر با آن نماز بخواند، اشكال ندارد.  احتياط واجب آن است آه مرد لباس زنانه، و زن لباس مردانه نپوشد٨٤٦

 آسى آه بايد خوابيده نماز بخواند، اگر برهنه باشد و لحاف يا تشك او نجس يا ابريشم خالص يا از اجزاى حيوان ٨٤٧
 .حرام گوشت باشد، احتياط واجب آن است آه در نماز، خود را با آنها نپوشاند

 مواردى آه الزم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد

: اول: شود، اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است  در سه صورت آه تفصيل آنها بعدا گفته مى٨٤٨
آنكه بدن يا : دوم. يا دملى آه در بدن او است، لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد آنكه به واسطه زخم يا جراحت

آنكه ناچار باشد با : سوم. شود، به خون آلوده باشد لباس او به مقدار آمتر از درهم آه تقريبا به اندازه يك اشرفى مى
آنكه : اول: و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است. بدن يا لباس نجس نماز بخواند

و . آنكه لباس زنى آه پرستار بچه است، نجس شده باشد: دوم. لباسهاى آوچك او مانند جوراب و عرقچين نجس باشد
 .شود احكام اين پنج صورت مفصال در مسائل بعد گفته مى

يا دمل باشد، چنانچه طورى است آه آب آشيدن بدن يا لباس يا   اگر در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت٨٤٩
يا دمل خوب نشده  عوض آردن لباس براى بيشتر مردم يا براى خصوص او سخت است، تا وقتى آه زخم يا جراحت

و همچنين است اگر چرآى آه با خون بيرون آمده يا دوايى آه روى زخم . تواند با آن خون نماز بخواند است،مى
 .اند و نجس شده، در بدن يا لباس او باشد گذاشته

شود و شستن آن آسان است، در بدن يا لباس نمازگزار باشد، نماز   اگر خون بريدگى و زخمى آه به زودى خوب مى٨٥٠
 .او باطل است

ولى اگر .  اگر جايى از بدن يا لباس آه با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شود،جايز نيست با آن نماز بخواند٨٥١
شود، به رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعى  مقدارى از بدن يا لباس آه معموال به رطوبت زخم آلوده مى
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 .ندارد

خونى به بدن يا لباس برسد احتياط واجب آن است آه با آن نماز نخواند   اگر از توى دهان و بينى و مانند اينهاست٨٥٢
 .هايش در داخل باشد ولى با خون بواسير ميشود نماز خواند اگر چه دانه

يا خون ديگر با آن نماز خواندن   آسى آه بدنش زخم است اگر در بدن يا لباس خود خونى ببيند و نداند از زخم است٨٥٣
 .مانعى ندارد

اند، نماز   اگر چند زخم در بدن باشد و به طورى نزديك هم باشند آه يك زخم حساب شود، تا وقتى همه خوب نشده٨٥٤
قدرى از هم دور باشند آه هر آدام يك زخم حساب شود، هر آدام آه خوب  ولى اگر به. خواندن با خون آنها اشكال ندارد

 .شد، بايد براى نماز بدن و لباس را از خون آن، آب بكشد

 اگر سر سوزنى خون حيض يا نفاس در بدن يا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است، و بنابر احتياط واجب بايد ٨٥٥
ولى خونهاى ديگر مثل خون بدن انسان يا خون حيوان حالل گوشت، و . خون استحاضه در بدن يا لباس نمازگزار نباشد

خون سگ و خوك و آافر و مردار و حيوان حرام گوشت، اگر چه در چند جاى بدن و لباس باشد، در صورتى آه روى هم 
ولى احتياط مستحب آن . شود نماز خواندن با آن اشكال ندارد آمتر از درهم باشد آه تقريبا به اندازه يك اشرفى مى

 .است آه از خون سگ و آافر و مردار و حيوان حرام گوشت، اجتناب آند

ولى اگر پشت آن، جدا خونى . شود آستر بريزد و به پشت آن برسد، يك خون حساب مى  خونى آه به لباس بى٨٥٦
پس اگر خونى آه در پشت و روى لباس است، روى هم آمتر . شود، بنابر احتياط واجب بايد هر آدام را جدا حساب نمود

 .از درهم باشد نماز با آن صحيح، و اگر بيشتر باشد، نماز با آن نماز باطل است

 اگر خون روى لباسى آه آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد، و يا به آستر بريزد و روى لباس خونى شود، بايد هر ٨٥٧
پس اگر خون روى لباس و آستر آمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح، و اگر بيشتر باشد،نماز . آدام را جدا حساب نمود

 .با آن باطل است

 اگر خون بدن يا لباس آمتر از درهم باشد و رطوبتى به آن برسد، در صورتى آه خون و رطوبتى آه به آن رسيده، به ٨٥٨
بلكه اگر رطوبت و خون به اندازه درهم نشود و . اندازه درهم يا بيشتر شود و اطراف را آلوده آند، نماز با آن باطل است

ولى اگر رطوبت مخلوط به خون شود و از بين برود، نماز صحيح . اطراف را هم آلوده نكند، نماز خواندن با آن اشكال دارد
 .است

 اگر بدن يا لباس خونى نشود ولى به واسطه رسيدن به خون نجس شود، اگرچه مقدارى آه نجس شده آمتر از ٨٥٩
 .شود با آن، نماز خواند درهم باشد، نمى

آن برسد، مثال يك قطره بول روى آن   اگر خونى آه در بدن يا لباس است، آمتر از درهم باشد و نجاست ديگرى به٨٦٠
 .بريزد، نماز خواندن با آن جايز نيست

شود با آنها عورت را پوشانده نجس باشد، چنانچه از   اگر لباسهاى آوچك نمازگزار مثل عرقچين و جوراب آه نمى٨٦١
و نيز اگر با انگشترى نجس نماز بخواند، اشكال. مردار و حيوان حرام گوشت درست نشده باشد، نماز با آنها صحيح است

 .ندارد

ولى آسى آه اين . شود عورت را پوشاند، همراه نمازگزار نباشد  احتياط آن است آه چيز نجسى آه با آن مى٨٦٢
 .دانسته و مثال مدتى با اين طور نماز خوانده، الزم نيست آن نمازها را قضا آند مساله را نمى

 زنى آه پرستار بچه است و بيشتر از يك لباس ندارد هرگاه شبانه روزى يك مرتبه لباس خود را آب بكشد اگرچه تا ٨٦٣
تواند با آن لباس نماز بخواند ولى احتياط واجب آن است آه لباس خود را در  روز ديگر لباسش به بول بچه نجس شود مى

شبانه روز يك مرتبه براى اولين نمازى آه لباسش پيش از آن نجس شده آب بكشد و نيز اگر بيشتر از يك لباس دارد ولى 
ناچار است آه همه آنها را بپوشد چنانچه شبانه روزى يك مرتبه به دستورى آه گفته شده همه آنها را آب بكشد آافى 

 .است

 چيزهايى آه در لباس نمازگزار مستحب است

عمامه با تحت الحنك، پوشيدن عبا و لباس سفيد و :  چند چيز در لباس نمازگزار مستحب است آه از آن جمله است٨٦٤
 .ترين لباسها، و استعمال بوى خوش، و دست آردن انگشترى عقيق پاآيزه

چيزهايى آه در لباس نمازگزار مكروه است
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پوشيدن لباس سياه و چرك و تنگ، و لباس شرابخوار، و:  چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است، و از آن جمله است٨٦٥
هاى لباس و دست آردن  و نيز باز بودن تكمه. آند، و لباسى آه نقش صورت دارد لباس آسى آه از نجاست پرهيز نمى

 .باشد انگشترى آه نقش صورت دارد، مكروه مى

 مكان نمازگزار

 .آنكه مباح باشد: شرط اول: مكان نمازگزار چند شرط دارد

ولى نماز. خواند، اگر چه روى فرش و تخت و مانند اينها باشد، نمازش باطل است  آسى آه در ملك غصبى نماز مى٨٦٦
 .خواندن در زير سقف غصبى و خيمه غصبى، مانعى ندارد

باشد باطل   نماز خواندن در ملكى آه منفعت آن مال ديگرى است بدون اجازه آسى آه منفعت ملك مال او مى٨٦٧
اى اگر صاحب خانه يا ديگرى بدون اجازه آسى آه آن خانه را اجاره آرده نماز بخواند نمازش  است مثال در خانه اجاره

باطل است و همچنين است اگر در ملكى آه ديگرى در آن حق دارد نماز بخواند مثال اگر ميت وصيت آرده باشد آه ثلث 
 .شود در ملك او نماز خواند مال او را به مصرفى برسانند تا وقتى ثلث را جدا نكنند نمى

 آسى آه در مسجد نشسته، اگر ديگرى جاى او را غصب آند و در آنجا نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد دوباره ٨٦٨
 .نمازش را در محل ديگرى بخواند

داند غصبى است، نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، يا در جايى آه غصبى بودن آن را فراموش   اگر در جايى آه نمى٨٦٩
مگر آنكه خودش غصب آرده باشد، آه در اين صورت به . آرده، نماز بخواند، و بعد از نماز يادش بيايد، نماز او صحيح است

 .احتياط واجب، نمازش باطل است

 اگر بداند جايى غصبى است ولى نداند آه در جاى غصبى نماز باطل است، و در آنجا نماز بخواند، نماز او باطل ٨٧٠
 .است

 آسى آه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه حيوان سوارى يا زين آن غصبى باشد، نماز او باطل است ٨٧١
 .و همچنين است اگر بخواهد سواره نماز مستحبى بخواند

تواند در آن ملك تصرف   آسى آه در ملكى با ديگرى شريك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نمى٨٧٢
 .آند، و نماز بخواند

.  اگر با عين پولى آه خمس و زآات آن را نداده ملكى بخرد تصرف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است٨٧٣
 .و همچنين است اگر به ذمه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد آه از مالى آه خمس يا زآاتش را نداده بدهد

 اگر صاحب ملك به زبان اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند آه قلبا راضى نيست نماز خواندن در ملك او باطل ٨٧٤
 .است و اگر اجازه ندهد و انسان يقين آند آه قلبا راضى است نماز صحيح است

حرام و نماز در آن باطل است مگر آنكه بدهكارى او را بدهند يا   تصرف در ملك ميتى آه خمس يا زآات بدهكار است٨٧٥
 .بنا داشته باشند بدون مسامحه بپردازند

ولى تصرفات جزئى آه براى برداشتن . حرام، و نماز در آن باطل است  تصرف در ملك ميتى آه به مردم بدهكار است٨٧٦
و نيز اگر بدهكارى او آمتر از مالش باشد و ورثه هم تصميم داشته باشند آه بدهى را . ميت معمول است، اشكال ندارد

 .بدهند، تصرفى آه غير فروختن و از بين بردن مال باشد، اشكال ندارد

 اگر ميت قرض نداشته باشد، ولى بعضى از ورثه او صغير يا ديوانه يا غايب باشند، تصرف در ملك او حرام، و نماز در ٨٧٧
 .ولى تصرفات جزئى آه براى برداشتن ميت معمول است، اشكال ندارد. آن باطل است

 نماز خواندن در مسافر خانه و حمام و مانند اينها آه براى واردين آماده است اشكال ندارد و اگر وثوق پيدا نشود آه ٨٧٨
شود نماز خواند آه مالك آن اجازه بدهد، يا صاحبش راضى است مشكل است ولى در غير اين قبيل جاها، در صورتى مى

آسى اجازه دهد در ملك او بنشيند و بخوابد  حرفى بزند آه معلوم شود، براى نماز خواندن اذن داده است مثل اينكه به
 .شود براى نماز خواندن هم اذن داده است آه از اينها فهميده مى

 در زمين بسيار وسيعى آه از ده دور و چراگاه حيوانات است، اگر چه صاحبانش راضى نباشند، نماز خواندن و ٨٧٩
و در زمينهاى زراعتى هم آه نزديك ده است و ديوار ندارد، اگر چه در مالكين آنها . نشستن و خوابيدن در آن اشكال ندارد

ولى اگر يكى از صاحبانش ناراضى باشند، تصرف در آن .صغير و ديوانه باشد، نماز و عبور و تصرفات جزئى اشكال ندارد
 .حرام و نماز باطل است
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يا جهت ديگر ناچار باشد در جايى آه  حرآت باشد، و اگر به واسطه تنگى وقت مكان نمازگزار بايد بى:  شرط دوم٨٨٠
حرآت دارد مانند اتومبيل و آشتى و ترن نماز بخواند، به قدرى آه ممكن است بايد در حال حرآت چيزى نخواند، و اگرآنها

 .از قبله به طرف ديگر حرآت آنند به طرف قبله برگردد

 .اند،مانعى ندارد  نماز خواندن در اتومبيل و آشتى و ترن و مانند اينها، وقتى ايستاده٨٨١

 .حرآت ماند، نماز باطل است شود بى  روى خرمن گندم و جو و مانند اينها، آه نمى٨٨٢

 در جايى آه به واسطه احتمال باد و باران و زيادى جمعيت و مانند اينها اطمينان ندارد آه بتواند نماز را تمام آند، اگر ٨٨٣
و در جايى آه ماندن در آن . و اگر به مانعى برنخورد، نمازش صحيح است. به اميد تمام آردن شروع آند، اشكال ندارد
و همچنين روى چيزى آه ايستادن و نشستن روى آن حرام است، مثل . نماز نخواند، ولى اگر خواند نماز باطل نيست

 .فرشى آه اسم خدا بر آن نوشته شده، بايد نماز نخواند، ولى اگر خواند، صحيح است

اى آوچك است آه  تواند در آنجا راست بايستد، يا به اندازه آنكه در جايى آه سقف آن آوتاه است و نمى: شرط سوم
و اگر ناچار شود آه در چنين جايى نماز بخواند، بايد به قدرى آه ممكن است قيام . جاى رآوع و سجود ندارد، نماز نخواند

 .و رآوع و سجود را بجا آورد

احترامى چنانچه نماز خواندن بى. السالم نماز نخواند  انسان بايد رعايت ادب را بكند، و جلوتر از قبر پيغمبر و امام عليه٨٨٤
 .ولى نماز باطل نيست باشد، حرام است

احترامى نشود اشكال ندارد، ولى فاصله شدن   اگر در نمازى چيزى مانند ديوار بين او و قبر مطهر باشد آه بى٨٨٥

  .اى آه روى آن افتاده،آافى نيست صندوق شريف و ضريح و پارچه

آنكه مكان نمازگزار اگر نجس است به طورى تر نباشد آه رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد، ولى جايى : شرط چهارم
گذارد اگر نجس باشد در صورتى آه خشك هم باشد، نماز باطل است، و احتياط مستحب آن  آه پيشانى را بر آن مى

 .است آه مكان نمازگزار اصال نجس نباشد

 .تر باشد تر از مرد بايستد و جاى سجده او ازجاى ايستادن آمى عقب  بنابر احتياط مستحب، بايد زن عقب٨٨٦

 . اگر زن برابر مرد يا جلوتر بايستد، و با هم وارد نماز شوند، بهتر آن است آه نماز را دوباره بخوانند٨٨٧

 اگر بين مرد و زن، ديوار يا پرده يا چيز ديگرى باشد، نمازشان صحيح است، و احتياط مستحب هم در دوباره خواندن ٨٨٨
 .نيست

تر يا بلندتر نباشد، و احتياط  آنكه جاى پيشانى نمازگزار از جاى زانوهاى او، بيش ازچهار انگشت بسته پست: شرط پنجم
 .واجب آن است آه از سرانگشتان پا هم بيشتر از اين پست و بلند تر نباشد

ليكن اگر خواند، نمازش .  بودن مرد و زن نامحرم در جاى خلوت، جايز نيست و احتياط در نماز نخواندن در آنجا است٨٨٩
 .باطل نيست

 .آنند باطل نيست ولى گوش دادن به آنها حرام است  نماز خواندن در جايى آه تار و مانند آن استعمال مى٨٩٠

 . در خانه آعبه و بر بام آن نماز واجب خواندن مكروه است ولى در حال ناچارى مانع ندارد٨٩١

بلكه مستحب است در داخل خانه مقابل هر رآنى دو .  خواندن نماز مستحب در خانه آعبه و بر بام آن اشكال ندارد٨٩٢
 .رآعت نماز بخوانند

 جاهايى آه نماز خواندن در آنها مستحب است

و بهتر از همه مسجدها .  در شرع مقدس اسالم بسيار سفارش شده است آه نماز را در مسجد بخوانند٨٩٣
مسجدالحرام است، و بعد از آن مسجد پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم، و بعد مسجد آوفه، و بعد از آن مسجد 

المقدس مسجد جامع هر شهر، و بعد از آن مسجد محله، و بعد از مسجد محله  المقدس، و بعد از مسجد بيت بيت
 .مسجد بازار است

 براى زنها نماز خواندن در خانه، بلكه در صندوقخانه و اطاق عقب بهتر است، ولى اگر بتوانند آامال خود را از نامحرم ٨٩٤
 .حفظ آنند بهتر است در مسجد نماز بخوانند
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السالم مستحب، بلكه بهتر از مسجد است و نماز در حرم مطهر حضرت اميرالمؤمنين   نماز در حرم امامان عليهم٨٩٥
 .السالم برابر دويست هزار نماز است عليه

و همسايه مسجد اگر عذرى نداشته . زياد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدى آه نمازگزار ندارد، مستحب است٨٩٦
 .باشد، مكروه است در غير مسجد نماز بخواند

شود، غذا نخورد و در آارها با او مشورت نكند، و همسايه   مستحب است انسان با آسى آه در مسجد حاضر نمى٨٩٧
 .او نشود، و از او زن نگيرد و به او زن ندهد

 جاهايى آه نماز خواندن در آنها مكروه است

حمام، زمين نمكزار، مقابل انسان، مقابل درى آه باز است،:  نماز خواندن در چند جا مكروه است و از آن جمله است٨٩٨
و چنانچه زحمت باشد حرام ولى نماز باطل . آنند زحمت نباشد در جاده و خيابان و آوچه اگر براى آسانى آه عبور مى

اى آه محل بول باشد، روبروى  نيست، مقابل آتش و چراغ، در آشپزخانه و هر آجا آه آوره آتش باشد،مقابل چاه و چاله
عكس و مجسمه چيزى آه روح دارد،مگر آنكه روى آن پرده بكشند، در اطاقى آه جنب در آن باشد، در جايى آه عكس 

 .باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روى قبر، بين دو قبر، در قبرستان

خواند، يا آسى روبروى اوست، مستحب است جلوى خود چيزى بگذارد، و   آسى آه در محل عبور مردم نماز مى٨٩٩
 .اگر چوب يا ريسمانى هم باشد آافى است

 احكام مسجد

و هر آس بفهمد آه نجس شده است، بايد .  نجس آردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است٩٠٠
و اگر نجس شود،. و احتياط واجب آن است آه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند. فورا نجاست آن را برطرف آند

 .نجاستش را برطرف نمايند، مگر آنكه واقف آن را جزو مسجد قرار نداده باشد

ولى اگر .  اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد، يا آمك الزم داشته باشد و پيدا نكند،تطهير مسجد بر او واجب نيست٩٠١
 .تواند تطهير آند اطالع دهد احترامى به مسجد باشد، بنابر احتياط واجب بايد به آسى آه مى بى

 اگر جايى از مسجد نجس شود آه تطهير آن بدون آندن يا خراب آردن ممكن نيست، بايد آنجا را بكنند، يا اگر خرابى٩٠٢
و هزينه پرآردن چاله و تعمير خرابى بر آسى است آه مسجد را نجس آرده است و بر . آيد، خراب نمايند زياد الزم نمى

اند و  اشخاصى آه براى تطهير مسجد جايى از آن را آندند يا قسمتى از آن را خراب نمودند،پر آردن جايى آه آنده
ولى اگر آن آس آه نجس آرده بكند يا خراب آند، در صورت امكان بايد پر . اند، واجب نيست ساختن جايى آه خراب آرده

 .آند و تعمير نمايد

 اگر مسجدى را غصب آنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند آه ديگر به آن مسجد نگويند، باز هم بنابر احتياط ٩٠٣
 .واجب، نجس آردن آن حرام و تطهير آن واجب است

و اگر يكى از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن . السالم، حرام است  نجس آردن حرم امامان عليهم٩٠٤
 .احترامى هم نباشد، آن را تطهير آنند بلكه احتياط واجب آن است آه اگر بى. احترامى باشد، تطهير آن واجب است بى

ولى چنانچه به واسطه آب آشيدن خراب .  اگر حصير مسجد نجس شود، بنابر احتياط واجب بايد آن را آب بكشند٩٠٥
 .و اگر آسى آه نجس آرده ببرد، بايد خودش اصالح آند. شود و بريدن جاى نجس بهتر است، بايد آن را ببرند مى

و همچنين بردن چيزى آه نجس. احترامى به مسجد باشد حرام است  بردن عين نجس مانند خون در مسجد اگر بى٩٠٦
 .احترامى به مسجد باشد حرام است شده در صورتى آه بى

 اگر مسجد را براى روضه خوانى چادر بزنند و فرش آنند و سياهى بكوبند و اسباب چاى در آن ببرند، در صورتى آه ٩٠٧
 .اين آارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود، اشكال ندارد

و همچنين نبايد صورت چيزهايى آه مثل انسان و حيوان روح .  بنابر احتياط واجب مسجد را به طال نبايد زينت نمايند٩٠٨
 .دارد در مسجد نقش آنند، و نقاشى چيزهايى آه روح ندارد مثل گل و بوته، مكروه است

 .توانند آن را بفروشند يا داخل ملك و جاده نمايند  اگر مسجد خراب هم شود، نمى٩٠٩

 فروختن در و پنجره و چيزهايى ديگر مسجد حرام است، و اگر مسجد خراب شود، بايد اينها را صرف تعمير همان ٩١٠
ولى اگر به درد مسجدهاى ديگر هم . مسجد آنند، و چنانچه به درد آن مسجد نخورد بايد در مسجد ديگر مصرف شود
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توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد و گرنه صرف تعمير مسجد ديگر  نخورد مى
 .نمايند

و اگر مسجد طورى خراب شود آه . باشد مستحب است  ساختن مسجد و تعمير مسجدى آه نزديك به خرابى مى٩١١
توانند مسجدى را آه خراب نشده براى  بلكه مى. توانند آن را خراب آنند و دوباره بسازند تعمير آن ممكن نباشد، مى

 .احتياج مردم خراب آنند و بزرگتر بسازند

خود  خواهد مسجد برود، مستحب است و آسى آه مى.  تميز آردن مسجد و روشن آردن چراغ آن مستحب است٩١٢
و موقع داخل . را خوشبو آند و لباس پاآيزه و قيمتى بپوشد و ته آفش خود را وارسى آند آه نجاستى به آن نباشد

همچنين مستحب است از همه زودتر به . شدن به مسجد اول پاى راست و موقع بيرون آمدن اول پاى چپ را بگذارد
 .مسجد آيد و از همه ديرتر از مسجد بيرون رود

شود، مستحب است دو رآعت نماز به قصد تحيت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز   وقتى انسان وارد مسجد مى٩١٣
 .واجب يا مستحب ديگرى هم بخواند آافى است

شدن و خواندن   خوابيدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت آردن راجع به آارهاى دنيا و مشغول صنعت٩١٤
و نيز مكروه است آب دهان و بينى و اخالط سينه را در مسجد . شعرى آه نصيحت و مانند آن نباشد، مكروه است

 .اى را طلب آند و صداى خود را بلند آند، ولى بلند آردن صدا براى اذان مانعى ندارد بيندازد، و گمشده

و آسى آه پياز و سير و مانند اينها خورده آه بوى دهانش مردم را .  راه دادن بچه و ديوانه به مسجد مكروه است٩١٥
 .اذيت ميكند، مكروه است به مسجد برود

 اذان و اقامه

 براى مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاى يوميه اذان و اقامه بگويند، ولى پيش از نماز عيد فطر و قربان ٩١٦
 .و در نمازهاى واجب ديگر سه مرتبه الصالة را به قصد رجاء بگويد". الصالة:"سه مرتبه بگويند مستحب است

آيد يا پيش از آنكه بندنافش بيفتد، در گوش راست او اذان و در گوش   مستحب است در روز اولى آه بچه به دنيا مى٩١٧
 .چپش اقامه بگويند

اشهد ان ال اله اال اهللا،اشهد ان محمدا رسول اهللا، حى على "چهار مرتبه، " اهللا اآبر: " اذان هيجده جمله است٩١٨
يعنى  و اقامه هفده جمله است. ، هر يك دو مرتبه"الصاله، حى على الفالح، حى على خير العمل، اهللا اآبر، ال اله اال اهللا

بايد " حى على خير العمل"شود، و بعداز گفتن  از آخر آن آم مى" ال اله اال اهللا"از اول اذان، و يك مرتبه " اهللا اآبر"دو مرتبه
 .اضاضه نمود" قد قامت الصاله"دو مرتبه 

  اشهد ان محمدا"جزو اذان و اقامه نيست، ولى خوب است بعداز " اشهد ان عليا ولى اهللا" ٩١٩

 ترجمه اذان و اقامه» .به قصد قربت گفته شودح" رسول اهللا

دهم آه  يعنى شهادت مى" اشهد ان ال اله اال اهللا."يعنى خداى تعالى بزرگتر از آن است آه او را وصف آنند" اهللا اآبر"
يعنى شهادت " اشهد ان محمدا رسول اهللا. "همتا است، خداى ديگرى سزاوار پرستش نيست غير خدايى آه يكتا و بى

اشهد ان عليا امير . "دهم آه حضرت محمد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم، پيغمبر و فرستاده خدا است مى
دهم آه حضرت على عليه الصالة و السالم، امير المؤمنين و ولى خدا بر همه خلق يعنى شهادت مى" المؤمنين ولى اهللا

حى على . "يعنى بشتاب براى رستگارى" حى على الفالح. "يعنى بشتاب براى نماز"حى على الصاله. "است
"ال اله اال اهللا. "يعنى به تحقيق نماز برپا شد" قد قامت الصاله. "يعنى بشتاب براى بهترين آارها آه نماز است" خيرالعمل

 .همتا است يعنى خدايى سزاوار پرستش نيست مگر خدايى آه يكتا و بى

و اگر بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد، بايد دوباره آن را از. هاى اذان و اقامه بايد خيلى فاصله نشود  بين جمله٩٢٠
 .سر بگيرد

 اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بيندازد، چنانچه غنا شود يعنى به طور آوازه خوانى آه در مجالس لهو و بازيگرى ٩٢١
 .باشد معمول است اذان و اقامه را بگويد حرام است، و اگر غنا نشود مكروه مى

. حجه است نماز عصر روز عرفه آه روز نهم ذى:دوم. نماز عصر روز جمعه: اول: شود   در پنج نماز اذان ساقط مى٩٢٢
. نماز عصر و عشاى زن مستحاضه: چهارم. نماز عشاى شب عيد قربان براى آسى آه در مشعر الحرام باشد: سوم
و در اين پنج نماز در صورتى اذان . تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى آند نماز عصر و عشاى آسى آه نمى:پنجم

 .شود آه با نماز قبلى فاصله نشود، يا فاصله آمى بين آنها باشد، ولى فاصله شدن نافله و تعقيب ضرر ندارد ساقط مى
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خواند، نبايد براى نماز خود اذان و   اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند، آسى آه با آن جماعت نماز مى٩٢٣
 .اقامه بگويد

 اگر براى خواندن نماز جماعت به مسجد رود و ببيند جماعت تمام شده،تا وقتى آه صفها به هم نخورده و جمعيت ٩٢٤
 .تواند براى نماز خود اذان و اقامه بگويد، در صورتى آه براى جماعت اذان و اقامه گفته شده باشد متفرق نشده نمى

اى مشغول نماز جماعتند يا نماز آنان تازه تمام شده وصفها به هم نخورده است، اگر انسان بخواهد  در جايى آه عده٩٢٥
آنكه براى آن : اول: شود شود نماز بخواند، با سه شرط اذان و اقامه از او ساقط مى فرادى يا با جماعت ديگرى آه برپا مى

. آنكه نماز او و نماز جماعت در يك مكان باشد: سوم. آنكه نماز جماعت باطل نباشد: دوم. نماز اذان و اقامه گفته باشند
 .پس اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقامه بگويد

 اگر در شرط دوم از شرطهايى آه در مساله پيش گفته شده شك آند يعنى شك آند آه نماز جماعت صحيح بوده يا٩٢٦
 .ولى اگردر يكى از دو شرط ديگر شك آند، مستحب است اذان و اقامه بگويد. نه، اذان و اقامه از او ساقط است

ولى در حكايت اقامه . شنود بگويد شنود، مستحب است هر قسمتى را آه مى  آسى آه اذان و اقامه ديگرى را مى٩٢٧
 .را به اميد ثواب بگويد" حى على خير العمل"تا " حى على الصالة"آه از ديگرى بشنود از 

 آسى آه اذان و اقامه ديگرى را شنيده، چه با او گفته باشد يا نه، در صورتى آه بين آن اذان و اقامه و نمازى آه ٩٢٨
 .تواند براى نماز خود اذان و اقامه نگويد خواهد بخواند زياد فاصله نشده باشد،مى مى

اگر قصد لذت هم نداشته باشد، ساقط شدن  بلكه. شود  اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود، اذان از او ساقط نمى٩٢٩
 .اذان اشكال دارد

 . اذان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد بگويد، ولى در جماعت زنان اگر زن اذان و اقامه بگويد، آافى است٩٣٠

 .و اگر قبل از اذان بگويند، صحيح نيست.  اقامه بايد بعد از اذان گفته شود٩٣١

بگويد، بايد از " حى على الصالة"را پيش از " حى على الفالح" اگر آلمات اذان و اقامه را بدون ترتيب بگويد، مثال ٩٣٢
 .جايى آه ترتيب به هم خورده دوباره بگويد

و اگر بين آنها به قدرى فاصله دهد آه اذانى را آه گفته اذان اين اقامه حساب .  بايد بين اذان و اقامه فاصله ندهد٩٣٣
و نيز اگر بين اذان و اقامه و نماز به قدرى فاصله دهد آه اذان و اقامه . نشود، مستحب است دوباره اذان و اقامه را بگويد

 .آن نماز حساب نشود، مستحب است دوباره براى آن نماز اذان و اقامه بگويد

پس اگر به عربى غلط بگويد يا به جاى حرفى حرف ديگر بگويد، يا مثال .  اذان و اقامه بايد به عربى صحيح گفته شود٩٣٤
 .ترجمه آنها را به فارسى بگويد، صحيح نيست

و اگر عمدا يا از روى فراموشى پيش از وقت بگويد، باطل .  اذان و اقامه بايد بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود٩٣٥
 .است

ولى اگر مشغول اقامه شود و شك آند آه . اگر پيش از گفتن اقامه شك آند آه اذان گفته يا نه، بايد اذان را بگويد٩٣٦
 .اذان گفته يا نه، گفتن اذان الزم نيست

 اگر در بين اذان يا اقامه پيش از آنكه قسمتى را بگويد شك آند آه قسمت پيش از آن را گفته يا نه، بايد قسمتى را ٩٣٧
گفته يا  ولى اگر در حال گفتن قسمتى از اذان يا اقامه شك آند آه آنچه پيش از آن است.آه در گفتن آن شك آرده بگويد

 .نه، گفتن آن الزم نيست

 مستحب است انسان در موقع گفتن اذان رو به قبله بايستد و با وضو يا غسل باشد و دستها را به گوش بگذارد و ٩٣٨
 .هاى اذان آمى فاصله دهد و بين آنها حرف نزند صدا را بلند نمايد و بكشد و بين جمله

هاى آن را به هم  تر بگويد، و جمله  مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد، و آن را از اذان آهسته٩٣٩
 .هاى اقامه فاصله ندهد دهد، بين جمله هاى اذان فاصله مى اى آه بين جمله ولى به اندازه. نچسباند

 مستحب است بين اذان و اقامه يك قدم بردارد يا قدرى بنشيند يا سجده آند يا ذآر بگويد يا دعا بخواند يا قدرى ٩٤٠
ولى حرف زدن بين اذان و اقامه نماز صبح مستحب نيست، ولى نماز . ساآت باشد يا حرفى بزند يا دو رآعت نماز بخواند

 .خواندن بين اذان و اقامه نماز مغرب را به اميد ثواب بياورد
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  شناس و صدايش آنند، عادل و وقت  مستحب است آسى را آه براى گفتن اذان معين مى٩٤١

 واجبات نماز» .بلند باشد و اذان را در جاى بلند بگويد

. در اول نماز" اهللا اآبر"تكبيرة االحرام يعنى گفتن :سوم. قيام يعنى ايستادن: دوم. نيت: اول: واجبات نماز يازده چيز است
مواالت يعنى : يازدهم. ترتيب: دهم. سالم: نهم. تشهد: هشتم. ذآر: هفتم. قرائت:ششم. سجود: پنجم. رآوع: چهارم

 .پى در پى بودن اجزاء نماز

 بعضى از واجبات نماز رآن است، يعنى اگر انسان آنها را بجا نياورد يا در نماز اضافه آند، عمدا باشد يا اشتباها، نماز٩٤٢
و چنانچه اشتباها آم يا . شود و بعضى ديگر رآن نيست، يعنى اگر عمدا آم يا زياد شود، نماز باطل مى. شود باطل مى

قيام در موقع گفتن تكبيرة : سوم. تكبيرة االحرام: دوم. نيت: اول: و رآن پنج چيز است. شود زياد گردد، نماز باطل نمى
 .دو سجده: پنجم. رآوع: چهارم. االحرام، و قيام متصل به رآوع يعنى ايستادن پيش از رآوع

 نيت

يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد و الزم نيست نيت را از قلب خود   انسان بايد نماز را به نيت قربت٩٤٣
 .خوانم قربه الى اهللا بگذراند يا مثال به زبان بگويد آه چهار رآعت نماز ظهر مى

يا عصر، نماز او باطل  خوانم و معين نكند ظهر است  اگر در نماز ظهر يا در نماز عصر نيت آند آه چهار رآعت نماز مى٩٤٤
و نيز آسى آه مثال قضاى نماز ظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا يا نماز ظهر را . است

 .خواند در نيت معين آند بخواند، بايد نمازى را آه مى

پس اگر در بين نماز به طورى غافل شود آه اگر بپرسند چه . خود باقى باشد  انسان بايد از اول تا آخر نماز به نيت٩٤٥
 .آنى نداند چه بگويد، نمازش باطل است مى

پس آسى آه ريا آند يعنى براى نشان دادن به مردم نماز .  انسان بايد فقط براى انجام امر خداوند عالم نماز بخواند٩٤٦
 .بخواند، نمازش باطل است، خواه فقط براى مردم باشد، يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد

 اگر قسمتى از نماز را هم براى غير خدا بجا آورد نماز باطل است، چه آن قسمت واجب باشد مثل حمد و سوره، چه٩٤٧
بلكه اگر تمام نماز را براى خدا بجا آورد ولى براى نشان دادن به مردم در جاى مخصوصى مثل. مستحب باشد مانند قنوت

 .مسجد، يا در وقت مخصوصى مثل اول وقت، يا به طرز مخصوصى مثال با جماعت بخاند، نمازش باطل است

 تكبيرة االحرام

را " اآبر"و " اهللا"و دو آلمه " اآبر"و حروف " اهللا"در اول هر نماز، واجب و رآن است و بايد حروف" اهللا اآبر" گفتن ٩٤٨
و نيز بايد اين دو آلمه به عربى صحيح گفته شود، و اگر به عربى غلط بگويد يا مثال ترجمه آن را به . سر هم بگويد پشت

 .فارسى بگويد صحيح نيست

خواند مثال به اقامه يا به دعايى آه پيش   احتياط واجب آن است آه تكبيرة االحرام نماز را به چيزى آه پيش ازآن مى٩٤٩
 .خواند، نچسباند از تكبير مى

بچسباند، بايد ر " بسم اهللا الرحمن الرحيم"خواند مثال به را به چيزى آه بعد از آن مى" اهللا اآبر" اگر انسان بخواهد ٩٥٠
 .اآبر را پيش بدهد

 موقع گفتن تكبيرة االحرام بايد بدن آرام باشد، و اگر عمدا در حالى آه بدنش حرآت دارد تكبيرة االحرام را بگويد، ٩٥١
آند انجام دهد و دوباره  و چنانچه سهوا حرآت آند، بنابر احتياط واجب بايد اول عملى آه نماز را باطل مى. باطل است
 .تكبير بگويد

و اگر به واسطه سنگينى يا آرى گوش يا . تكبير و حمد و سوره و ذآر و دعا را بايد طورى بخواند آه خودش بشنود٩٥٢
 .شنود، بايد طورى بگويد آه اگر مانعى نباشد بشنود سر و صداى زياد نمى

.تواند بگويد را درست بگويد، بايد به هر طور آه مى" اهللا اآبر"تواند  يا زبان او مرضى دارد آه نمى  آسى آه الل است٩٥٣
 .تواند حرآت دهد تواند بگويد، بايد در قلب خود بگذارند و براى تكبير اشاره آند، و زبانش را هم اگر مى و اگر هيچ نمى

ء و قد امرت المحسن ان يتجاوز عن  يا محسن قد اتاك المسيى: " مستحب است بعد از تكبيرة االحرام بگويد٩٥٤
ء بحق محمد و آل محمد صل على محمد و آل محمد و تجاوز عن قبيح ما تعلم  ء انت المحسن و انا المسيى المسيى
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اى آه نيكوآار از  آنى، بنده گنهكار به در خانه تو آمده و تو امر آرده ، يعنى اى خدايى آه به بندگان احسان مى"منى
خود را بر محمد و  گنهكار بگذرد، تو نيكوآارى و من گناهكار، به حق محمد و آل محمد صلى اهللا عليه و آله و سلم رحمت

 .دانى از من سر زده بگذر آل محمد بفرست و از بديهايى آه مى

 . مستحب است موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين نماز، دستها را تا مقابل گوشها باال ببرد٩٥٥

و اگر .  اگر شك آند آه تكبيرة االحرام را گفته يا نه، چنانچه مشغول خواندن چيزى شده به شك خود اعتنا نكند٩٥٦
 .چيزى نخوانده، بايد تكبير را بگويد

 . اگر بعد از گفتن تكبيرة االحرام شك آند آه آن را صحيح گفته يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند٩٥٧

 )ايستادن(قيام 

ولى قيام در. گويند رآن است  قيام در موقع گفتن تكبيرة االحرام و قيام پيش از رآوع آه آن را قيام متصل به رآوع مى٩٥٨
موقع خواندن حمد و سوره و قيام بعد از رآوع، رآن نيست و اگر آسى آن را از روى فراموشى ترك آند، نمازش صحيح 

 .است

 .در حال ايستادن تكبير گفته است  واجب است پيش از گفتن تكبير و بعد از آن مقدارى بايستد تا يقين آند آه٩٥٩

و اگر .  اگر رآوع را فراموش آند و بعد از حمد و سوره بنشيند و يادش بيايد آه رآوع نكرده، بايد بايستد و به رآوع رود٩٦٠
 .بدون اين آه بايستد به حال خميدگى به رآوع برگردد، چون قيام متصل به رآوع را بجا نياورده، نماز او باطل است

ولى اگر از روى .  موقعى آه ايستاده است بايد بدن را حرآت ندهد و به طرفى خم نشود وبه جايى تكيه نكند٩٦١
 .ناچارى باشد، يا در حال خم شدن براى رآوع پاها را حرآت دهد، اشكال ندارد

. اگر موقعى آه ايستاده از روى فراموشى بدن را حرآت دهد يا به طرفى خم شود يا به جايى تكيه آند اشكال ندارد٩٦٢
ولى در قيام موقع گفتن تكبيرة االحرام و قيام متصل به رآوع اگر از روى فراموشى هم باشد، بنابر احتياط واجب بايد نماز 

 .را تمام آند و دوباره بخواند

سنگينى بدن روى هر دو پا باشد، و اگر روى يك پا  ولى الزم نيست.  بايد در موقع ايستادن هر دو پا روى زمين باشد٩٦٣
 .هم باشد اشكال ندارد

تواند درست بايستد، اگر پاها را خيلى گشاد بگذارد آه به حال ايستادن معمولى نباشد، نمازش   آسى آه مى٩٦٤
 .باطل است

يا چپ حرآت دهد، بايد  خواهد آمى جلو يا عقب رود يا آمى بدن را به طرف است  موقعى آه انسان در نماز مى٩٦٥
را بايد در حال برخاستن بگويد، و در موقع گفتن ذآرهاى واجب هم بدن " بحول اهللا و قوته اقوم و اقعد"چيزى نگويد، ولى 

 .بلكه احتياط واجب آن است آه در موقع گفتن ذآرهاى مستحبى نماز، بايد بدنش آرام باشد. حرآت باشد بايد بى

 اگر در حال حرآت بدن ذآر بگويد، مثال موقع رفتن به رآوع يا رفتن به سجده تكبير بگويد، چنانچه آن را به قصد ذآرى٩٦٦
و اگر به اين قصد نگويد بلكه بخواهد ذآرى گفته باشد،. اند بگويد، بايد احتياطا نماز را دوباره بخواند آه در نماز دستور داده

 .نماز صحيح است

 حرآت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشكال ندارد، اگر چه احتياط مستحب آن است آه آنها را هم ٩٦٧
 .حرآت ندهد

اختيار به قدرى حرآت آند آه از حال آرام بودن بدن خارج   اگر موقع خواندن حمد و سوره يا خواندن تسبيحات بى٩٦٨
 .خوانده دوباره بخواند شود، احتياط واجب آن است آه بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حرآت

 اگر در بين نماز از ايستادن عاجز شود بايد بنشيند، و اگر از نشستن هم عاجز شود بايد بخوابد، ولى تا بدنش آرام ٩٦٩
 .نگرفته بايد چيزى نخواند

آند يا  مثال آسى آه در موقع ايستادن بدنش حرآت مى. تواند ايستاده نماز بخواند، نبايد بنشيند  تا انسان مى٩٧٠
مجبور است به چيزى تكيه دهد يا بدنش را آج آند يا خم شود يا پاها را بيشتر از معمول گشاد بگذارد، بايد به هر طور 

ولى اگر به هيچ قسم حتى مثل حال رآوع هم نتواند بايستد، بايد راست بنشيند و . تواند ايستاده نماز بخواند آه مى
 .نشسته نماز بخواند
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تواند بنشيند، و  و اگر نتواند راست بنشيند بايد هر طور آه مى. تواند بنشيند، نبايد خوابيده نماز بخواند  تا انسان مى٩٧١
تواند به  تواند بنشيند بايد به طورى آه در احكام قبله گفته شد به پهلوى راست بخوابد، و اگر نمى اگر به هيچ قسم نمى

 .پهلوى چپ، و اگر آن هم ممكن نيست به پشت بخوابد به طورى آه آف پاهاى او رو به قبله باشد

خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بايستد و رآوع را ايستاده بجا آورد، بايد   آسى آه نشسته نماز مى٩٧٢
 .و اگرنتواند، بايد رآوع را هم نشسته بجا آورد. بايستد و از حال ايستاده به رآوع رود

و نيز . تواند نشسته بخواند خواند، اگر در بين نماز بتواند بنشيند، بايد مقدارى را آه مى  آسى آه خوابيده نماز مى٩٧٣
 .تواند ايستاده بخواند، ولى تا بدنش آرام نگرفته بايد چيزى نخواند تواند بايستد، بايد مقدارى را آه مى اگر مى

تواند ايستاده بخواند، ولى تا  خواند، اگر در بين نماز بتواند بايستد بايد مقدارى را آه مى  آسى آه نشسته نماز مى٩٧٤
 .بدنش آرام نگرفته بايد چيزى نخواند

تواند نشسته  تواند بايستد، اگر بترسد آه به واسطه ايستادن مريض شود يا ضررى به او برسد، مى  آسى آه مى٩٧٥
 .تواند خوابيده نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد، مى. نماز بخواند

تواند اول وقت نماز بخواند، اگر چه احتياط آن   اگر انسان احتمال بدهد آه تا آخر وقت بتواند ايستاده نماز بخواند، مى٩٧٦
 .است آه نماز را تاخير بيندازد

ها را پايين بيندازد، دستها را روى رانها بگذارد، انگشتها  مستحب است در حال ايستادن بدن را راست نگهدارد، شانه٩٧٧
را به هم بچسباند، جاى سجده را نگاه آند، سنگينى بدن را به طور مساوى روى دو پا بيندازد، با خضوع و خشوع باشد، 

پاها را پس و پيش نگذارد، اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا يك وجب فاصله دهد، و اگر زن است پاها را به هم 
 .بچسباند

 قرائت

 . در رآعت اول و دوم نمازهاى واجب يوميه انسان بايد اول حمد و بعد از آن يك سوره تمام بخواند٩٧٨

 اگر وقت نماز تنگ باشد يا انسان ناچار شود آه سوره را نخواند، مثال بترسد آه اگر سوره را بخواند دزد يا درنده يا ٩٧٩
 .تواند سوره را نخواند و اگر در آارى عجله داشته باشد، مى. چيز ديگرى به او صدمه بزند، نبايد سوره را بخواند

و اگر اشتباها سوره را پيش از حمد بخواند و در بين آن .  اگر عمدا سوره را پيش از حمد بخواند، نمازش باطل است٩٨٠
 .يادش بيايد، بايد سوره را رها آند و بعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند

 . اگر حمد و سوره يا يكى از آنها را فراموش آند و بعد از رسيدن به رآوع بفهمد، نمازش صحيح است٩٨١

 اگر پيش از آنكه براى رآوع خم شود، بفهمد آه حمد و سوره را نخوانده بايد بخواند، و اگر بفهمد سوره را نخوانده ٩٨٢
و نيز اگر . ولى اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده، بايد اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند. بايد فقط سوره را بخواند

خم شود و پيش از آنكه به رآوع برسد بفهمد حمد و سوره يا سوره تنها يا حمد تنها را نخوانده، بايد بايستد و به همين 
 .دستور عمل نمايد

 .اى را آه آيه سجده دارد و در مساله گفته شد عمدا بخواند، نمازش باطل است  اگر در نماز يكى از چهار سوره٩٨٣

اى شود آه سجده واجب دارد، چنانچه پيش از رسيدن به آيه سجده بفهمد، بايد  اگر اشتباها مشغول خواندن سوره٩٨٤
و اگر بعد از خواندن آيه سجده بفهمد، بايد در بين نماز با اشاره سجده آن را بجا . آن سوره را رها آند و سوره ديگر بخواند

 .آورد و به همان سوره آه خوانده اآتفا نمايد

 . اگر در نماز آيه سجده را بشنود و به اشاره سجده آند، نمازش صحيح است٩٨٥

ولى در بعضى .  در نماز مستحبى خواندن سوره الزم نيست، اگر چه آن نماز به واسطه نذر آردن واجب شده باشد٩٨٦
از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت آه سوره مخصوصى دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار آرده باشد، بايد 

 .همان سوره را بخواند

، و در رآعت دوم "جمعه" سوره " حمد" در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه، مستحب است در رآعت اول بعد از٩٨٧
تواند آن را رها آند و سوره  واگر مشغول يكى از اينها شود، بنابر احتياط واجب نمى. بخواند" منافقين"سوره " حمد"بعد از 

 .ديگر بخواند
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تواند آن را رها آند  شود، نمى" قل يا ايها الكافرون"يا سوره " قل هو اهللا احد" اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره ٩٨٨
" منافقين"و " جمعه"ولى در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه اگر از روى فراموشى به جاى سوره . و سوره ديگر بخواند

 .را بخواند" منافقين"و " جمعه"تواند آن را رها آند و سوره يكى از اين دو سوره را بخواند، تا به نصف نرسيده مى

بخواند، اگر چه به" قل يا ايها الكافرون"يا سوره "قل هو اهللا احد" اگر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه عمدا سوره ٩٨٩
 .را بخواند" منافقين"و " جمعه"تواند رها آند و سوره  نصف نرسيده باشد، بنابر احتياط واجب نمى

تواند رها  سوره ديگرى بخواند، تا به نصف نرسيده مى" قل يا ايها الكافرون"و " قل هو اهللا احد" اگر در نماز غير سوره ٩٩٠
 .آند و سوره ديگر بخواند

يا جهت ديگر نشود آن را تمام نمايد،  اگر مقدارى از سوره را فراموش آند يا از روى ناچارى مثال به واسطه تنگى وقت٩٩١
قل هو اهللا "خوانده  اى را آه مى تواند آن سوره را رها آند و سوره ديگر بخواند، اگر چه از نصف گذشته باشد يا سوره مى
 .باشد" قل يا ايها الكافرون"يا " احد

حمد و سوره نماز  و بر مرد و زن واجب است. حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند  بر مرد واجب است٩٩٢
 .ظهر و عصر را آهسته بخوانند

 . مرد بايد در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد آه تمام آلمات حمد و سوره حتى حرف آخر آنها را بلند بخواند٩٩٣

ولى اگر نامحرم صدايش را بشنود، بنابر .تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند يا آهسته بخواند  زن مى٩٩٤
 .احتياط واجب بايد آهسته بخواند

 اگر در جايى آه بايد نماز را بلند بخواند عمدا آهسته بخواند، يا در جايى آه بايد آهسته خواند عمدا بلند بخواند، ٩٩٥
و اگر در بين خواندن حمد و سوره . ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن مساله باشد، صحيح است. نمازش باطل است

 .هم بفهمد اشتباه آرده، الزم نيست مقدارى را آه خوانده دوباره بخواند

 اگر آسى در خواندن حمد و سوره بيشتر از معمول صدايش را بلند آند، مثل آنكه آنها را با فرياد بخواند، نمازش ٩٩٦
 .باطل است

تواند صحيح آن را ياد بگيرد، بايد هر طور  و آسى آه به هيچ قسم نمى.  انسان بايد نماز را ياد بگيرد آه غلط نخواند٩٩٧
 .تواند بخواند، و احتياط مستحب آن است آه نماز را به جماعت بجا آورد آه مى

تواند ياد بگيرد، چنانچه وقت نماز وسعت  داند و مى  آسى آه حمد و سوره و چيزهاى ديگر نماز را به خوبى نمى٩٩٨
 .دارد، بايد ياد بگيرد و اگر وقت تنگ است، بنابر احتياط واجب در صورتى آه ممكن باشد بايد نمازش را به جماعت بخواند

 . احتياط واجب آن است آه براى ياد دادن واجبات نماز مزد نگيرد، ولى براى مستحبات آن اشكال ندارد٩٩٩

 اگر يكى از آلمات حمد يا سوره را نداند، يا عمدا آن را نگويد، يا بجاى حرفى، حرف ديگر بگويد مثال به جاى ض،ظ ١٠٠٠
 .بگويد، يا جايى آه بايد بدون زير و زبر خوانده شود زير و زبر بدهد، يا تشديد را نگويد، نماز او باطل است

اى را صحيح بداند و در نماز همانطور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده الزم نيست دوباره نماز را   اگر انسان آلمه١٠٠١
 .بخواند و يا اگر وقت گذشته قضا نمايد

اى را آه وقف آردن آخر آن جايز است هميشه وقف آند  اى را نداند بايد ياد بگيرد، ولى اگر آلمه  اگر زير و زبر آلمه١٠٠٢
يا به ص بايد ياد بگيرد و چنانچه دو جور يا  اى به س است ياد گرفتن زير و زبر آن الزم نيست و نيز اگر نداند مثال آلمه

بخواند " صاد"و يك مرتبه با " سين"را يك مرتبه با "مستقيم"، "اهدنا الصراط المستقيم"بيشتر بخواند، مثل آن آه در 
 .شده باشد و به اميد رسيدن به واقع بخواند نمازش باطل است، مگر آنكه هر دو جور قرائت

در آن آلمه همزه " واو"در آن آلمه پيش داشته باشد و حرف بعد از " واو"باشد و حرف قبل از " واو"اى   اگر در آلمه١٠٠٣
باشد و حرف "الف"اى  را مد بدهد، يعنى آن را بكشد و همچنين اگر در آلمه" واو"بهتر است آن " سوء"ء باشد مثل آلمه 

آن را " الف"، بهتر است "جاء"در آن آلمه همزه باشد مثل " الف"در آن آلمه زبر داشته باشد و حرف بعد از " الف"قبل از 
در آن آلمه همزه  اى ى باشد و حرف پيش از ى در آن آلمه زير داشته باشد و حرف بعد از ى بكشد و نيز اگر در آلمه

و ى بجاى همزه ء حرفى باشد آه " الف"و " واو"، بهتر آن است ى را با مد بخواند و اگر بعداز اين "ء جى"باشد مثل 
آه بعد" و ال الضالين"ساآن است، يعنى زير و زبر و پيش ندارد باز هم بهتر آن است اين سه حرف را با مد بخواند، مثال در

 .آن را با مد بخواند" الف"ساآن است ، بهتر آن است " الم"حرف " الف"از 

و معنى وقف به حرآت آن است آه .  احتياط مستحب آن است آه در نماز، وقف به حرآت و وصل به سكون ننمايد١٠٠٤
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و ميم " الرحمن الرحيم"مثال بگويد . اى را بگويدو بين آن آلمه و آلمه بعدش فاصله دهد زير يا زبر يا پيش آخر آلمه
و معنى وصل به سكون آن است آه زير يا زبر يا ". مالك يوم الدين: "را زير بدهد و بعد قدرى فاصله دهد و بگويد"الرحيم"

را زير ندهد " الرحيم"و ميم " الرحمن الرحيم: "اى را نگويد و آن آلمه را به آلمه بعد بچسباند، مثل آنكه بگويد  پيش آلمه
 .را بگويد" مالك يوم الدين"و فورا

تواند فقط يك حمد بخواند يا سه مرتبه تسبيحات اربعه بگويد، يعنى سه مرتبه  سوم و چهارم نماز مى  در رآعت١٠٠٥
و . ، و اگر يك مرتبه هم تسبيحات اربعه را بگويد آافى است"سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اآبر: "بگويد
 .حمد، و در رآعت ديگر تسبيحات بگويد، و بهتر است در هر دو رآعت تسبيحات بخواند تواند در يك رآعت مى

 . در تنگى وقت بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بگويد١٠٠٦

 .سوم و چهارم نماز، حمد يا تسبيحات را آهسته بخوانند  بر مرد و زن واجب است آه در رآعت١٠٠٧

 .آن را هم آهسته بگويد" بسم اهللا"سوم و چهارم حمد بخواند، بنابر احتياط واجب بايد   اگر در رآعت١٠٠٨

 .سوم و چهارم حمد بخواند تواند تسبيحات را ياد بگيرد يا درست بخواند، بايد در رآعت  آسى آه نمى١٠٠٩

 اگر در دو رآعت اول نماز به خيال اين آه دو رآعت آخر است تسبيحات بگويد، چنانچه پيش از رآوع بفهمد، بايد ١٠١٠
 .حمد و سوره را بخواند و اگر در رآوع يا بعد از رآوع بفهمد، نمازش صحيح است

حمد بخواند، يا در دو رآعت اول نماز با اينكه گمان   اگر در دو رآعت آخر نماز به خيال اينكه در دو رآعت اول است١٠١١
 .حمد بخواند، چه پيش از رآوع بفهمد چه بعد از آن، نمازش صحيح است آرده در دو رآعت آخر است مى

خواست تسبيحات بخواند حمد  حمد بخواند تسبيحات به زبانش آمد يا مى خواست سوم يا چهارم مى  اگر در رآعت١٠١٢
به زبانش آمد بايد آن را رها آند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند ولى اگر عادتش خواندن چيزى بوده آه به زبانش آمده

 .تواند همان را تمام آند و نمازش صحيح است و در خزانه قلبش آن را قصد داشته مى

سوم و چهارم تسبيحات بخواند اگر بدون قصد مشغول خواندن حمد شود بايد آن را   آسى آه عادت دارد در رآعت١٠١٣
 .رها آند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند

يا " استغفر اهللا ربى و اتوب اليه: " سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبيحات استغفار آند، مثال بگويد  در رآعت١٠١٤
و اگر به گمان آنكه حمد يا تسبيحات را گفته، مشغول گفتن استغفار شود و شك آند آه حمد يا". اللهم اغفر لى: "بگويد

ولى اگر نمازگزار پيش از خم شدن براى رآوع در حالى آه . تسبيحات را خوانده يا نه، بايد به شك خود اعتنا ننمايد
 .مشغول گفتن استغفار نيست، شك آند آه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه، بايد حمد يا تسبيحات را بخواند

سوم يا چهارم يا در حال رفتن به رآوع شك آند آه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه، بايد به شك  اگر در رآوع رآعت١٠١٥
 .خود اعتنا نكند

چيزى آه بعد از آن است مشغول نشده، بايد آن آيه  اى را درست گفته يا نه، اگر به  هرگاه شك آند آه آيه يا آلمه١٠١٦
واگر به چيزى آه بعد از آن است مشغول شده، چنانچه آن چيز رآن باشد مثل آنكه در . يا آلمه را به طور صحيح بگويد

و اگر رآن نباشد، مثال موقع . رآوع شك آند آه فالن آلمه از سوره را درست گفته يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند
ولى اگر . تواند به شك خود اعتنا نكند را درست گفته يا نه، باز هم مى"قل هو اهللا احد"شك آند آه " اهللا الصمد"گفتن 

اما اگر . تواند چند بار بگويد و اگر چند مرتبه هم شك آند،مى. احتياطا آن آيه يا آلمه را به طور صحيح بگويد، اشكال ندارد
 .به وسواس برسد و باز هم بگويد، بنابر احتياط واجب بايد نمازش را دوباره بخواند

و در رآعت اول و دوم " اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: " مستحب است در رآعت اول پيش از خواندن حمد بگويد١٠١٧
را بلند بگويد و حمد و سوره را شمرده بخواند و در آخر هر آيه وقف آند، يعنى آن آيه را به آيه " بسم اهللا"نماز ظهر و عصر 

خواند بعد از آنكه حمد خودش  بعد نچسباند، و در حال خواندن حمد و سوره به معناى آيه توجه داشته و اگر فرادى مى
يا " آذلك اهللا ربى"يك يا دو يا سه مرتبه " قل هو اهللا احد"بعد از خواندن سوره ". الحمد هللا رب العالمين: "تمام شد بگويد

 .بگويد، بعد از خواندن سوره آمى صبر آند و بعد تكبير پيش از رآوع را بگويد يا قنوت را بخواند" آذلك اهللا ربنا"سه مرتبه

 .را بخواند" قل هو اهللا احد"و در رآعت دوم سوره " انا انزلناه" مستحب است در تمام نمازها در رآعت اول سوره ١٠١٨

 .را نخواند" قل هو اهللا احد" مكروه است انسان در تمام نمازهاى يك شبانه روز سوره ١٠١٩

 .به يك نفس مكروه است" قل هو اهللا احد" خواندن سوره ١٠٢٠
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را در هر دو" قل هو اهللا احد" اى را آه در رآعت اول خوانده، مكروه است در رآعت دوم بخواند،ولى اگر سوره   سوره١٠٢١
 .رآعت بخواند مكروه نيست

 رآوع

 .گويند اى خم شود آه بتواند دست را به زانو بگذارد، و اين عمل را رآوع مى  در هر رآعت بعد از قرائت بايد به اندازه١٠٢٢

 . اگر به اندازه رآوع خم شود ولى دستها را به زانو نگذارد اشكال ندارد١٠٢٣

خم شود،اگر چه دستهاى او به زانو برسد صحيح   هرگاه رآوع را بطور غير معمول بجا آورد، مثال به چپ يا راست١٠٢٤
 .نيست

تواند آن را   خم شدن بايد به قصد رآوع باشد، پس اگر به قصد آار ديگرى مثال براى آشتن جانور خم شود، نمى١٠٢٥
رآوع حساب آند بلكه بايد بايستد و دوباره براى رآوع خم شود، و به واسطه اين عمل، رآن زياد نشده و نماز باطل 

 .شود نمى

يا زانوى او با دست و زانوى ديگران فرق دارد، مثال دستش خيلى بلند است آه اگر آمى خم   آسى آه دست١٠٢٦
تر از مردم ديگر است آه بايد خيلى خم شود تا دستش به زانو برسد بايد به انداره  رسد يا زانوى او پايين شود به زانو مى
 .معمول خم شود

آند بايد به قدرى خم شود آه صورتش مقابل زانوها برسد، و بهتر است به قدرى خم   آسى آه نشسته رآوع مى١٠٢٧
 .شود آه صورت نزديك جاى سجده برسد

يا يك " سبحان اهللا" انسان هر ذآرى در رآوع بگويد آافى است ولى احتياط واجب آن است آه به قدر سه مرتبه ١٠٢٨
 .آمتر نباشد"سبحان ربى العظيم و بحمده"مرتبه 

 ذآر رآوع بايد دنبال هم و به عربى صحيح گفته شود و مستحب است آن را سه يا پنچ يا هفت مرتبه بلكه بيشتر ١٠٢٩
 .بگويند

 در رآوع بايد به مقدار ذآر واجب، بدن آرام باشد و در ذآر مستحب هم اگر آن را به قصد ذآرى آه براى رآوع ١٠٣٠
 .اند بگويد بنابر احتياط واجب، آرام بودن بدن الزم است دستور داده

اختيار به قدرى حرآت آند آه از حال آرام بودن بدن خارج شود بايد  گويد، بى  اگر موقعى آه ذآر واجب رآوع را مى١٠٣١
بعد از آرام گرفتن بدن بنابر احتياط واجب دوباره ذآر را بگويد ولى اگر آمى حرآت آند آه از حال آرام بودن بدن خارج 

 .نشود، يا انگشتان را حرآت دهد اشكال ندارد

 . اگر پيش از آن آه به مقدار رآوع خم شود و بدن آرام گيرد عمدا ذآر رآوع را بگويد نمازش باطل است١٠٣٢

 اگر پيش از تمام شدن ذآر واجب، عمدا سر از رآوع بردارد نمازش باطل است، و اگر سهوا سر بردارد چنانچه پيش١٠٣٣
از آنكه از حال رآوع خارج شود، يادش بيايد آه ذآر رآوع را تمام نكرده، بايد در حال آرامى بدن دوباره ذآر را بگويد،و اگر 

 .بعد از آنكه از حال رآوع خارج شد، يادش بيايد، نماز او صحيح است

 اگر نتواند به مقدار ذآر در رآوع بماند در صورتى آه بتواند پيش ازآنكه از حد رآوع بيرون رود ذآر را بگويد، بايد در آن ١٠٣٤
 .و اگرنتواند، در حال برخاستن ذآر را به قصد رجاء بگويد. حال تمام آند

 اگر به واسطه مرض و مانند آن در رآوع آرام نگيرد نماز صحيح است، ولى بايد پيش از آنكه از حال رآوع خارج شود،١٠٣٥
 .را بگويد" سبحان اهللا" يا سه مرتبه " سبحان ربى العظيم و بحمده"يعنى ذآر واجب 

 هرگاه نتواند به اندازه رآوع خم شود بايد به چيزى تكيه دهد و رآوع آند و اگر موقعى هم آه تكيه داده نتواند به ١٠٣٦
تواند خم شود و اگر هيچ نتواند خم شود بايد موقع رآوع بنشيند و نشسته  طور معمول رآوع آند بايد به هر اندازه مى

 .رآوع آند، و احتياط مستحب آن است آه نماز ديگرى هم بخواند و براى رآوع آن با سر اشاره نمايد

تواند ايستاره نماز بخواند اگر در حال ايستاده يا نشسته نتواند رآوع آند بايد ايستاده نماز بخواند و   آسى آه مى١٠٣٧
براى رآوع با سر اشاره آند، و اگرنتواند اشاره آند بايد به نيت رآوع چشمها را هم بگذارد و ذآر آن را بگويد وبه نيت 

 .و اگر از اين هم عاجز است بايد در قلب نيت رآوع آند و ذآر آن را بگويد. برخاستن از رآوع چشمها را باز آند

تواند در حالى آه نشسته است آمى خم  تواند ايستاده يا نشسته رآوع آند و براى رآوع فقط مى  آسى آه نمى١٠٣٨
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شود يا در حالى آه ايستاده است با سر اشاره آند بايد ايستاده نماز بخواند و براى رآوع با سر اشاره نمايد و احتياط 
 .تواند براى رآوع خم شود مستحب آن است آه نماز ديگرى هم بخواند و موقع رآوع آن بنشيند و هر قدر مى

 اگر بعد از رسيدن به حد رآوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دو مرتبه به قصد رآوع به اندازه رآوع خم شود نمازش ١٠٣٩
باطل است، و نيز اگر بعداز آنكه به اندازه رآوع خم شد و بدنش آرام گرفت به قصد رآوع به قدرى خم شود آه از اندازه 
رآوع بگذرد و دوباره به رآوع برگردد بنابر احتياط واجب نمازش باطل است و بهتر آن است آه نماز را تمام آند و از سر 

 .بخواند

 بعد از تمام شدن ذآر رآوع بايد راست بايستد و بعد از آنكه بدن آرام گرفت به سجده رود، و اگر عمدا پيش از ١٠٤٠
 .ايستادن يا پيش از آرام گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است

 اگر رآوع را فراموش آند و پيش از آنكه به سجده برسد يادش بيايد بايد بايستد بعد به رآوع رود و چنانچه به ١٠٤١
 .خميدگى به رآوع برگردد نمازش باطل است حالت

 اگر بعد از آنكه پيشانى به زمين برسد يادش بيايد آه رآوع نكرده، بنابر احتياط واجب بايد بايستد و رآوع را بجا ١٠٤٢
 .آورد، و نماز را تمام آند و دوباره بخواند

 مستحب است پيش از رفتن به رآوع در حالى آه راست ايستاده تكبير بگويدو در رآوع زانوها را به عقب دهد و ١٠٤٣
پشت را صاف نگه دارد و گردن را بكشد و مساوى پشت نگه دارد و بين دو قدم را نگاه آند و پيش از ذآر يا بعد از آن 

 ".سمع اهللا لمن حمده: "صلوات بفرستد و بعد از آنكه از رآوع برخاست و راست ايستاد، در حال آرامى بدن بگويد

 . مستحب است در رآوع زنها دست را از زانو باالتر بگذارند و زانوها را به عقب ندهند١٠٤٤

 سجود

 نمازگزار بايد در هر رآعت از نمازهاى واجب و مستحب بعد از رآوع دو سجده آند و سجده آن است آه پيشانى و ١٠٤٥
 .آف دو دست و سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد

 دو سجده روى هم يك رآن است آه اگر آسى در نماز واجب عمدا يا از روى فراموشى هر دو را ترك آند يا دو ١٠٤٦
 .سجده ديگر به آنها اضافه نمايد، نمازش باطل است

شود، و اگر سهوا يك سجده آم آند حكم آن بعدا گفته خواهد   اگر عمدا يك سجده آم يا زياد آند نماز باطل مى١٠٤٧
 .شد

 اگر پيشانى را عمدا يا سهوا به زمين نگذارد سجده نكرده است اگر چه جاهاى ديگر به زمين برسد، ولى اگر ١٠٤٨
 .پيشانى را به زمين بگذارد و سهوا جاهاى ديگر را به زمين نرساند يا سهوا ذآر نگويد سجده صحيح است

يا يك »  سبحان اهللا« در سجده هر ذآرى بگويد آافى است ولى احتياط واجب آن است آه مقدار ذآر از سه مرتبه ١٠٤٩
را سه يا پنچ يا »  سبحان ربى االعلى و بحمده«آمتر نباشد و مستحب است »  سبحان ربى االعلى و بحمده«مرتبه 

 .هفت مرتبه بگويد

و موقع گقتن ذآر مستحب هم اگر آن را به قصد ذآرى آه براى .  در سجود بايد به مقدار ذآر واجب، بدن آرام باشد١٠٥٠
 .اند بگويد، آرام بودن بدن الزم است سجده دستور داده

 اگر پيش از آن آه پيشانى به زمين برسد و بدن آرام بگيرد، عمدا ذآر سجده را بگويد يا پيش از تمام شدن ذآر ١٠٥١
 .عمدا سر از سجده بردارد، نماز باطل است

 اگر پيش از آن آه پيشانى به زمين برسد و بدن آرام گيرد سهوا ذآر سجده را بگويد و پيش از آن آه سر از سجده ١٠٥٢
 .بردارد، بفهمد اشتباه آرده بايد دوباره در حال آرام بودن ذآر را بگويد

 اگر بعد از آن آه سر از سجده برداشت، بفهمد آه پيش از آرام گرفتن بدن ذآر را گفته يا پيش از آن آه ذآر سجده ١٠٥٣
 .تمام شود سر برداشته، نمازش صحيح است

شود ولى موقعى  گويد يكى از هفت عضو را عمدا از زمين بردارد ، نماز باطل مى  اگر موقعى آه ذآر سجده را مى١٠٥٤
 .آه مشغول گفتن ذآر نيست اگر غير پيشانى جاهاى ديگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد، اشكال ندارد

تواند دوباره به زمين بگذارد و بايد آن را يك   اگر پيش از تمام شدن ذآر سجده سهوا پيشانى را از زمين بردارد نمى١٠٥٥
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 .سجده حساب آند، ولى اگر جاهاى ديگر را سهوا از زمين بردارد بايد دو مرتبه به زمين بگذارد و ذآر را بگويد

 . بعد از تمام شدن ذآر سجده اول بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود١٠٥٦

تر و بلندتراز چهار انگشت بسته نباشد، بلكه احتياط واجب آن  جاى پيشانى نمازگزار بايد از جاهاى زانوهايش پست١٠٥٧
 .تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد است آه جاى پيشانى او از جاى انگشتانش پست

 در زمين سراشيب آه سراشيبى آن درست معلوم نيست احتياط واجب آن است آه جاى پيشانى نمازگزار از جاى١٠٥٨
 .انگشتهاى پا و سر زانوهاى او بيش از چهار انگشت بسته بلندتر نباشد

 اگر پيشانى را سهوا به چيزى بگذارد آه از جاى انگشتهاى پا و سر زانوهاى او بلندتر از چهار انگشت بسته است ١٠٥٩
تواند سر را بردارد و به چيزى آه بلندى آن به  گويند در حال سجده است مى چنانچه بلندى آن به قدرى است آه نمى

يا آمتر است  تواند سر را به روى آن چه به اندازه چهار انگشت اندازه چهار انگشت بسته يا آمتر است بگذارد، و مى
گويند در حال سجده است احتياط واجب آن است آه پيشانى را از روى آن  بكشد، و اگر بلندى آن به قدرى است آه مى

به روى چيزى آه بلندى آن به انداره چهار انگشت بسته يا آمتر است بكشد، و اگر آشيدن پيشانى ممكن نيست بنابر 
 .احتياط واجب بايد پيشانى را بلند آند و بر موضعى آه بلندى زايدى ندارد بگذارد و نماز را تمام آند و دوباره بخواند

قدرى چرك باشد آه پيشانى به خود  آند چيزى نباشد، پس اگر مهر به  بايد بين پيشانى و آنچه بر آن سجده مى١٠٦٠
 .مهر نرسد سجده باطل است، ولى اگر مثال رنگ مهر تغيير آرده باشد، اشكال ندارد

 در سجده بايد آف دست را بر زمين بگذارد ولى در حال ناچارى پشت دست هم مانعى ندارد، و اگر پشت دست ١٠٦١
ممكن نباشد بايد مچ دست را بگذارد، و چنانچه آن را هم نتواند بايد تا آرنج هر جا آه ميتواند بر زمين بگذارد و اگر آن هم 

 .ممكن نيست گذاشتن بازو آافى است

 در سجده بنابر احتياط واجب بايد سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمين بگذارد و اگر انگشتهاى ديگر پا يا روى پا را به١٠٦٢
 .زمين بگذارد يا به واسطه بلند بودن ناخن، سر شست به زمين نرسد نمازش باطل است

 آسى آه مقدارى از شست پايش بريده بايد بقيه آن را به زمين بگذارد، واگر چيزى از آن نمانده يا اگر مانده خيلى ١٠٦٣
 .آوتاه است بايد بقيه انگشتان را بگذارد و اگر هيچ انگشت ندارد بايد هر مقدارى از پا باقى مانده به زمين بگذارد

 اگر به طور غير معمول سجده آند مثال سينه و شكم را به زمين بچسباند بنابر احتياط مستحب بايد نماز را دوباره ١٠٦٤
بخواند، ولى اگر پاها را دراز آند،اگرچه هفت عضوى آه گفته شد به زمين برسد بنابر احتياط واجب بايد نماز را دوباره 

 .بخواند

 مهر يا چيز ديگرى آه بر آن سجده ميكند بايد پاك باشد ولى اگر مثال مهر را روى فرش نجس بگذارد يا يك طرف مهر١٠٦٥
 .نجس باشد و پيشانى را به طرف پاك آن بگذارد اشكال ندارد

و اگر ممكن .  اگر در پيشانى دمل و مانند آن باشد، چنانچه ممكن است بايد با جاى سالم پيشانى سجده آند١٠٦٦
 .نيست بايد زمين را گود آند و دمل را در گودال و جاى سالم را به مقدارى آه براى سجده آافى باشد بر زمين بگذارد

 اگر دمل يا زخم تمام پيشانى را گرفته باشد بايد به يكى از دو طرف پيشانى سجده آند و اگر ممكن نيست، به ١٠٦٧
و اگر به هيچ جاى از صورت . سجده آند چانه و اگر به چانه هم ممكن نيست بايد به هر جاى از صورت آه ممكن است

 .ممكن نيست، بايد با جلو سر سجده نمايد

تواند خم شود و مهر يا چيز ديگرى را آه سجده  آسى آه نميتواند پيشانى را به زمين برساند بايد به قدرى آه مى١٠٦٨
بر آن صحيح است روى چيز بلندى گذاشته و طورى پيشانى را بر آن بگذارد آه بگويند سجده آرده است ولى بايد آف 

 .دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول به زمين بگذارد

تواند خم شود بايد براى سجده بنشيند و با سر اشاره آند، و اگر نتواند بايد با چشمها اشاره   آسى آه هيچ نمى١٠٦٩
تواند بقدرى مهر را بلند آند آه پيشانى را بر آن بگذارد و اگر  نمايد و در هر دو صورت احتياط واجب آن است آه اگر مى

تواند اشاره  تواند احتياط مستحب آن است آه مهر را بلند آند و به پيشانى بگذاردو اگر با سر يا چشمها هم نمى نمى
 .سجده آند و بنابر احتياط واجب با دست و مانند آن براى سجده اشاره نمايد آند بايد در قلب نيت

تواند براى سجده با سر اشاره آند، و اگر  سجده آند و چنانچه مى تواند بنشيند بايد ايستاده نيت  آسى آه نمى١٠٧٠
سجده آند و بنابر احتياط واجب با دست و مانند  تواند در قلب يت تواند با چشمها اشاره نمايد، و اگر اين را هم نمى نمى

 .آن براى سجده اشاره نمايد
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اختيار از جاى سجده بلند شود چنانچه ممكن باشد بايد نگذارد دوباره به جاى سجده برسد و اين   اگر پيشانى بى١٠٧١
اختيار دوباره به جاى  شود چه ذآر سجده را گفته باشد يا نه و اگر نتواند سر را نگه دارد و بى يك سجده حساب مى

 .شود و اگر ذآر نگفته باشد بايد بگويد سجده برسد روى هم يك سجده حساب مى

 . جايى آه انسان بايد تقيه آند مى تواند بر فرش و مانند آن سجده نمايد و الزم نيست براى نماز به جاى ديگر برود١٠٧٢

ولى روى تشك پر يا چيز ديگرى آه بعد از . گيرد سجده آند باطل است  اگر روى چيزى آه بدن روى آن آرام نمى١٠٧٣
 .گيرد سجده آند، اشكال ندارد سر گذاشتن و مقدارى پايين رفتن آرام مى

 اگر انسان ناچار شود آه در زمين گل نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد در حالى آه ايستاده است براى سجده با١٠٧٤
 .سر اشاره آند و تشهد را ايستاده بخواند

سوم نماز ظهر و عصر و عشا اگر بعد از سجده دوم بدون  سومى آه تشهد ندارد مثل رآعت  در رآعت اول و رآعت١٠٧٥
آنكه مقدارى بنشيند براى رآعت بعد برخيزد نمازش صحيح است، ولى بنابر احتياط واجب بايد بعد از سجده دوم قدرى 

 .حرآت بنشيند و بعد برخيزد بى

 چيزهايى آه سجده بر آن صحيح است

سجده آرد و سجده بر چيزهاى  رويد مانند چوب و برگ رخت  بايد بر زمين و چيزهاى غير خوراآى آه از زمين مى١٠٧٦
خوراآى و پوشاآى صحيح نيست و نيز سجده آردن بر چيزهاى معدنى مانند طال و نقره و عقيق و فيروزه باطل است، 

 .اما سجده آردن بر سنگهاى معدنى مانند سنگ مرمر و سنگهاى سياه اشكال ندارد

 . احتياط واجب آن است آه بر برگ درخت مو اگر تازه باشد سجده نكنند١٠٧٧

 .رويد و خوراك حيوان است مثل علف و آاه صحيح است  سجده بر چيزهايى آه از زمين مى١٠٧٨

رويد مانند گل   سجده بر گلهايى آه خوراآى نيستند صحيح است ولى سجده بر دواهاى خوراآى آه از زمين مى١٠٧٩
 .بنفشه و گل گاو زبان صحيح نيست

 سجده بر گياهى آه خوردن آن در بعضى از شهرها معمول است و در شهرهاى ديگر معمول نيست و نيز سجده بر١٠٨٠
 .ميوه نارس صحيح نيست

شود   سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است بلكه به گچ و آهك پخته و آجر و آوزه گلى و مانند آن هم مى١٠٨١
 .سجده آرد

شود بر آن سجده آرد و سجده بر   اگر آاغذ را از چيزى آه سجده بر آن صحيح است مثال از آاه ساخته باشند مى١٠٨٢
 .آاغذى آه از پنبه و مانند آن ساخته شده اشكال ندارد

باشد، بعد از آن خاك، بعد از خاك سنگ، و  حضرت سيدالشهدا عليه السالم مى  براى سجده بهتر از هر چيز تربت١٠٨٣
 .بعد از سنگ گياه است

تواند بر آن   اگر چيزى آه سجده بر آن صحيح است ندارد يا اگر دارد بواسطه سرما يا گرماى زياد و مانند اينها نمى١٠٨٤
سجده آند و اگر از چيز ديگر است بر همان چيز سجده آند و اگر آن  سجده آند بايد به لباسش اگر از آتان يا پنبه است

 .هم نيست بايد بر پشت دست و چنانچه آنهم ممكن نباشد به چيز معدنى مانند انگشتر عقيق سجده نمايد

گيرد اگر بعد ازآن آه مقدارى فرو رفت آرام بگيرد اشكال  سجده بر گل و خاك سستى آه پيشانى روى آن آرام نمى١٠٨٥
 .ندارد

 اگر در سجده اول مهر به پيشانى بچسبد و بدون اينكه مهر را بردارد دوباره به سجده برود اشكال دارد ، بلكه نماز ١٠٨٦
 .باطل است و بايد اعاده آند

آند گم شود و چيزى آه سجده بر آن صحيح است نداشته باشد   اگر در بين نماز چيزى آه بر آن سجده مى١٠٨٧
سجده آند و  چنانچه وقت وسعت دارد بايد نماز را بشكند و اگر وقت تنگ است بايد به لباسش اگر از پنبه يا آتان است

شود به چيز معدنى مانند  اگر ازچيز ديگرى است بر همان چيز و اگر آنهم ممكن نيست بر پشت دست و اگر آن هم نمى
 .انگشتر عقيق سجده نمايد

 هرگاه در حال سجده بفهمد پيشانى را بر چيزى گذاشته آه سجده بر آن باطل است اگر ممكن باشد بايد ١٠٨٨
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پيشانى را از روى آن به روى چيزى آه سجده بر آن صحيح است بكشد و اگر وقت تنگ است به دستورى آه در مساله 
 .پيش گفته شد عمل آند

 . اگر بعد از سجده بفهمد پيشانى را روى چيزى گذاشته آه سجده بر آن باطل است اشكال ندارد١٠٨٩

 سجده آردن براى غير خداوند متعال حرام ميباشد و بعضى از مردم عوام آه مقابل قبر امامان عليهم السالم ١٠٩٠
 .گذارند اگر براى شكر خداوند متعال باشد اشكال ندارد و گرنه حرام است پيشانى را به زمين مى

 مستحبات و مكروهات سجده

خواند بعد از آنكه سر از رآوع برداشت و آامال  آسى آه ايستاده نماز مى -١:  در سجده چند چيز مستحب است١٠٩١
موقعى آه  -٢. خواند بعد از آن آه آامال نشست براى رفتن به سجده تكبير بگويد ايستاد و آسى آه نشسته نماز مى

بينى را به مهر يا چيزى آه سجده بر آن -٣. خواهد به سجده برود اول دستها را و زن اول زانوها را به زمين بگذارد مرد مى
در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد بطورى آه سر آنها رو به  -٤. صحيح است بگذارد

يا خير المسؤولين و يا خير المعطين «: در سجده دعا آند و از خدا حاجت بخواهد و اين دعا را بخواند -٥. قبله باشد
آنند و اى بهترين  ، يعنى اى بهترين آسى آه از او سؤال مى» ارزقنى و ارزق عيالى من فضلك فانك ذو الفضل العظيم

بعد از سجده بر  -٦. عطا آنندگان، روزى بده به من و عيال من از فضل خودت، پس به درستى آه تو داراى فضل بزرگى
بعد از هر سجده وقتى نشست و بدنش آرام گرفت تكبير -٧. ران چپ بنشيند و روى پاى راست را بر آف پاى چپ بگذارد

سجده را طول بدهد و در موقع  -٩. بگويد»  استغفر اهللا ربى و اتوب اليه«بعد از سجده اول بدنش آه آرام گرفت  -٨. بگويد
ها  در سجده -١١. بگويد» اهللا اآبر«براى رفتن به سجده دوم در حال آرامى بدن  -١٠. نشستن دستها را روى رانها بگذارد

در موقع بلند شدن،  -١٢. اند بگويد اشكال ندارد ها دستور داده صلوات بفرستد و اگر آن را به قصد ذآرى آه در سجده
مردها آرنجها و شكم را به زمين نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و  -١٣. دستها را بعد از زانوها از زمين بردارد 

و مستحبات ديگر سجده در آتابهاى مفصل .زنها آرنجها و شكم را بر زمين بگذارند و اعضاى بدن را به يكديگر بچسبانند
 .گفته شده است

 قرآن خواندن در سجده مكروه است و نيز مكروه است براى برطرف آردن گرد و غبار جاى سجده را فوت آند و اگر ١٠٩٢
و غير اينها مكروهات ديگرى هم در آتابهاى مفصل گفته شده. آيد نماز باطل است در اثر فوت آردن دو حرف از دهان بيرون

 .است

 سجده واجب قرآن

يك آيه سجده است آه اگر انسان بخواند يا گوش»  و النجم، اقرا، الم تنزيل و حم سجده«:  در هر يك از چهار سوره١٠٩٣
 .يادش آمد بايد سجده نمايد به آن دهد بعد از تمام شدن آن آيه بايد فورا سجده آند و اگر فراموش آرد هر وقت

خواند از ديگرى هم بشنود چنانچه گوش داده دو سجده نمايد و اگر به   اگر انسان موقعى آه آيه سجده را مى١٠٩٤
 .گوشش خورده يك سجده آافى است

 در غير نماز اگر در حال سجده آيه سجده را بخواند يا به آن گوش بدهد بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده ١٠٩٥
 .آند

 اگر آيه سجده را از آسى آه قصد خواندن قرآن ندارد بشنود، يا از مثل گرامافون آيه سجده را بشنود، الزم ١٠٩٦
 .سجده آند رساند بشنود، واجب است ولى اگر از آلتى آه صداى خود انسان را مى. سجده نمايد نيست

شود بر چيزهاى خوراآى و پوشاآى سجده آرد ولى ساير شرايط سجده را آه در نماز   در سجده واجب قرآن نمى١٠٩٧
 .است الزم نيست مراعات آنند

 . در سجده واجب قرآن بايد طورى عمل آند آه بگويند سجده آرد١٠٩٨

 هرگاه در سجده واجب قرآن پيشانى را به قصد سجده به زمين بگذارد، اگر چه ذآر نگويد آافى است، و گفتن ذآر ١٠٩٩
ال اله اال اهللا حقا حقا ال اله اال اهللا ايمانا و تصديقا ال اله اال اهللا عبودية و رقا سجدت «: و بهتر است بگويد. مستحب است

 .»لك يا رب تعبدا و رقا ال مستنكفا و ال مستكبرا بل انا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير

 تشهد

سوم نماز مغرب و رآعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا بايد انسان بعد   در رآعت دوم تمام نمازهاى واجب و رآعت١١٠٠
اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له و «: از سجده دوم بنشيند و در حال آرام بودن بدن تشهد بخواند يعنى بگويد

 .»اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد
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 .سر هم گفته شود  آلمات تشهد بايد به عربى صحيح و به طورى آه معمول است پشت١١٠١

 اگر تشهد را فراموش آند و بايستد و پيش از رآوع يادش بيايد آه تشهد را نخوانده، بايد بنشيند و تشهد را بخواند ١١٠٢
خوانده شود بخواند و نماز را تمام آند و اگر در رآوع يا بعد از آن يادش بيايد بايد  و دوباره بايستد و آنچه بايد در آن رآعت

نماز را تمام آند و بعد از سالم نماز تشهد را قضا آند و بنابر احتياط واجب براى تشهد فراموش شده دو سجده سهو بجا 
 .آورد

 مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشيند و روى پاى راست را به آف پاى چپ بگذارد و پيش از تشهد ١١٠٣
و نيز مستحب است دستها را بر رانها »  بسم اهللا و باهللا و الحمد هللا و خير االسماء هللا«: يا بگويد»  الحمد هللا«: بگويد

و تقبل شفاعته و ارفع«: بگذارد و انگشتها را به يكديگر بچسباند و به دامان خود نگاه آند و بعد از تمام شدن تشهد بگويد
 .» درجته

 .خواندن تشهد رانها را به هم بچسبانند  مستحب است زنها در وقت١١٠٤

 سالم نماز

السالم عليك ايها «:  بعد از تشهد رآعت آخر نماز مستحب است در حالى آه نشسته و بدن آرام است بگويد١١٠٥
و رحمة اهللا و «و احوط استحبابى آن است آه »  السالم عليكم«: و بعد از آن بايد بگويد»  النبى و رحمة اهللا و برآاته

 .» السالم علينا و على عباد اهللا الصالحين«: را اضافه نمايد يا بگويد»  برآاته

 اگر سالم نماز را فراموش آند و موقعى يادش بيايد آه صورت نماز به هم نخورده و آارى هم آه عمدى و سهوى ١١٠٦
 .آند مثل پشت به قبله آردن انجام نداده بايد سالم را بگويد و نمازش صحيح است آن نماز را باطل مى

 اگر سالم نماز را فراموش آند و موقعى يادش بيايد آه صورت نماز به هم خورده است چنانچه پيش از آن آه صورت١١٠٧
آند مثل پشت به قبله آردن انجام نداده باشد نمازش  نماز به هم بخورد آارى آه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى

آند انجام داده  و اگر پيش از آن آه صورت نماز به هم بخورد آارى آه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى صحيح است
 .باشد بنابر احتياط نمازش باطل است گرچه صحيح بودن آن خالى از قوت نيست

 ترتيب

 اگر عمدا ترتيب نماز را به هم بزند مثال سوره را پيش از حمد بخواند يا سجود را پيش از رآوع بجا آورد، نماز باطل ١١٠٨
 .شود مى

 اگر رآنى از نماز را فراموش آند و رآن بعد از آن را بجا آورد مثال پيش از آنكه رآوع آند دو سجده نمايد، نماز باطل ١١٠٩
 .است

 اگر رآنى را فراموش آند و چيزى را آه بعد از آن است و رآن نيست بجاآورد مثال پيش از آنكه دو سجده آند تشهد١١١٠
 .بخواند بايد رآن را بجا آورد و آنچه را اشتباها پيش از آن خوانده دوباره بخواند

 اگر چيزى را آه رآن نيست فراموش آند و رآن بعد از آن را بجا آورد، مثال حمد را فراموش آند و مشغول رآوع ١١١١
 .شود، نمازش صحيح است

 اگر چيزى را آه رآن نيست فراموش آند و چيزى را آه بعد از آن است و آن هم رآن نيست بجا آورد مثال حمد را ١١١٢
فراموش آند و سوره را بخواند چنانچه مشغول رآن بعد شده باشد مثال در رآوع يادش بيايد آه حمد را نخوانده بايد بگذرد

و نماز او صحيح است و اگر مشغول رآن بعد نشده باشد بايد آنچه را فراموش آرده بجاآورد و بعد از آن چيزى را آه 
 .اشتباها جلوتر خوانده دوباره بخواند

يا سجده دوم را به خيال اينكه سجده اول است بجا آورد نماز   اگر سجده اول را به خيال اين آه سجده دوم است١١١٣
 .شود صحيح است و سجده اول او سجده اول و سجده دوم او سجده دوم حساب مى

 مواالت

سر هم بجا آورد و   انسان بايد نماز را با مواالت بخواند يعنى آارهاى نماز مانند رآوع و سجود و تشهد را پشت١١١٤
سر هم بخواند و اگر به قدرى بين آنها فاصله بيندازد آه خواند به طورى آه معمول است پشت چيزهايى را آه در نماز مى

 .خواند، نمازش باطل است نگويند نماز مى

 اگر در نماز سهوا بين حرفها يا آلمات فاصله بيندازد و فاصله به قدرى نباشد آه صورت نماز از بين برود چنانچه ١١١٥

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org



مشغول رآن بعد نشده باشد بايد آن حرفها يا آلمات را به طور معمول بخواند و اگر مشغول رآن بعد شده باشد نمازش 
 .صحيح است

 .زند هاى بزرگ مواالت را به هم نمى  طول دادن رآوع و سجود و خواندن سوره١١١٦

 قنوت

 در تمام نمازهاى واجب و مستحب پيش از رآوع رآعت دوم مستحب است قنوت بخواند و در نماز وتر با آن آه يك ١١١٧
يك قنوت دارد و نماز آيات پنج قنوت و  باشد خواندن قنوت پيش از رآوع مستحب است و نماز جمعه در هر رآعت رآعت مى

 .نماز عيد فطر و قربان در رآعت اول پنج قنوت و در رآعت دوم چهار قنوت دارد

 اگر بخواهد قنوت بخواند به احتياط واجب بايد دستها را بلند آند و مستحب است دستها را تا مقابل صورت بلند ١١١٨
نمايد و آف دستها را رو به آسمان قرار دهد و به قصد رجاء انگشتان دستها را به جز ابهام به هم بچسباند و هر دو آف 

 .دستها را پهلوى هم متصل به هم قرار دهد و نگاهش هنگام قنوت به آف دستهايش باشد

ال اله اال اهللا الحليم «: و بهتر است بگويد. باشد آافى است»  سبحان اهللا« در قنوت هر ذآرى بگويد اگر چه يك ١١١٩
الكريم، ال اله اال اهللا العلى العظيم، سبحان اهللا رب السموات السبع و رب االرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب 

 .» العرش العظيم و الحمد هللا رب العالمين

خواند، اگر امام جماعت  ولى براى آسى آه نماز را به جماعت مى.  مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند١١٢٠
 .صداى او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نيست

اندازه رآوع خم شود يادش بيايد مستحب   اگر عمدا قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش آند و پيش از آن آه به١١٢١
است بايستد و بخواند و اگر در رآوع يادش بيايد مستحب است بعد از رآوع قضا آند و اگر در سجده يادش بيايد مستحب

 .است بعد از سالم نماز قضا نمايد

 ترجمه نماز

 ترجمه سوره حمد -١

آند و در آخرت بر مؤمن  آنم بنام خداوندى آه در دنيا بر مؤمن و آافر رحم مى يعنى ابتدا مى»  بسم اهللا الرحمن الرحيم«
يعنى ثنا مخصوص خداوندى است آه پرورش دهنده همه موجودات »  الحمد هللا رب العالمين«. نمايد رحم مى
يعنى پادشاه و »  مالك يوم الدين«.آند يعنى در دنيا بر مؤمن و آافر و در آخرت بر مؤمن رحم مى»  الرحمن الرحيم«.است

.خواهيم آنيم و فقط از تو آمك مى يعنى فقط تو را عبادت مى»  اياك نعبد و اياك نستعين«. صاحب اختيار روز قيامت است
»  صراط الذين انعمت عليهم«. يعنى هدايت آن ما را به راه راست آه آن دين اسالم است»  اهدنا الصراط المستقيم«

غير المغضوب عليهم و ال «. يعنى به راه آسانى آه به آنان نعمت دادى آه آنان پيغمبران و جانشينان پيغمبران هستند
 .اى بر ايشان و نه آن آسانى آه گمراهند يعنى نه به راه آسانى آه غضب آرده»  الضالين

 ترجمه سوره قل هو اهللا احد -٢

، »اهللا الصمد«. يگانه آه خداوند، خدايى است) ص(، يعنى بگو اى محمد »قل هو اهللا احد«: بسم اهللا الرحمن الرحيم
و لم يكن له آفوا«. ، فرزند ندارد و فرزند آسى نيست»لم يلد و لم يولد«. نياز است يعنى خدايى آه از تمام موجودات بى

 .، يعنى هيچ آس از مخلوقات مثل او نيست»احد

 ترجمه ذآر رآوع و سجود و ذآرهايى آه بعد از آنها مستحب است -٣

، يعنى پروردگار بزرگ من از هر عيب و نقصى پاك و منزه است و من مشغول ستايش او » سبحان ربى العظيم و بحمده«
باشد از هر عيب و نقصى پاك و  يعنى پروردگار من آه از همه آس باالتر مى»  سبحان ربى االعلى و بحمده«. هستم

، يعنى خدا بشنود و بپذيرد ثناى آسى آه او را » سمع اهللا لمن حمده«. منزه است و من مشغول ستايش او هستم
آنم از خداوندى آه پرورش دهنده من  ، يعنى طلب آمرزش و مغفرت مى» استغفر اهللا ربى و اتوب اليه«. آند ستايش مى

، يعنى به يارى خداى متعال و قوه او »بحول اهللا و قوته اقوم و اقعد«. نمايم است و من به طرف او بازگشت مى

  .نشينم خيزم و مى برمى

 ترجمه قنوت -٤

همتايى آه صاحب حلم و آرم  خدايى سزاوار پرستش مگر خداى يكتاى بى ، يعنى نيست» ال اله اال اهللا الحليم الكريم«
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همتايى آه بلند مرتبه و  خدايى سزاوار پرستش مگر خداى يكتاى بى يعنى نيست»  ال اله اال اهللا العلى العظيم«. است
خداوندى آه پروردگار هفت  ، يعنى پاك و منزه است» سبحان اهللا رب السموات السبع و رب االرضين السبع«. بزرگ است

، يعنى پروردگار هر چيزى است آه در » و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم«. آسمان و پروردگار هفت زمين است
،يعنى حمد و ثنا مخصوص » و الحمد هللا رب العالمين«. آسمانها و زمينها و مابين آنهاست و پروردگار عرش بزرگ است

  .خداوندى است آه پرورش دهنده تمام موجودات است

 ترجمه تسبيحات اربعه -٥

خداوند تعالى و ثنا مخصوص اوست و  ، يعنى پاك و منزه است»سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اآبر«

  .و بزرگتر است از اينكه او را وصف آنند. همتا خدايى سزاوار پرستش مگر خداى بى نيست

 ترجمه تشهد و سالم -٦

دهم آه  ، يعنى ستايش،مخصوص پروردگار است و شهادت مى» الحمد هللا اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له«
، يعنى » و اشهد ان محمدا عبده و رسوله«. خدايى سزاوار پرستش نيست مگر خدايى آه يگانه است و شريك ندارد

، يعنى »محمد اللهم صل على محمد و آل«. دهم آه محمد صلى اهللا عليه و آله بنده خدا و فرستاده اوست شهادت مى
يعنى قبول آن شفاعت پيغمبر را و درجه آن »  و تقبل شفاعته و ارفع درجته«. خدايا رحمت بفرست بر محمد و آل محمد

، يعنى سالم بر تو اى پيغمبر و رحمت و برآات» السالم عليك ايها النبى و رحمة اهللا و برآاته«. حضرت را نزد خود بلند آن
. ، يعنى سالم از خداوند عالم بر نمازگزاران و تمام بندگان خوب او» السالم علينا و على عباد اهللا الصالحين«. خدا بر تو باد

 .يعنى سالم و رحمت و برآات خداوند بر شما مؤمنين باد»  السالم عليكم و رحمة اهللا و برآاته«

 تعقيب نماز

 مستحب است انسان بعد از نماز مقدارى مشغول تعقيب يعنى خواندن ذآر و دعا و قرآن شود و بهتر است پيش از١١٢٢
آنكه از جاى خود حرآت آند و وضو و غسل و تيمم او باطل شود رو به قبله تعقيب را بخواند و الزم نيست تعقيب به 

اند بخواند و از تعقيبهايى آه خيلى سفارش شده  عربى باشدولى بهتر است چيزهايى را آه در آتابهاى دعا دستور داده
 ٣٣، بعد مرتبه »اهللا اآبر« مرتبه ٣٤: است تسبيح حضرت زهرا سالم اهللا عليها است آه بايد به اين ترتيب گفته شود

گفت ولى بهتر است »  الحمد اهللا«را پيش از »  سبحان اهللا«شود  و مى»  سبحان اهللا« ٣٣، بعد از آن مرتبه » الحمد هللا«
 .گفته شود»  الحمد اهللا«بعد از 

 مستحب است بعد از نماز سجده شكر نمايد و همين قدر آه پيشانى را به قصد شكر بر زمين بگذارد آافى است،١١٢٣
بگويد و نيز مستحب است هر وقت » عفوا«يا » شكرا«يا »  شكرا هللا«ولى بهتر است صد مرتبه يا سه مرتبه يا يك مرتبه 

 .شود سجده شكر بجا آورد رسد يا بالئى از او دور مى نعمتى به انسان مى

 صلوات بر پيغمبر

 هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم مانند محمد و احمد يا لقب و آنيه آن ١١٢٤
 .جناب را مثل مصطفى و ابوالقاسم بگويد يا بشنود اگر چه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد

و نيز.  موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم مستحب است صلوات را هم بنويسد١١٢٥
 .آند صلوات بفرستد بهتر است هر وقت آن حضرت را ياد مى

 مبطالت نماز

آنكه در بين نماز يكى از شرطهاى آن از بين برود : اول : گويند آند و آنها را مبطالت مى  دوازده چيز نماز را باطل مى١١٢٦
آنكه در بين نماز عمدا يا سهوا يا از روى ناچارى، چيزى آه وضو يا : دوم. مثال در بين نماز بفهمد مكانش غصبى است

تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى  ولى آسى آه نمى. آند پيش آيد، مثال بول از او بيرون آيد غسل را باطل مى
آند، اگر چه در بين نماز بول يا غائط از او خارج شود چنانچه به دستورى آه در احكام وضو گفته شد رفتار نمايد، نمازش 

و نيز اگر در بين نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتى آه به دستور استحاضه رفتار آرده . باطل نمى شود
 .باشد، نمازش صحيح است

اختيار خوابش برده اگر نداند آه در بين نماز خوابش برده يا بعد از آن بنابر احتياط واجب بايد نمازش را   آسى آه بى١١٢٧
 .دوباره بخواند ولى اگر تمام شدن نماز را بداند و شك آند آه خواب در بين نماز بوده يا بعد نمازش صحيح است

 اگر بداند به اختيار خودش خوابيده و شك آند آه بعد از نماز بوده يا در بين نماز يادش رفته آه مشغول نماز است و١١٢٨
 .خوابيده نمازش صحيح است
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يا در سجده شكر بايد آن نماز را   اگر در حال سجده از خواب بيدار شود و شك آند آه در سجده آخر نماز است١١٢٩

  .دوباره بخواند

 .از مبطالت نماز آن است آه مثل بعض آسانى آه شيعه نيستند دستها را روى هم بگذارد: سوم

 هرگاه براى ادب دستها را روى هم بگذارد اگرچه مثل آنها نباشد بنابر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند، ولى ١١٣٠

  .اگر از روى فراموشى يا ناچارى يا براى آار ديگر مثل خاراندن دست و مانند آن، دستها را روى هم بگذارد اشكال ندارد

  .از مبطالت نماز آن است آه بعد از خواندن حمد آمين بگويد ولى اگر اشتباها از از روى تقيه بگويد، اشكال ندارد: چهارم

يا چپ قبله برگردد،  از مبطالت نماز آن است آه عمدا يا از روى فراموشى پشت به قبله آند، يا به طرف راست: پنجم
 .يا چپ نرسد، نمازش باطل است بلكه اگر عمدا بقدرى برگردد آه نگويند رو به قبله است، اگر چه به طرف راست

يا چپ قبله برگرداند نمازش باطل است، بلكه اگر سهوا هم صورت را به اين  اگر عمدا همه صورت را به طرف راست١١٣١
مقدار برگرداند احتياط واجب آن است آه نماز را دوباره بخواند و الزم نيست آه نماز اول را تمام نمايد،ولى اگر سر را آمى

  .شود بگرداند عمدا باشد يا اشتباها نمازش باطل نمى

اى بگويد آه از آن آلمه قصد معنى آند، اگر چه معنى هم نداشته باشد  از مبطالت نماز آن است آه عمدا آلمه: ششم
و يك حرف هم باشد، بلكه اگر قصد هم نكند، بنا بر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند در صورتى آه دو حرف يا بيشتر

 .شود ولى اگر سهوا بگويد، نماز باطل نمى. باشد

آه در زبان عرب به معناى اين ) ق(اى بگويد آه يك حرف دارد چنانچه آن آلمه معنى داشته باشد مثل   اگر آلمه١١٣٢
شود، بلكه اگر قصد معناى آن را  چنانچه معنى آن را بداند و قصد آن را نمايد نمازش باطل مى»  نگهدارى آن«است آه 

 .نكند ولى ملتفت معناى آن باشد احتياط واجب آن است آه نماز را دوباره بخواند

 سرفه آردن و آروغ زدن و آه آشيدن در نماز اشكال ندارد ولى گفتن آخ و آه و مانند اينها آه دو حرف است اگر ١١٣٣
 .آند عمدى باشد نماز را باطل مى

ودر موقع گفتن آن، صدا را بلند آند آه چيزى » اهللا اآبر«: اى را به قصد ذآر بگويد، مثال به قصد ذآر بگويد  اگر آلمه١١٣٤
را به ديگرى بفهماند اشكال ندارد ولى چنانچه به قصد اين آه چيزى به آسى بفهماند بگويد اگرچه قصد ذآر هم داشته 

 .شود باشد نماز باطل مى

اى آه سجده واجب دارد و در احكام جنابت گفته شد و نيز دعا آردن در نماز   خواندن قرآن در نماز غير از چهار سوره١١٣٥
 .اشكال ندارد اگر چه به فارسى يا زبان ديگر باشد

 . اگر چيزى از حمد و سوره و ذآرهاى نماز را عمدا يا احتياطا چند مرتبه بگويد اشكال ندارد١١٣٦

 در حال نماز انسان نبايد به ديگرى سالم آند و اگر ديگرى به او سالم آند بايد طورى جواب دهد آه سالم مقدم ١١٣٧
 .بگويد»  عليكم السالم«و نبايد »  سالم عليكم«يا »  السالم عليكم«: باشد مثال بگويد

 انسان بايد جواب سالم را چه در نماز يا در غير نماز فورا بگويد و اگر عمدا يا از روى فراموشى جواب سالم را به ١١٣٨
قدرى طول دهد آه اگر جواب بگويد جواب آن سالم حساب نشود چنانچه در نماز باشد نبايد جواب بدهد و اگر در نماز 

 .نباشد جواب دادن واجب نيست

 بايد جواب سالم را طورى بگويد آه سالم آننده بشنود، ولى اگر سالم آننده آر باشد چنانچه انسان بطور معمول ١١٣٩
 .جواب او را بدهد آافى است

 . نمازگزار جواب سالم را به قصد جواب بگويد نه به قصد دعا١١٤٠

فهمد به نمازگزار سالم آند نمازگزار بايد جواب  اى آه خوب و بد را مى  اگر زن يا مرد نامحرم يا بچه مميز يعنى بچه١١٤١
 .او را بدهد

 . اگر نمازگزار جواب سالم را ندهد معصيت آرده، ولى نمازش صحيح است١١٤٢
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 . اگر آسى به نمازگزار غلط سالم آند به طورى آه سالم حساب نشود جواب او واجب نيست١١٤٣

آند واجب نيست و احتياط واجب آن است آه در جواب  جواب سالم آسى آه از روى مسخره يا شوخى سالم مى١١٤٤
 .» عليك«يا فقط »  سالم«:سالم مرد و زن غير مسلمان بگويد

 . است، ولى اگريكى از آنان جواب دهد آافى است١١٤٥

اى سالم آند و آسى آه سالم آننده قصد سالم دادن به او را نداشته، جواب دهد باز هم جواب  اگر آسى به عده١١٤٦
 .سالم او بر آن عده واجب است

شك آند آه سالم آننده قصد سالم آردن به او را اى سالم آند و آسى آه بين آنها مشغول نماز است  اگر به عده١١٤٧
هم داشته يا نه نبايد جواب بدهد و همچنين است اگربداند قصد او را هم داشته ولى ديگرى جواب سالم را بدهد، اما اگر

 .بداند آه قصد اورا هم داشته و ديگرى جواب ندهد بايد جواب او را بگويد

 سالم آردن مستحب است و خيلى سفارش شده است آه سواره به پياده و ايستاده به نشسته و آوچكتر به ١١٤٨
 .بزرگتر سالم آند

 . اگر دو نفر با هم به يكديگر سالم آنند بر هر يك واجب است جواب سالم ديگرى را بدهد١١٤٩

در جواب »  سالم عليكم«:  در غير نماز مستحب است جواب سالم را بهتر از سالم بگويد مثال اگر آسى گفت١١٥٠
 .» سالم عليكم و رحمة اهللا«: بگويد

از مبطالت نماز خنده با صدا و عمدى است و چنانچه سهوا هم با صدا بخندد يا عمدا لبخند بزند نمازش باطل : هفتم
 .شود نمى

 اگر براى جلوگيرى از صداى خنده حالش تغيير آند مثال رنگش سرخ شود چنانچه از صورت نمازگزار بيرون رود بايد ١١٥١

  .نمازش را دوباره بخواند

از مبطالت نماز آن است آه براى آار دنيا عمال با صدا گريه آند ولى اگر براى آار دنيايى بى صدا گريه آند : هشتم
 .اشكال ندارد ولى اگر از ترس خدا يا براى آخرت گريه آند آهسته باشد يا بلند اشكال ندارد بلكه از بهترين اعمال است

از مبطالت نماز آارى است آه صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن و به هوا پريدن و مانند اينها آم باشد يا زياد: نهم
 .عمدا باشد يا از روى فراموشى ولى آارى آه صورت نماز را به هم نزنند مثل اشاره آردن به دست اشكال ندارد

 .شود خواند نمازش باطل مى  اگر در بين نماز به قدرى ساآت بماند آه نگويند نماز مى١١٥٢

. هم خورده يا نه، نمازش صحيح است شود و شك آند آه نماز به  اگر در بين نماز آارى انجام دهد يا مدتى ساآت١١٥٣
 .خواند از مبطالت نماز خوردن و آشاميدن است، اگر در نماز طورى بخورد يا بياشامد آه نگويند نماز مى: دهم

 احتياط واجب آن است آه در نماز هيچ چيز نخورد و نياشامد چه مواالت نماز به هم بخورد يا نخورد و چه بگويند نماز١١٥٤
 .خواند يا نگويند مى

شود و اگر قند يا شكر و مانند اينها در   اگر در بين نماز غذايى را آه الى دندانها مانده فرو ببرد نمازش باطل نمى١١٥٥
از مبطالت نماز شك در : يازدهم. آند دهان مانده باشد و در حال نماز آم آم آب شود و فرو رود نمازش اشكال پيدا مى

از مبطالت نماز آن است : دوازدهم. رآعتهاى نماز دو رآعتى يا سه رآعتى يا در دو رآعت اول نمازهاى چهار رآعتى است
 .آه رآن نماز را عمدا يا سهوا آم يا زياد آند، يا چيزى را آه رآن نيست عمدا آم يا زياد نمايد

 .آند انجام داده يا نه، نمازش صحيح است  اگر بعد از نماز شك آند آه در بين نماز آارى آه نماز را باطل مى١١٥٦

 چيزهايى آه در نماز مكروه است

يا چپ بگرداند و چشمها را هم بگذارد يا به طرف راست و چپ   مكروه است در نماز صورت را آمى به طرف راست١١٥٧
خود بازى آند و انگشتها را داخل هم نمايد و آب دهان بيندازد و به خط قرآن يا آتاب يا خط  بگرداند و با ريش و دست

شود بلكه  انگشترى نگاه آند و نيز مكروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذآر، براى شنيدن حرف آسى ساآت
 .باشد هر آارى آه خضوع و خشوع را از بين ببرد مكروه مى
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آيد و نيز موقع خوددارى آردن از بول و غائط مكروه است نماز بخواند و همچنين   موقعى آه انسان خوابش مى١١٥٨
باشد و غير از اينها مكروهات ديگرى هم در آتابهاى مفصل  پوشيدن جوراب تنگ آه پا را فشار دهد در نماز مكروه مى

 .گفته شده است

 شود نماز واجب را شكست مواردى آه مى

 . شكستن نماز واجب از روى اختيار حرام است، ولى براى حفظ مال و جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد١١٥٩

باشد بدون  يا حفظ مالى آه نگهدارى آن واجب مى  اگر حفظ جان خود انسان يا آسى آه حفظ جان او واجب است١١٦٠
 .شكستن نماز ممكن نباشد بايد نماز را بشكند ولى شكستن نماز براى مالى آه اهميت ندارد مكروه است

 اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه آند چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را ١١٦١
بدهد بايد در همان حال بپردازد و اگر بدون شكستن نماز دادن طلب او ممكن نيست بايد نماز را بشكند و طلب او را 

 .بدهد، بعد نماز را بخواند

 اگر در بين نماز بفهمد آه مسجد نجس است چنانچه وقت تنگ باشد بايد نماز را تمام آند و اگر وقت وسعت دارد ١١٦٢
زند بايد  زند بايد در بين نماز تطهير آند بعد بقيه نماز را بخواند و اگر نماز را به هم مى و تطهير مسجد نماز را به هم نمى

 .نماز را بشكند و مسجد را تطهير نمايد بعد نماز را بخواند

 آسى آه بايد نماز را بشكند اگر نماز را تمام آند معصيت آرده ولى نماز او صحيح است اگر چه احتياط مستحب ١١٦٣
 .آن است آه دوباره بخواند

 اگر پيش از آنكه به اندازه رآوع خم شود يادش بيايد آه اذان يا اقامه را فراموش آرده، چنانچه وقت نماز وسعت ١١٦٤
 .دارد مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشكند

 شكيات
آند، و به شش قسم آن نبايد اعتنا  هشت قسم آن شكهايى است آه نماز را باطل مى:  قسم است٢٣شكيات نماز 

 .آرد، و نه قسم ديگر آن صحيح است

 شكهاى باطل

شك در شماره رآعتهاى نماز دو رآعتى مثل نماز صبح و : اول: آند از اين قرار است  شكهايى آه نماز را باطل مى١١٦٥
. آند نماز مسافر، ولى شك در شماره رآعتهاى نماز مستحب دو رآعتى و بعضى از نمازهاى احتياط نماز را باطل نمى

. خوانده يا بيشتر آنكه در نماز چهار رآعتى شك آند آه يك رآعت: سوم. شك در شماره رآعتهاى نماز سه رآعتى: دوم
تفصيل اين . (خوانده يا بيشتر  آنكه در نماز چهار رآعتى پيش از تمام شدن سجده دوم شك آند آه دو آعت: چهارم

. يا دو و بيشتر از پنج شك بين دو و پنج: پنجم.  بيان شده است، مراجعه شود١١٩٩مساله در صورت چهارم مساله 
. خوانده است شك در رآعتهاى نماز آه نداند چند رآعت: هفتم. شك بين سه و شش يا سه و بيشتر از شش: ششم
ولى اگر . شك بين چهار و شش يا چهار و بيشتر از شش چه پيش از تمام شدن سجده دوم باشد يا بعد از آن: هشتم

بعد از سجده دوم شك بين چهار و شش يا چهار و بيشتر از شش براى او پيش آيد احتياط مستحب آن است آه بنابر 
 .چهار بگذارد و نماز را تمام آند و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند

تواند نماز را به هم بزند، ولى اگر به قدرى فكر آند آه   اگر يكى از شكهاى باطل آننده براى انسان پيش آيد نمى١١٦٦
 .شك پا برجا شود، به هم زدن نماز مانعى ندارد

 شكهايى آه نبايد به آنها اعتنا آرد

شك در چيزى آه محل بجا آوردن آن گذشته است، مثل : اول:  شكهايى آه نبايد به آنها اعتنا آرد از اين قرار است١١٦٧
: چهارم. شك بعد از گذشتن وقت نماز: سوم. شك بعد از سالم نماز: دوم. آنكه در رآوع شك آند آه حمد را خوانده يا نه

شك امام در شماره رآعتهاى نماز در صورتى آه ماموم شماره: پنجم. شك آثيرالشك، يعنى آسى آه زياد شك مى آند
 .شك در نماز مستحبى: ششم. آنها را بداند و همچنين شك ماموم در صورتى آه امام شماره رآعتهاى نماز را بداند

 شك در چيزى آه محل آن گذشته است -١

 اگر در بين نماز شك آند آه يكى از آارهاى واجب آن را انجام داده يا نه مثال شك آند آه حمد خوانده يا نه چنانچه١١٦٨
مشغول آارى آه بايد بعد از آن انجام دهد نشده بايد آنچه را آه در انجام آن شك آرده بجا آورده و اگر مشغول آارى آه 

 .بايدبعد از آن انجام دهد شده به شك خود اعتنا نكند
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خواند شك آند آه اول آن را  اى شك آند آه آيه پيش را خوانده يا نه، يا وقتى آخر آيه را مى  اگر در بين خواندن آيه١١٦٩
 .خوانده يا نه بايد به شك خود اعتنا نكند

 اگر بعد از رآوع يا سجود شك آند آه آارهاى واجب آن مانند ذآر و آرام بودن بدن را انجام داده يا نه بايد به شك ١١٧٠
 .خود اعتنا نكند

رود شك آند آه رآوع آرده يا نه يا شك آند آه بعد از رآوع ايستاده يا نه، به شك   اگر در حالى آه به سجده مى١١٧١
 .خود اعتنا نكند

 اگر در حال برخاستن شك آند آه تشهد را بجا آورده يا نه بايد اعتنا نكند، ولى اگر شك آند آه سجده را بجا آورده ١١٧٢
 .يا نه بايد برگردد و بجا آورد

خواند شك آند آه سجده يا  خواند اگر موقعى آه حمد يا تسبيحات مى  آسى آه نشسته يا خوابيده نماز مى١١٧٣
تشهد را بجا آورده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند و اگر پيش از آن آه مشغول حمد يا تسبيحات شود شك آند آه 

 .سجده يا تشهد را بجا آورده يا نه، بايد بجا آورد

 اگر شك آند آه يكى از رآنهاى نماز را بجا آورد يا نه، چنانچه مشغول آارى آه بعد از آن است نشده بايد آن را بجا١١٧٤
آورد، مثال اگر پيش از خواندن تشهد شك آند آه دو سجده را بجا آورده يا نه، بايد بجا آورد و چنانچه بعد يادش بيايدآه آن 

 .رآن را بجا آورده بوده چون رآن زياد شده نمازش باطل است

 اگر شك آند عملى را آه رآن نيست بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول آارى آه بعد از آن است نشده بايد آن را بجا١١٧٥
آورد، مثال اگر پيش از خواندن سوره شك آند آه حمد را خوانده يا نه بايد حمد را بخواند و اگر بعد از انجام آن يادش بيايد 

 .آه آن را بجا آورده بوده چون رآن زياد نشده نماز صحيح است

 اگر شك آند آه رآنى را بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول تشهد است اگر شك آند آه دو سجده را بجا آورده يا نه،١١٧٦
بايد به شك خود اعتنا نكند و اگر يادش بيايد آه آن رآن را بجا نياورده در صورتى آه مشغول رآن بعد نشده بايد آن را 

بجاآورد و اگر مشغول رآن بعد شده نمازش باطل است مثال اگر پيش از رآوع رآعت بعد يادش بيايد آه دو سجده را بجا 
 .نياورده بايد بجا آورد و اگر در رآوع يا بعداز آن يادش بيايد نمازش باطل است

شده بايد به شك   اگر شك آند عملى را آه رآن نيست بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول آارى آه بعد از آن است١١٧٧
خود اعتنا نكند، مثال موقعى آه مشغول خواندن سوره است اگر شك آند آه حمد را خوانده يا نه، بايد به شك خود اعتنا 

نكند و اگربعد يادش بيايد آه آن را بجا نياورده در صورتى آه مشغول رآن بعد نشده بايد بجاآورد و اگر مشغول رآن بعد 
شده نمازش صحيح است، بنابراين اگر مثال در قنوت يادش بيايد آه حمد را نخوانده بايد بخواند و اگر در رآوع يادش بيايد 

 .نماز او صحيح است

 اگر شك آند آه سالم نماز را گفته يا نه يا شك آند درست گفته يا نه ، چنانچه مشغول تعقيب نماز يا مشغول ١١٧٨
زند از حال نمازگزار بيرون رفته بايد به شك خود اعتنا نكند  نماز ديگر شده، يا به واسطه انجام آارى آه نماز را به هم مى

و اگر پيش از اينها شك آند بايد سالم را بگويد ، اما اگردر صحيح گفتن سالم شك آند در هر صورت بايد به شك خود 
 .اعتنا ننمايد چه مشغول آارد يگر شده باشد يا نه

 شك بعد از سالم -٢

 اگر بعد از سالم نماز شك آند آه نمازش صحيح بوده يا نه ، مثال شك آند رآوع آرده يا نه يا بعد از سالم نماز ١١٧٩
خوانده يا پنج رآعت به شك خود اعتنا نكند، ولى اگر هر دو طرف شك او باطل  چهار رآعتى شك آند آه چهار رآعت

 .خوانده يا پنج رآعت، نمازش باطل است باشد، مثال بعد از سالم نماز چهار رآعتى شك آند آه سه رآعت

 شك بعد از وقت

 اگر بعد از گذشتن وقت نماز شك آند آه نماز خوانده يا نه يا گمان آند آه نخوانده، خواندن آن الزم نيست ولى اگر ١١٨٠
شك آند آه نماز خوانده يا نه يا گمان آند آه نخوانده، بايد آن نماز را بخواند، بلكه اگر گمان آند آه  پيش از گذشتن وقت

 .خوانده، بايد آن را بجا آورد

 .خوانده يا نه، به شك خود اعتنا نكند شك آند آه نماز را درست  اگر بعد از گذشتن وقت١١٨١

 اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رآعت نماز خوانده ولى نداند به نيت ظهر خوانده يا به نيت عصر١١٨٢
 .بايد چهار رآعت نماز قضا به نيت نمازى آه بر او واجب است بخواند
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 اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا بداند يك نماز خوانده ولى نداند سه رآعتى خوانده يا چهار رآعتى بايد ١١٨٣
 .قضاى نماز مغرب و عشا را بخواند

 )آند آسى آه زياد شك مى(آثير الشك  -٤

سر هم مثال در نماز صبح و ظهر و عصر شك آند،   اگر آسى در يك نماز سه مرتبه شك آند يا در سه نماز پشت١١٨٤
 .آثيرالشك است و چنانچه زياد شك آردن اواز غضب يا ترس يا پريشانى حواس نباشد به شك خود اعتنا نكند

آند بايد بنا بگذارد آه آن را بجا   آثيرالشك اگر در بجا آوردن چيزى شك آند چنانچه بجا آوردن آن نماز را باطل نمى١١٨٥
آند بايد آورده، مثال اگر شك آند آه رآوع آرده يا نه بايد بنا بگذارد آه رآوع آرده است و اگر بجا آوردن آن نماز را باطل مى
آند  بنا بگذارد آه آن را انجام نداده، مثال اگر شك آند آه يك رآوع آرده يا بيشتر چون زياد شدن رآوع نماز را باطل مى

 .بايد بنا بگذارد آه بيشتر از يك رآوع نكرده است

آند چنانچه در چيزهاى ديگر نماز شك آند بايد به دستور آن عمل نمايد ،   آسى آه در يك چيز نماز زياد شك مى١١٨٦
آند سجده آرده يا نه، اگر در بجا آوردن رآوع شك آند بايد به دستور آن رفتار نمايد يعنى اگر مثال آسى آه زياد شك مى

 .ايستاده، رآوع را بجا آورد و اگر به سجده رفته، اعتنا نكند

آند اگر در نماز ديگر مثال در نماز عصر شك آند بايد به   آسى آه در نماز مخصوصى مثال در نماز ظهر زياد شك مى١١٨٧
 .دستور شك رفتار نمايد

آند اگر در غير آن جا نماز بخواند و شكى براى او  خواند زياد شك مى  آسى آه وقتى در جاى مخصوصى نماز مى١١٨٨
 .پيش آيد به دستور شك عمل نمايد

 اگر انسان شك آند آه آثيرالشك شده يا نه، بايد به دستور شك عمل نمايد و آثيرالشك تا وقتى يقين نكند آه به١١٨٩
 .حال معمولى مردم برگشته بايد به شك خود اعتنا نكند

آند اگر شك آند رآنى را بجا آورده يا نه و اعتنا نكند بعد يادش بيايد آه آن را بجا نياورده   آسى آه زياد شك مى١١٩٠
چنانچه مشغول رآن بعد نشده بايد آن را بجا آورد و اگر مشغول رآن بعد شده نمازش باطل است، مثال اگر شك آند 

رآوع آرده يا نه و اعتنا نكند چنانچه پيش از سجده يادش بيايد آه رآوع نكرده بايد رآوع آند و اگر در سجده يادش بيايد 
 .نمازش باطل است

آند اگر شك آند چيزى را آه رآن نيست بجا آورده يا نه و اعتنا نكند و بعد يادش بيايد آه   آسى آه زياد شك مى١١٩١
آن را بجا نياورده چنانچه از محل بجا آوردن آن نگذشته بايد آن را بجا آورد و اگر از محل آن گذشته نمازش صحيح است، 

مثال اگر شك آند آه حمد خوانده يا نه و اعتنا نكند چنانچه در قنوت يادش بيايد آه حمد نخوانده بايد بخواند و اگر در رآوع
 .يادش بيايد نماز او صحيح است

 شك امام و ماموم -٥

خوانده يا چهار رآعت چنانچه   اگر امام جماعت در شماره رآعتهاى نماز شك آند، مثال شك آند آه سه رآعت١١٩٢
خوانده است امام بايد نماز را  خوانده و به امام بفهماند آه چهار رآعت ماموم يقين يا گمان داشته باشد آه چهار رآعت

خوانده است و ماموم  تمام آند و خواندن نماز احتياط الزم نيست و نيز اگر امام يقين يا گمان داشته باشد آه چند رآعت
 .در شماره رآعتهاى نماز شك آند بايد به شك خود اعتنا ننمايد

 شك در نماز مستحبى -٦

آند بايد بنا را بر آمتر   اگر در شماره رآعتهاى نماز مستحبى شك آند چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مى١١٩٣
خوانده است و اگر  خوانده يا سه رآعت بايد بنا بگذارد آه دو رآعت بگذارد، مثال اگر در نافله صبح شك آند آه دو رآعت

خوانده يا يك رآعت،به هر طرف شك عمل آند نمازش  آند، مثال شك آند آه دو رآعت طرف بيشتر شك نماز را باطل نمى
 .صحيح است

آند، پس اگر يكى از  آند بنابر احتياط واجب، ولى زياد شدن رآن آن را باطل نمى  آم شدن رآن نافله را باطل مى١١٩٤
آارهاى نافله را فراموش آند و موقعى يادش بيايد آه مشغول رآن بعد از آن شده بايد آن آار را انجام دهد و دوباره آن 
 .رآن را بجا آورد، مثال اگر در بين رآوع يادش بيايد آه سوره را نخوانده بايدبرگردد و سوره را بخواند و دوباره به رآوع رود

 اگر در يكى از آارهاى نافله شك آند خواه رآن باشد يا غير رآن چنانچه محل آن نگذشته بايد بجا آورد و اگر محل ١١٩٥
 .آن گذشته به شك خود اعتنا نكند
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يا آمتر برود بايد به همان يا بيشتر برود يا گمانش به دو رآعت  اگر در نماز مستحبى دو رآعتى گمانش به سه رآعت١١٩٦
گمان عمل آند، مگر آن آه موجب بطالن باشد آه در اين صورت گمان، حكم شك را دارد، مثال اگر گمانش به يك رآعت 

 .رود احتياطا بايد يك رآعت ديگر بخواند مى

شود يا يك سجده يا تشهد را فراموش نمايد الزم   اگر در نماز نافله آارى آند آه براى آن سجده سهو واجب مى١١٩٧
 .نيست بعد از نماز سجده سهو يا قضاى سجده و تشهد را بجا آورد

 اگر شك آند آه نماز مستحبى را خوانده يا نه، چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طيار وقت معين نداشته باشد بنا ١١٩٨
شك آند  بگذارد آه نخوانده است و همچنين است اگر مثل نافله يوميه وقت معين داشته باشد و پيش از گذشتن وقت

 .يا نه، به شك خود اعتنا نكند شك آند آه خوانده است آه آن را بجاآورده يا نه، ولى اگر بعد از گذشت وقت

 شكهاى صحيح

 در نه صورت اگر در شماره رآعتهاى نماز چهار رآعتى شك آند بايد فكر نمايد، پس اگر يقين يا گمان به يك طرف ١١٩٩
شود عمل نمايد و آن نه صورت از شك پيدا آرد همان طرف را بگيرد و نماز را تمام آند و گرنه به دستورهايى آه گفته مى

خوانده يا سه رآعت، آه بايد بنا بگذارد سه آنكه بعد از سر برداشتن از سجده دوم شك آند دو رآعت: اول: اين قرار است
خوانده و يك رآعت ديگر بخواند و نماز را تمام آند و بعد از نماز يك رآعت نماز احتياط ايستاده يا دو رآعت نشسته به رآعت

شك بين دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم، آه بايدبنا بگذارد : دوم. شود بجا آورد دستورى آه بعد گفته مى
شك بين دو و سه و چهار : سوم. خوانده و نماز را تمام آند و بعد از نماز دو رآعت نماز احتياط ايستاده بخواند چهار آعت

بعد از سر برداشتن از سجده دوم آه بايد بنابر چهار بگذارد و بعد از نماز دو رآعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو رآعت 
نشسته بجا آورد ولى اگر بعد از سجده اول يا پيش از سر برداشتن از سجده دوم يكى از اين سه شك برايش پيش آيد 

شك بين چهار و پنج بعد از سر برداشتن از سجده دوم آه بايد بنابر : چهارم. مى تواند نماز را رها آند و دوباره بخواند
چهار بگذارد و نماز را تمام آند و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد ولى اگر بعد از سجده اول يا پيش از سر برداشتن از 
سجده دوم، اين شك، براى او پيش آيد، بنابر احتياط استحبابى به دستورى آه گفته شد عمل آند اگر چه نمازش باطل 

شك بين سه و چهار آه در هر جاى نماز باشد بايد بنابر چهار بگذارد و نماز را تمام آند و: پنجم. است و بايد دوباره بخواند
شك بين چهار و پنج در حال ايستاده آه : ششم. بعد از نماز يك رآعت نماز احتياط ايستاده يا دو رآعت نشسته بجا آورد

: هفتم. بايد بنشيند و تشهد بخواند و نماز را سالم دهد و يك رآعت نماز احتياط ايستاده يا دو رآعت نشسته بجا آورد
شك بين سه و پنج در حال ايستاده آه بايد بنشيند و تشهد بخواند و نماز را سالم دهد و دو رآعت نماز احتياط ايستاده 

شك بين سه و چهار و پنج در حال ايستاده آه بايد بنشيند و تشهد بخواند بعد از سالم نماز دو رآعت : هشتم. بجا آورد
شك بين پنج و شش در حال ايستاده آه بايد بنشيند و تشهد: نهم. نماز احتياط ايستاده و بعد دو رآعت نشسته بجاآورد
 .بخواند و نماز را سالم دهد و دو سجده سهو بجا آورد

 اگر يكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آيد نبايد نماز را بشكند و چنانچه نماز را بشكند معصيت آرده است ١٢٠٠
آند مثل رو گرداندن از قبله، نماز را از سر گيرد نماز دومش هم باطل  پس اگر پيش از انجام آارى آه نماز را باطل مى

 .آند مشغول نماز شود نماز دومش صحيح است و اگر بعد از انجام آارى آه نماز را باطل مى. است

 اگر يكى از شكهايى آه نماز احتياط بر آنها واجب است در نماز پيش آيد،چنانچه انسان نماز را تمام آند و بدون ١٢٠١
آند نماز را  پس اگر پيش از انجام آارى آه نماز را باطل مى. خواندن نماز احتياط، نماز را از سر بگيرد، معصيت آرده است

آند مشغول نماز شده، نماز  از سر گرفته، نماز دومش هم باطل است، و اگر بعد از انجام آارى آه نماز را باطل مى
 .دومش صحيح است

 وقتى يكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آيد، چنانكه گفته شد بايد فكر آند، ولى اگر چيزهايى آه به ١٢٠٢
رود، چنانچه آمى بعد فكر آند، اشكال  يقين يا گمان به يك طرف شك پيدا شود از بين نمى واسطه آنها ممكن است

 .تواند تا بعد از سجده فكر آردن را تاخير بيندازد ندارد، مثال اگر در سجده شك آند مى

 اگر اول گمانش به يك طرف بيشتر باشد، بعد دو طرف در نظر او مساوى شود بايد به دستور شك عمل نمايد، و ١٢٠٣
اگر اول دو طرف در نظر او مساوى باشد و به طرفى آه وظيفه او است بنا بگذارد، بعد گمانش به طرف ديگر برود بايد 

 .همان طرف را بگيرد و نماز را تمام آند

يا هر دو طرف در نظر او مساوى است، بايد احتياط آند و در  داند گمانش به يك طرف بيشتر است  آسى آه نمى١٢٠٤
 .هر مورد، احتياط بطور مخصوصى است آه در آتابهاى مفصل گفته شده است

خوانده يا سه رآعت و بنا را بر سه   اگر بعد از نماز بداند آه در بين نماز حال ترديدى داشته آه مثال دو رآعت١٢٠٥
گذاشته، ولى نداند آه گمانش به خواندن سه رآعت بوده يا هر دو طرف در نظر او مساوى بوده، به احتياط واجب بايد 

 .نماز احتياط را بخواند

خواند يا بعد از ايستادن شك آند آه دو سجده را بجا آورده يا نه و در همان موقع يكى از   اگر موقعى آه تشهد مى١٢٠٦
باشد براى او پيش آيد، مثال شك آند آه دو  شكهايى آه اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بيفتد صحيح مى
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 .خوانده يا سه رآعت، به احتياط واجب بايد به دستور آن شك عمل آند و نمازش را هم دوباره بخواند رآعت

 اگر پيش از آنكه مشغول تشهد شود يا در رآعتهايى آه تشهد ندارد پيش از ايستادن شك آند آه دو سجده را بجا١٢٠٧
آورده يا نه، و در همان موقع يكى از شكهايى آه بعد از تمام شدن دو سجده صحيح است برايش پيش آيد، نمازش باطل 

 .است

شك آند و يادش بيايد آه دو سجده يا يك سجده   اگر موقعى آه ايستاده، بين سه و چهار يا بين سه و چهار و پنج١٢٠٨
 .از رآعت پيش بجا نياورده، نمازش باطل است

خوانده يا سه رآعت، بعد شك   اگر شك او از بين برود و شك ديگرى برايش پيش آيد، مثال اول شك آند آه دو آعت١٢٠٩
 .خوانده يا چهار رآعت،بايد به دستور شك دوم عمل نمايد آند آه سه رآعت

 اگر بعد از نماز شك آند آه در نماز مثال بين دو و چهار شك آرده يا بين سه و چهار، احتياط واجب آن است آه به ١٢١٠
 .دستور هر دو عمل آند و نماز را هم دوباره بخواند

 اگر بعد از نماز بفهمد آه در نماز شكى براى او پيش آمده ولى نداند ازشكهاى باطل بوده يا از شكهاى صحيح و اگر١٢١١
است، بنا بر احتياط واجب بايد به دستور شكهايى آه صحيح بوده و احتمال  از شكهاى صحيح بوده آدام قسم آن بوده

 .داده عمل آند و نماز را هم دوباره بخواند مى

خواند اگر شكى آند آه بايد براى آن، يك رآعت نماز احتياط ايستاده يا دو رآعت   آسى آه نشسته نماز مى١٢١٢
نشسته بخواند، بايد دو رآعت نشسته به جا آورد، بلكه اگر شكى آند آه بايد براى آن دو رآعت نماز احتياط ايستاده 

 .بخواند، بايد دو رآعت نشسته بجا آورد

خواند اگر موقع خواندن نماز احتياط از ايستادن عاجز شود، بايد مثل آسى آه نماز را   آسى آه ايستاده نماز مى١٢١٣
 .خواند و حكم آن در مساله پيش گفته شد نماز احتياط را بجا آورد نشسته مى

خواند اگر موقع خواندن نماز احتياط بتواند بايستد،بايد به وظيفه آسى آه نماز را   آسى آه نشسته نماز مى١٢١٤
 .خواند عمل آند ايستاده مى

 نماز احتياط

 آسى آه نماز احتياط بر او واجب است، بعد از سالم نماز بايد فورا نيت نماز احتياط آند و تكبير بگويد و حمد را ١٢١٥
پس اگر يك رآعت نماز احتياط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند و .بخواند و به رآوع رود و دو سجده نمايد

سالم دهد، و اگر دو رآعت نماز احتياط بر او واجب است، بعد از دو سجده يك رآعت ديگر مثل رآعت اول بجا آورد و بعد از 
 .تشهد سالم دهد

بسم " نماز احتياط سوره و قنوت ندارد و بايد نيت آن را به زبان نياورد، و احتياط واجب آن است آه سوره حمد و ١٢١٦
 .آن را هم آهسته بگويد" اهللا

 اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد نمازى آه خوانده درست بوده، الزم نيست نماز احتياط را بخواند، و اگر در ١٢١٧
 .بين نماز احتياط بفهمد، الزم نيست آن را تمام نمايد

آند انجام   اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد آه رآعتهاى نمازش آم بوده،چنانچه آارى آه نماز را باطل مى١٢١٨
آند  نداده، بايد آنچه از نماز را آه نخوانده بخواند و براى سالم بيجا دو سجده سهو نمايد، و اگر آارى آه نماز را باطل مى

 .انجام داده، مثال پشت به قبله آرده، بايد نماز را دوباره بجا آورد

 اگر بعد از نماز احتياط بفهمد آسرى نمازش به مقدار نماز احتياط بوده،مثال در شك بين سه و چهار يك رآعت نماز ١٢١٩
 .خوانده، نمازش صحيح است احتياط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه رآعت

 اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد آسرى نماز آمتر از نماز احتياط بوده، مثال در شك بين دو و چهار، دو رآعت ١٢٢٠
خوانده، بايد آسرى نماز را به نماز متصل نموده و نماز را هم دوباره  نماز احتياط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه رآعت

 .بخواند

 اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد آسرى نماز بيشتر از نماز احتياط بوده، مثال در شك بين سه و چهار يك رآعت١٢٢١
آند انجام  خوانده، چنانچه بعد از نماز احتياط آارى آه نماز را باطل مى نماز احتياط بخواند، بعد بفهمد نماز را دو رآعت

آند انجام نداده، بايد دو رآعت  داده، مثال پشت به قبله آرده، بايد نماز را دوباره بخواند و اگر آارى آه نماز را باطل مى
 .آسرى نمازش را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند
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 اگر بين دو و سه و چهار شك آند و بعد از خواندن دو رآعت نماز احتياط ايستاده يادش بيايد آه نماز را دو ١٢٢٢
 .خوانده، الزم نيست دو رآعت نماز احتياط نشسته را بخواند رآعت

خواند يادش  رآعت نماز احتياط نشسته يا يك رآعت ايستاده را مى اگر بين سه و چهار شك آند و موقعى آه دو ١٢٢٣
 .خوانده، بايد نماز احتياط را تمام آند و نمازش صحيح است بيايد آه نماز را سه رآعت

خواند پيش از رآوع رآعت دوم   اگر بين دو و سه و چهار شك آند و موقعى آه دو رآعت نماز احتياط ايستاده را مى١٢٢٤
خوانده بايد بنشيند و نماز احتياط را يك رآعتى تمام آند و بنابر احتياط مستحب نماز را  يادش بيايد آه نماز را سه رآعت

 .دوباره بخواند

 اگر در بين نماز احتياط بفهمد آسرى نمازش بيشتر يا آمتر از نماز احتياط بوده، چنانچه نتواند نماز احتياط را مطابق١٢٢٥
آسرى نمازش تمام آند بايدآن را رها آند و آسرى نماز را بجا آورد و بنابر احتياط واجب نماز را دوباره بخواند مثال در شك 

خوانده، چون  خواند يادش بيايد آه نماز را دو رآعت بين سه و چهار اگر موقعى آه دو رآعت نماز احتياط نشسته را مى
تواند دو رآعت نشسته را به جاى دو رآعت ايستاده حساب آند به احتياط واجب بايد نماز احتياط نشسته را رها آند نمى

 .و دو رآعت آسرى نمازش را بخواند و نماز را هم دوباره بجاآورد

 اگر شك آند نماز احتياطى را آه به او واجب بوده بجا آورده يا نه چنانچه وقت نماز گذشته به شك خود اعتنا نكند و١٢٢٦
اگر وقت دارد در صورتى آه مشغول آار ديگرى نشده و از جاى نماز برنخاسته و آارى هم مثل رو گرداندن از قبله آه نماز

آند بجا  آند انجام نداده بايد نماز احتياط را بخواند و اگر مشغول آار ديگرى شده يا آارى آه نماز را باطل مى را باطل مى
آورده يا بين نماز و شك او زياد طول آشيده احتياط استحبابى آن است آه نماز احتياط را بجا آورد و نماز را هم دوباره 

 .تواند بنا بر انجام نماز احتياط گذارد و بر همان اآتفا نمايد بخواند اگر چه مى

شود و بنابر   اگر در نماز احتياط رآنى را زياد آند يا مثال به جاى يك رآعت دو رآعت بخواند نماز احتياط باطل مى١٢٢٧
 .احتياط واجب بايد دوباره نماز احتياط، و اصل نماز را بخواند

 موقعى آه مشغول نماز احتياط است اگر در يكى از آارهاى آن شك آند چنانچه محل آن نگذشته بايد بجا آورد و ١٢٢٨
اگر محلش گذشته بايد به شك خود اعتنا نكند مثال اگر شك آند آه حمد خوانده يا نه چنانچه به رآوع نرفته بايد بخواند 

 .واگر به رآوع رفته بايد به شك خود اعتنا نكند

 اگر در شماره رآعتهاى نماز احتياط شك آند ، بايد بنا را بر بيشتر بگذارد ولى چنانچه طرف بيشتر شك نماز را ١٢٢٩
آند بنابر آمتر گذارد و احتياط مستحب آن است آه نماز احتياط را دوباره بخواند و بعد از آن اصل نماز را اعاده  باطل مى

 .نمايد

 .سهوا آم يا زياد شود سجده سهو ندارد   اگر در نماز احتياط چيزى آه رآن نيست١٢٣٠

 . اگر بعد از سالم نماز احتياط شك آند آه يكى از اجزاء يا شرايط آن را بجاآورده يا نه به شك خود اعتنا نكند١٢٣١

آه بعد از سالم آن را قضا نمايد اگر چه واجب  اگر در نماز احتياط تشهد يا يك سجده را فراموش آند احتياط آن است١٢٣٢
 .نيست

. اگر نماز احتياط و قضاى يك سجده يا قضاى يك تشهد يا دو سجده بر او واجب شود بايد اول نماز احتياط را بجا آورد١٢٣٣

 حكم گمان در رآعتهاى نماز حكم يقين است، مثال اگر در نماز چهار رآعتى انسان گمان دارد آه نماز را چهار ١٢٣٤
خوانده نبايد نماز احتياط بخواند ولى اگر در غير رآعتها گمان پيدا آند بايد به احتياط عمل نمايد و دستور در هر  رآعت

 .موردى طور مخصوصى است آه در آتابهاى مفصل گفته شده است

 حكم شك و سهو و گمان در نمازهاى واجب يوميه و نمازهاى واجب ديگر فرق ندارد، مثال اگر در نماز آيات شك آند ١٢٣٥
 .شود خوانده يا دو رآعت، چون شك او در نماز دو رآعتى است، نمازش باطل مى آه يك رآعت

 سجده سهو

آنكه : اول: شود بجا آورد  براى سه چيز بعد از سالم نماز، انسان بايد دو سجده سهو به دستورى آه بعدا گفته مى١٢٣٦
آنكه در نماز چهار رآعتى بعد از سجده دوم : سوم. آنكه يك سجده را فراموش آند: دوم. در بين نماز، سهوا حرف بزند

در : اول: و در دو مورد هم احتياط واجب آن است آه سجده سهو بنمايد. خوانده يا پنج رآعت شك آند آه چهار رآعت
 .آنكه تشهد را فراموش آند: دوم. جايى آه نبايد نماز را سالم دهد، مثال در رآعت اول سهوا سالم بدهد

 . اگر انسان اشتباها يا به خيال اين آه نمازش تمام شده حرف بزند بايددو سجده سهو بجا آورد١٢٣٧
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شود، سجده سهو واجب نيست،ولى اگر مثال سهوا آخ يا آه بگويد،   براى حرفى آه از آه آشيدن و سرفه پيدا مى١٢٣٨
 .بايد سجده سهو نمايد

 . اگر چيزى را آه غلط خوانده دوباره صحيح بخواند براى دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست١٢٣٩

 اگر در نماز سهوا مدتى حرف بزند و تمام آنها يك مرتبه حساب شود، دو سجده سهو بعد از سالم نماز آافى ١٢٤٠
 .است

 اگر سهوا تسبيحات اربعه را نگويد يا بيشتر يا آمتر از سه مرتبه بگويد احتياط مستحب آن است آه بعد از نماز دو ١٢٤١
 .سجده سهو بجا آورد

السالم : "يا بگويد" السالم علينا و على عباد اهللا الصالحين: " اگر در جايى آه نبايد سالم نماز را بگويد سهوا بگويد١٢٤٢
: بايد دو سجده سهو بنمايد، ولى اگر اشتباها مقدارى از اين دو سالم را بگويد،يا بگويد"عليكم و رحمة اهللا و برآاته

 .احتياط مستحب آن است آه دو سجده سهو بجا آورد" السالم عليك ايها النبى و رحمة اهللا و برآاته"

 . اگر در جايى آه نبايد سالم دهد اشتباها هر سه سالم را بگويد دو سجده سهو آافى است١٢٤٣

 . اگر يك سجده يا تشهد را فراموش آند و پيش از رآوع رآعت بعد يادش بيايد بايد برگردد و بجا آورد١٢٤٤

 اگر در رآوع يا بعد از آن يادش بيايد آه يك سجده يا تشهد را از رآعت پيش فراموش آرده بايد بعد از سالم نماز ١٢٤٥
 .سجده يا تشهد را قضا نمايد و بعد ازآن دو سجده سهو بجا آورد

 اگر سجده سهو را بعد از سالم نماز عمدا بجا نياورد معصيت آرده و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و ١٢٤٦
 .يادش آمد بايد فورا انجام دهد و الزم نيست نماز را دوباره بخواند چنانچه سهوا بجا نياورد هر وقت

 . اگر شك دارد آه سجده سهو بر او واجب شده يا نه الزم نيست بجا آورد١٢٤٧

 . آسى آه شك دارد مثال دو سجده سهو بر او واجب شده يا چهار تا، اگر دو سجده بنمايد آافى است١٢٤٨

 اگر بداند يكى از دو سجده سهو را بجا نياورده بايد دو سجده سهو بجا آورد و اگر بداند سهوا سه سجده آرده ، ١٢٤٩
 .بايد دوباره دو سجده سهو بنمايد

 دستور سجده سهو

سجده سهو آند و پيشانى را به چيزى آه سجده بر   دستور سجده سهو اين است آه بعد از سالم نماز فورا نيت١٢٥٠
بسم اهللا و باهللا اللهم صلى على «يا »  بسم اهللا و باهللا و صلى اهللا على محمد و آله«: آن صحيح است بگذارد و بگويد

بعد بايد بنشيند»  بسم اهللا و باهللا السالم عليك ايها النبى و رحمة اهللا و برآاته«ولى بهتر است بگويد » محمد و آل محمد
 .و دوباره به سجده رود و يكى از ذآرهايى را آه آه گفته شد بگويد و بنشيند و بعد از خواندن تشهد سالم دهد

 قضاى سجده و تشهد فراموش شده

آورد بايد تمام شرايط نماز مانند پاك   سجده و تشهدى را آه انسان فراموش آرده و بعد از نماز قضاى آن را بجامى١٢٥١
 .بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى ديگر را داشته باشد

 اگر سجده يا تشهد را چند دفعه فراموش آند مثال يك سجده از رآعت اول و يك سجده از رآعت دوم فراموش نمايد١٢٥٢
هاى سهوى آه براى آنها الزم است بجا آورد و الزم نيست معين آند آه قضاى  بايد بعد از نماز قضاى هر دو را با سجده

 .آدام يك از آنها است

 اگر يك سجده و تشهد را فراموش آند احتياط واجب آن است آه هر آدام را اول فراموش آرده اول قضا نمايد واگر ١٢٥٣
نداند آدام اول فراموش شده بايد احتياطا يك سجده و تشهد و بعد يك سجده ديگر بجا آورد يا يك تشهد و يك سجده و 

 .بعديك تشهد ديگر بجا آورد تا يقين آند سجده و تشهد را به ترتيبى آه فراموش آرده قضا نموده است

 اگر به خيال اين آه اول سجده را فراموش آرده اول قضاى آن را بجا آورد و بعد از خواندن تشهد يادش بيايد آه اول ١٢٥٤
تشهد را فراموش آرده احتياط واجب آن است آه دوباره سجده را قضا نمايد و نيز اگر به خيال اين آه اول تشهد را 

فراموش آرده اول قضاى آن را بجا آورد و بعد از سجده يادش بيايد آه اول سجده را فراموش آرده بنابر احتياط واجب بايد 
 .دوباره تشهد را بخواند
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شود  اگر بين سالم نماز و قضاى سجده يا تشهد آارى آند آه اگر عمدا يا سهوا در نماز اتفاق بيافتد نماز باطل مى١٢٥٥
 .مثال پشت به قبله نمايد بايد قضاى سجده و تشهد را بجا آورد و نمازش صحيح است

اى را آه فراموش   اگر بعد از سالم نماز يادش بيايد آه يك سجده از رآعت آخر را فراموش آرده بايد قضاى سجده١٢٥٦
آند آرده باشد يا نه و اگر تشهد رآعت  آرده بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد چه آارى آه نماز را باطل مى

 .آخر را فراموش آرده باشد بايد قضاى تشهد را بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد

شود مثل آن آه سهوا   اگر بين سالم نماز و قضاى سجده يا تشهد آارى آند آه براى آن سجده سهو واجب مى١٢٥٧
 .حرف بزند بايد سجده يا تشهد را قضا آند

 اگر نداند آه سجده را فراموش آرده يا تشهد را به احتياط واجب بايدهر دو را قضا نمايد و هر آدام را اول بجا آورد ١٢٥٨
 .اشكال ندارد و بايد يك بار سجده سهو نيز بجا آورد

 . اگر شك دارد آه سجده يا تشهد را فراموش آرده يا نه واجب نيست قضا نمايد١٢٥٩

 اگر بداند سجده يا تشهد را فراموش آرده و شك آند آه پيش از رآوع رآعت بعد بجا آورده يا نه ، احتياط واجب آن ١٢٦٠
 .است آه آن را قضا نمايد

 آسى آه بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد اگر براى آار ديگرى هم سجده سهو بر او واجب شود بايد بعد از نماز ١٢٦١
 .سجده يا تشهد را قضا نمايد بعد سجده سهو را بجا آورد

 اگر شك دارد آه بعد از نماز قضاى سجده يا تشهد فراموش شده را بجاآورده يا نه چنانچه وقت نماز نگذشته بايد ١٢٦٢
 .سجده يا تشهد را قضا نمايد و اگر وقت نماز هم گذشته بنابر احتياط واجب بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد

 آم و زياد آردن اجزاء و شرايط نماز

 . هرگاه چيزى از واجبات نماز را عمدا آم يا زياد آند اگر چه يك حرف آن باشد نماز باطل است١٢٦٣

 اگر به واسطه ندانستن مساله، چيزى از اجزاء نماز را آم يا زياد آند اگر آن جزء، رآن نباشد نمازش صحيح است ١٢٦٤
 .اگر جاهل قاصر باشد، و اال به احتياط واجب نماز باطل است

 اگر در بين نماز بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده يا بدون وضو يا غسل مشغول نماز شده بايد نماز را به هم بزند و ١٢٦٥
دوباره با وضو يا غسل بخواند، و اگر بعد از نماز بفهمد بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بجا آورد و اگر وقت گذشته قضا 

 .نمايد

 اگر بعد از رسيدن به رآوع يادش بيايد آه دو سجده از رآعت پيش فراموش آرده نمازش باطل است، و اگر پيش از ١٢٦٦
رسيدن به رآوع يادش بيايد بايد برگردد و دو سجده را بجا آورد و برخيزد و حمد و سوره يا تسبيحات را بخواند و نماز را 

 .تمام آند

يادش بيايد آه دو سجده رآعت آخر را بجا نياورده بايد دو سجده را بجا آورد و " السالم علينا "  اگر پيش از گفتن ١٢٦٧
 .دوباره تشهد بخواند و نماز را سالم دهد

يا بيشتر، از آخر نماز نخوانده، بايد مقدارى را آه فراموش آرده بجا   اگر پيش از سالم نماز يادش بيايد آه يك رآعت١٢٦٨
 .آورد

يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده چنانچه آارى انجام داده آه اگر در نماز  اگر بعد از سالم نماز يادش بيايد آه يك رآعت١٢٦٩
آند مثال پشت به قبله آرده، نمازش باطل است و اگر آارى آه عمدى و  عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل مى

 .آند انجام نداده بايد فورا مقدارى آه فراموش آرده بجاآورد سهوى آن نماز را باطل مى

آند مثال پشت  هرگاه بعد از سالم نماز عملى انجام دهد آه اگر در نماز عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل مى١٢٧٠
اى را آه  آند يادش بيايد بايد برگردد و دو سجده به قبله نمايد و است ولى اگر پيش از انجام آارى آه نماز را باطل مى

فراموش آرده بجا آورد و تشهد و سالم را دوباره بعد از آن بگويد و دو سجده سهو براى سالمى آه اول گفته بجا آورد و 
 .نمازش صحيح است و احتياط مستحب آن است آه اصل نماز را بعد از آن اعاده نمايد

يا به طرف چپ قبله بجا آورده، بايد دوباره  خوانده ، يا پشت به قبله يا به طرف راست  اگر بفهمد نماز را پيش از وقت١٢٧١
 .بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد
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 نماز مسافر

آنكه سفر او : شرط اول: شرط شكسته بجا آورد، يعنى دو رآعت بخواند مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت
 .آمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد

 آسى آه رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است اگر رفتن او آمتر از چهار فرسخ نباشد بايد نماز را شكسته ١٢٧٢
 .بخواند بنابر اين اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ باشد بايد نماز را تمام آند

 اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد بايد نماز را شكسته بخواند چه همان روز و شب بخواهد برگردد يا غير آن ١٢٧٣
 .روز و شب

يا نه، نبايد نماز را   اگر سفر، مختصرى از هشت فرسخ آمتر باشد يا انسان نداند آه سفر او هشت فرسخ است١٢٧٤
يا نه، در صورتى آه تحقيق آردن برايش مشقت دارد  شكسته بخواند و چنانچه شك آند آه سفر او هشت فرسخ است

بايد نمازش را تمام بخواند و اگر مشقت ندارد بنابر احتياط واجب بايد تحقيق آند آه اگر دو عادل بگويند، يا بين مردم 
 .معروف باشد آه سفر او هشت فرسخ است نماز را شكسته بخواند

 اگر يك عادل خبر دهد آه سفر انسان هشت فرسخ است بنابر احتياط واجب بايد نماز را هم شكسته بخواند و هم١٢٧٥
 .تمام بخواند و روزه بگيرد و قضاى آن را هم بجا آورد

 آسى آه يقين دارد سفر او هشت فرسخ است اگر نماز را شكسته بخواند و بعد بفهمد آه هشت فرسخ نبوده ١٢٧٦
 .بايد آن را چهار رآعتى بجا آورد و اگر وقت گذشته قضا نمايد

يا نه، چنانچه در بين راه   آسى آه يقين دارد سفرش هشت فرسخ نيست يا شك دارد آه هشت فرسخ هست١٢٧٧
بفهمد آه سفر او هشت فرسخ بوده اگر چه آمى از راه باقى باشد بايد نماز را شكسته بخواند، و اگر بعد از تمام 

خواندن نماز فهميد سفرش هشت فرسخ بوده بنابر اقوى بايد نماز را دوباره شكسته اعاده نمايد و در صورتى آه وقت 
 .گذشته باشد بايد بنابر احتياط واجب نماز را دوباره قضا نمايد

 اگر بين دو محلى آه فاصله آنها آمتر از چهار فرسخ است چند مرتبه رفت و آمد آند اگر چه روى هم رفته هشت ١٢٧٨
 .فرسخ شود بايد نماز را تمام بخواند

 اگر محلى دو راه داشته باشد يك راه آن آمتر از هشت فرسخ و راه ديگر آن هشت فرسخ يا بيشتر باشد چنانچه ١٢٧٩
انسان از راهى آه هشت فرسخ است به آنجا برود بايد نماز را شكسته بخواند و اگر از راهى آه هشت فرسخ نيست، 

 .برود بايد تمام بخواند

هاى آخر   اگر شهر ديوار دارد بايد ابتداى هشت فرسخ را از ديوار شهر حساب آند، و اگر ديوار ندارد بايد از خانه١٢٨٠
آنكه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، پس اگربه جايى آه آمتر از : شرط دوم. شهر حساب نمايد

هشت فرسخ است مسافرت آند و بعد از رسيدن به آن جا قصد آند جايى برود آه با مقدارى آه آمده هشت فرسخ 
شود، چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر بخواهد از آن جا هشت فرسخ برود يا 

 .خواهد ده روز بماند برگردد بايد نماز را شكسته بخواند چهار فرسخ برود و به وطنش يا به جايى آه مى

داند آه چه  آند و نمى اى مسافرت مى داند سفرش چند فرسخ است مثال براى پيدا آردن گمشده  آسى آه نمى١٢٨١
خواهد ده روز در مقدار بايد برود تا آن را پيدا آند بايد نماز را تمام بخواند ولى در برگشتن چنانچه تا وطنش يا جايى آه مى

آن جا بماند هشت فرسخ يا بيشتر باشد بايد نماز را شكسته بخواند و نيز اگر در بين رفتن قصد آند آه چهار فرسخ برود 
 .و برگردد چنانچه رفتن و برگشتن هشت فرسخ شود بايد نماز را شكسته بخواند

 مسافر در صورتى بايد نماز را شكسته بخواند آه تصميم داشته باشد هشت فرسخ برود پس آسى آه از شهر ١٢٨٢
بيرون مى رود و مثال قصدش اين است آه اگر رفيق پيدا آند سفر هشت فرسخى برود چنانچه اطمينان دارد آه رفيق 

 .آند بايد نماز را شكسته بخواند و اگر اطمينان ندارد بايد تمام بخواند پيدا مى

 آسى آه قصد هشت فرسخ دارد اگر چه در هر روز مقدار آمى راه برود وقتى به جايى برسد آه ديوار شهر را ١٢٨٣
نبيند و اذان آن را نشنود بايد نماز را شكسته بخواند ولى اگر در هر روز مقدار خيلى آمى راه برود آه نگويند مسافر است

 .بايد نمازش را تمام بخواند و احتياط مستحب آن است آه هم شكسته و هم تمام بخواند

آند، چنانچه بداند سفر او   آسى آه در سفر به اختيار ديگرى است مانند نوآرى آه با آقاى خود مسافرت مى١٢٨٤
 .هشت فرسخ است، بايد نماز را شكسته بخواند

 آسى آه در سفر به اختيار ديگرى است اگر بداند يا گمان داشته باشد آه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او ١٢٨٥
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 .شود بايد نماز را تمام بخواند جدا مى

شود يا نه   آسى آه در سفر به اختيار ديگرى است اگر شك دارد آه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مى١٢٨٦
دهد مانعى براى سفر او پيش آيد چنانچه  بايد نماز را شكسته بخواند و نيز اگر شك او از اين جهت است آه احتمال مى

آنكه در بين راه از قصد خود برنگردد، پس : شرط سوم. احتمال او در نظر مردم بجا نباشد بايد نمازش را شكسته بخواند
 .اگر پيش از رسيدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد، يا مردد شود، بايد نماز را تمام بخواند

 اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود چنانچه تصميم داشته باشد آه همان جا بماند يا بعد از١٢٨٧
 .ده روز برگردد يا در برگشتن و ماندن مردد باشد، بايد نماز را تمام بخواند

 اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و تصميم داشته باشد آه برگردد بايد نماز را شكسته ١٢٨٨
 .بخواند

 اگر براى رفتن به محلى حرآت آند و بعد از رفتن مقدارى از راه بخواهد جاى ديگرى برود، چنانچه از محل اولى آه ١٢٨٩
 .خواهد برود هشت فرسخ باشد، بايد نماز را شكسته بخواند حرآت آرده تا جايى آه مى

 اگر پيش از آن آه به هشت فرسخ برسد مردد شود آه بقيه راه را برود يا نه، و در موقعى آه مردد است راه نرود و١٢٩٠
 .بعد تصميم بگيرد آه بقيه راه را برود بايد تا آخر مسافرت نماز را شكسته بخواند

 اگر پيش از آن آه به هشت فرسخ برسد، مردد شود آه بقيه راه را برود يا نه، و در موقعى آه مردد است مقدارى ١٢٩١
راه برود و بعد تصميم بگيرد آه هشت فرسخ ديگر برود يا چهار فرسخ برود و برگردد تا آخر مسافرت بايد نماز را شكسته 

 .بخواند

 اگر پيش از آنكه به هشت فرسخ برسد مردد شود آه بقيه راه را برود يا نه، و در موقعى آه مردد است مقدارى راه١٢٩٢
برود و بعد تصميم بگيرد آه بقيه راه را برود چنانچه باقيمانده سفر او هشت فرسخ باشد يا چهار فرسخ باشد ولى 

بخواهد برود و برگردد بايد نماز را شكسته بخواند ، ولى اگر راهى آه پيش از مردد شدن و راهى آه بعد از آن مى رود 
روى هم هشت فرسخ باشد بنابر احتياط نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند اگر چه جمع واجب نيست و نماز 

آنكه نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد، يا ده روز يا بيشتر در : شرط چهارم. شكسته است
خواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد، يا ده روز در محلى بماند بايد  جايى بماند، پس آسى آه مى

 .نماز را تمام بخواند

ماند يا نه، بايد گذرد يا نه،يا ده روز در محلى مى داند پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش مى  آسى آه نمى١٢٩٣
 .نماز را تمام بخواند

خواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد يا ده روز در محلى بماند و نيز آسى آه   آسى آه مى١٢٩٤
مردد است آه 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 بخواند ولى اگر باقيمانده راه هشت فرسخ باشد يا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و برگردد بايد نماز را 
آن آه براى آار حرام سفر نكند، و اگر براى آار حرامى مانند دزدى سفر آند، بايد نماز را : شرط پنجم. شكسته بخواند

و همچنين است اگر خود سفر حرام باشد،مثل آن آه براى او ضرر داشته باشد، يا زن بدون اجازه شوهر . تمام بخواند
 .سفرى برود آه بر او واجب نباشد، ولى اگر مثل سفر حج واجب باشد، بايد نماز را شكسته بخواند

 . سفرى آه اسباب اذيت پدر و مادر باشد حرام است و انسان بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگيرد١٢٩٥

آند اگر چه در سفر، معصيتى انجام دهد مثال غيبت   آسى آه سفر او حرام نيست و براى آار حرام هم سفر نمى١٢٩٦
 .آند يا شراب بخورد بايد نماز را شكسته بخواند

 اگر مخصوصا براى آن آه آار واجبى را ترك آند مسافرت نمايد نمازش تمام است پس آسى آه بدهكار است اگر ١٢٩٧
بتواند بدهى خود را بدهد و طلبكار هم مطالبه آند چنانچه در سفر نتواند بدهدى خود را بدهد مخصوصا براى فرار از دادن 
قرض مسافرت نمايد بايد نماز را تمام بخواند ولى اگر مخصوصا براى ترك واجب مسافرت نكند بايد نماز را شكسته بخواند 

 .و احتياط مستحب آن است آه هم شكسته و هم تمام بخواند

 اگر سفر او سفر حرام نباشد ولى حيوان سوارى يا مرآب ديگرى آه سوار است غصبى باشد نمازش شكسته ١٢٩٨
 .است ولى اگر در زمين غصبى مسافرت آند بنابر احتياط واجب بايد نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند

آند اگر ناچار نباشد و مسافرت او آمك به ظالم باشد بايد نماز را تمام بخواند و اگر   آسى آه با ظالم مسافرت مى١٢٩٩
 .ناچار باشد يا مثال براى نجات دادن مظلومى با او مسافرت آند، نمازش شكسته است
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 . اگر به قصد تفريح و گردش مسافرت آند حرام نيست و بايد نماز را شكسته بخواند١٣٠٠

 اگر براى لهو و خوشگذرانى به شكار رود نمازش تمام است و چنانچه براى تهيه معاش به شكار رود نمازش ١٣٠١
شكسته است و اگر براى آسب و زياد آردن مال برود احتياط واجب آن است آه نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند و

 .بايد روزه نگيرد

گردد اگر توبه آرده، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر  سفر آرده، موقعى آه از سفر برمى  آسى آه براى معصيت١٣٠٢
خارج آند حادث نشده باشد بايد تمام بخواند و احتياط  سفر معصيت توبه نكرده ، و چيزى هم آه بازگشت را از جزئيت

 .مستحب آن است آه هم شكسته و هم تمام بخواند

 آسى آه سفر او سفر معصيت است، اگر در بين راه از قصد معصيت برگردد چنانچه باقيمانده راه هشت فرسخ ١٣٠٣
 .باشد يا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و برگرد بايد نماز را شكسته بخواند

سفر نكرده اگر در بين راه قصد آند آه بقيه راه را براى معصيت برود، بايد نماز را تمام   آسى آه براى معصيت١٣٠٤
آنكه از صحرانشينهايى نباشد آه در بيابانها : شرط ششم. بخواند ولى نمازهايى را آه شكسته خوانده صحيح است

روند و  آنند و هر جا آب و خوراك براى خود و حشمشان پيدا آنند مى مانند و بعد از چندى به جاى ديگر مى گردش مى
 .صحرانشينها در اين مسافرتها بايد نماز را تمام بخوانند

 اگر يكى از صحرانشينها براى پيدا آردن منزل و چراگاه حيواناتشان سفر آند، چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد ١٣٠٥
 .احتياطا واجب آن است آه هم شكسته و هم تمام بخواند

آنكه: شرط هفتم. يا تجارت و مانند اينها مسافرت آند، بايد نماز را شكسته بخواند  اگر صحرانشين براى زيارت يا حج١٣٠٦
شغل او مسافرت نباشد، بنابراين شتردار و راننده و چوبدار و آشتيبان و مانند اينها، اگرچه براى بردن اثاثيه منزل خود 
 .مسافرت آنند، در غير سفر اول بايد نماز را تمام بخوانند، ولى در سفر اول اگرچه طول بكشد، نمازشان شكسته است

 آسى آه شغلش مسافرت است اگر براى آار ديگرى مثال براى زيارت يا حج مسافرت آند، بايد نماز را شكسته ١٣٠٧
بخواند ولى اگر مثال شوفر، اتومبيل خود را براى زيارت آرايه دهد و در ضمن خودش هم زيارت آند، بايد نماز را تمام 

 .بخواند

آند چنانچه شغلش مسافرت باشد بايد نماز   حمله دار يعنى آسى آه براى رساندن حاجيها به مكه مسافرت مى١٣٠٨
 .را تمام بخواند، و اگر شغلش مسافرت نباشد، بايد شكسته بخواند

برد، چنانچه تمام سال يا بيشتر سال را در   آسى آه شغل او حمله دارى است و حاجيها را از راه دور به مكه مى١٣٠٩
 .راه باشد، بايد نماز را تمام بخواند

 آسى آه در مقدارى از سال شغلش مسافرت است، مثل شوفرى آه فقط در تابستان يا زمستان اتومبيل خود را ١٣١٠
دهد، بايد در سفرى آه مشغول به آارش هست نماز را تمام بخواند و احتياط مستحب آن است آه هم  آرايه مى

 .شكسته و هم تمام بخواند

آند، چنانچه اتفاقا سفر هشت فرسخى برود ، بايد  راننده و دوره گردى آه در دو سه فرسخى شهر رفت و آمد مى١٣١١
 .نماز را شكسته بخواند

 آسى آه شغلش مسافرت است، اگر ده روز يا بيشتر در وطن خود بماند،چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته ١٣١٢
 .باشد چه بدون قصد بماند، بايد در سفر اولى آه بعد از ده روز مى رود، نماز را شكسته بخواند

 آسى آه شغلش مسافرت است، اگر در غير وطن خود ده روز بماند در سفر اولى آه بعد از ده روز مى رود، بايد ١٣١٣
 .نماز را شكسته بخواند چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد يا نداشته باشد

 آسى آه شغلش مسافرت است، اگر شك آند آه در وطن خود يا جاى ديگر ده روز مانده يا نه، بايد نماز را تمام ١٣١٤
 .بخواند

 .آند و براى خود وطنى اختيار نكرده، بايد نماز را تمام بخواند  آسى آه در شهرها سياحت مى١٣١٥

 آسى آه شغلش مسافرت نيست، اگر مثال در شهرى يا دهى جنسى دارد آه براى حمل آن مسافرتهاى پى در ١٣١٦
 .آند بايد نماز را شكسته بخواند پى مى

خواهد وطن ديگرى براى خود اختيار آند، اگر شغلش مسافرت نباشد   آسى آه از وطنش صرف نظر آرده و مى١٣١٧
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آنكه به حد ترخص برسد، يعنى از وطنش يا جايى آه قصد آرده : شرط هشتم. بايد در مسافرت نماز را شكسته بخواند
ده روز در آنجا بماند، بقدرى دور شود آه ديوار شهر را نبيند و صداى اذان آن را نشنود، ولى بايد در هوا غبار يا چيز ديگرى

ها و گنبدها را نبيند، يا  نباشد آه از ديدن ديوار و شنيدن اذان جلوگيرى آند، و الزم نيست بقدرى دور شود آه مناره
 .ديوارها هيچ پيدا نباشد، بلكه همين قدر آه ديوارها آامال معلوم نباشد، آافى است

 آسى آه به سفر مى رود، اگر به جايى برسد آه اذان را نشنود، ولى ديوار شهر را ببيند يا ديوارها را نبيند و ١٣١٨
 .صداى اذان را بشنود، چنانچه بخواهد در آن جا نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد هم شكسته و هم تمام بخواند

گردد، وقتى ديوار وطن خود را ببيند و صداى اذان آن را بشنود بايد نماز را تمام بخواند   مسافرى آه به وطنش برمى١٣١٩
بنابر احتياط واجب. خواهد ده روز در محلى بماند وقتى ديوار آن جا را ببيند و صداى اذانش را بشنود ولى مسافرى آه مى

 .بايد نماز را تاخير بيندازد تا به منزل برسد، يا نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند

 هرگاه شهر در بلندى باشد آه از دور ديده شود يا به قدرى گود باشد آه اگر انسان آمى دور شود ديوار آن را نبيند١٣٢٠
اى دور شود آه اگر آن شهر در زمين هموار بود ديوارش از آن جا  آند، وقتى به اندازه آسى آه از آن شهر مسافرت مى

ها بيشتر از معمول باشد بايد مالحظه  شد بايد نماز خود را شكسته بخواند و نيز اگر پستى و بلندى خانه ديده نمى
 .معمول را بنمايد

 اگر از محلى مسافرت آند آه خانه و ديوار ندارد وقتى به جايى برسد آه اگر آن محل ديوار داشت از آن جا ديده ١٣٢١
 .شد بايد نماز را شكسته بخواند نمى

يا صداى ديگرى، بايد نماز را شكسته  شنود صداى اذان است  اگر به قدرى دور شود آه نداند صدايى را آه مى١٣٢٢
 .گويند و آلمات آن را تشخيص ندهد بايد تمام بخواند بخواند، ولى اگر بفهمد اذان مى

گويند بشنود نبايد  ها را نشنود ولى اذان شهر را آه معموال در جاى بلند مى  اگر به قدرى دور شود آه اذان خانه١٣٢٣
 .نماز را شكسته بخواند

گويند نشنود ولى اذانى را آه در جاى خيلى بلند   اگر به جايى برسد آه اذان شهر را آه معموال در جاى بلند مى١٣٢٤
 .گويند بشنود بايد نماز را شكسته بخواند مى

 اگر چشم يا گوش او، يا صداى اذان غير معمولى باشد در محلى بايد نماز را شكسته بخواند آه چشم متوسط ١٣٢٥
 .ها را نبيند و گوش متوسط صداى اذان معمولى را نشنود ديوار خانه

 اگر بخواهد در محلى نماز بخواند آه شك دارد به حد ترخص، يعنى جايى آه اذان را نشنود و ديوار را نبيند رسيده ١٣٢٦
يا نه، بايد نماز را تمام بخواند، و در موقع برگشتن اگر شك آند آه به حد ترخص رسيده يا نه، بايد شكسته بخواند، و 

 .آند بايد آن جا نماز نخواند يا هم شكسته و هم تمام بخواند چون در بعضى موارد اشكال پيدا مى

آند وقتى به جايى برسد آه ديوار وطن خود را ببيند و صداى اذان آن را   مسافرى آه در سفر از وطن خود عبور مى١٣٢٧
 .بشنود بايد نماز را تمام بخواند

 مسافرى آه در بين مسافرت به وطنش رسيده ، تا وقتى در آن جا هست بايد نماز را تمام بخواند ولى اگر بخواهد ١٣٢٨
از آن جا هشت فرسخ برود يا چهار فرسخ برود و برگردد وقتى به جايى برسد آه ديوار وطن را نبيند و صداى اذان آن را 

 .نشنود بايد نماز را شكسته بخواند

 محلى را آه انسان براى اقامت و زندگى خود اختيار آرده وطن اوست چه در آن جا به دنيا آمده و وطن پدر و ١٣٢٩
 .مادرش باشد، يا خودش آن جا را براى زندگى اختيار آرده باشد

 اگر قصد دارد در محلى آه وطن اصيلش نيست مدتى بماند و بعد به جاى ديگر رود، آن جا وطن او حساب ١٣٣٠
 .شود نمى

شود  تا انسان قصد ماندن هميشگى در جايى آه غير وطن اصلى خودش است نداشته باشد وطن او حساب نمى١٣٣١
 .مگر آن آه بدون قصد ماندن آن قدر بماند آه مردم بگويند اين جا وطن او است

ماند، هر دو وطن او  آند مثال شش ماه در شهرى و شش ماه در شهر ديگر مى  آسى آه در دو محل زندگى مى١٣٣٢
 .و اگر بيشتر از دو محل را براى زندگى خود اختيار آرده باشد اشكال دارد و بايد احتياط مراعات شود. است

 در غير وطن اصلى و وطن غير اصلى آه ذآر شد در جاهاى ديگر اگر قصد اقامه نكند نمازش شكسته است چه ١٣٣٣
 .ملكى در آن جا داشته باشد يا نداشته باشد و چه در آن جا شش ماه مانده باشد يا نه
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 اگر به جايى برسد آه وطن او بوده و از آن جا صرف نظر آرده نبايد نماز را تمام بخواند، اگر چه وطن ديگرى هم ١٣٣٤
 .براى خود اختيار نكرده باشد

ماند، در  داند آه بدون اختيار ده روز در محلى مى سرهم در محلى بماند، يا مى  مسافرى آه قصد دارد ده روز پشت١٣٣٥
 آن محل بايد

خواهد ده روز در محلى بماند الزم نيست قصد ماندن شب اول يا شب يازدهم را داشته باشد و   مسافرى آه مى١٣٣٦
همين آه قصد آند از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم بماند بايد نماز را تمام بخواند، و همچنين اگر مثال قصدش اين 

 .باشد آه از ظهر روز اول تا ظهر روز يازدهم بماند، بايد نماز را تمام بخواند

خواهد ده روز در محلى بماند در صورتى بايد نماز را تمام بخواند آه تمام ده روز را در يك جا بماند،   مسافرى آه مى١٣٣٧
 .پس اگر بخواهد مثال ده روز در نجف و آوفه يا در تهران و شميران بماند بايد نماز را شكسته بخواند

خواهد ده روز در محلى بماند اگر از اول قصد داشته باشد آه در بين ده روز به اطراف آن جا برود   مسافرى آه مى١٣٣٨
يا از بساتين و مزارع و باغات اطراف آن باشد به مقدارى آه رفتن به خواهد برود خطه سور بلد اقامت چنانچه جايى آه مى

آن جا منافى با صدق و اقامت در بلد نباشد بايد در تمام ده روز نماز را تمام بخواند ولى چنانچه بخواهد تا آمتر از چهار 
فرسخ برود چنانچه در نيت او باشد آه در بين ده روز فقط يك مرتبه برود و بيش از دو ساعت رفتن و برگشتن را طول 

 .ندهد، در همه ده روز بايد نمازش را تمام بخواند

 مسافرى آه تصميم ندارد ده روز در جايى بماند مثال قصدش اين است آه اگر رفيقش بيايد يا منزل خوبى پيدا آند ١٣٣٩
 .ده روز بماند بايد نماز را شكسته بخواند

 آسى آه تصميم دارد، ده روز در محلى بماند، اگر چه احتمال بدهد آه براى ماندن او مانعى برسد در صورتى آه ١٣٤٠
 .مردم به احتمال او اعتنايى نكنند بايد نماز را تمام بخواند

 اگر مسافر بداند آه مثال ده روز يا بيشتر به آخر ماه مانده و قصد آند آه تا آخر ماه در جايى بماند بايد نماز را تمام ١٣٤١
بخواند ولى اگر نداند تا آخر ماه چقدر مانده و قصد آند آه تا آخر ماه بماند، بايد نماز را شكسته بخواند اگرچه از موقعى 

 .آه قصد آرده تا آخر ماه ده روز يا بيشتر باشد

 اگر مسافر قصد آند ده روز در محلى بماند، چنانچه پيش از خواندن يك نماز چهار رآعتى از ماندن منصرف شود، يا ١٣٤٢
مردد شود آه در آن جا بماند يا به جاى ديگر برود، بايد نماز را شكسته بخواند واگر بعد از خواندن يك نماز چهار رآعتى از 

 .ماندن منصرف شود يا مردد شود تا وقتى در آن جا هست بايد نماز را تمام بخواند

 مسافرى آه قصد آرده ده روز در محلى بماند اگر روزه بگيرد و بعد از ظهر از ماندن در آن جا منصرف شود چنانچه ١٣٤٣
اش صحيح است و تا وقتى در آن جا هست بايد نمازهاى خود را تمام بخواند و اگر  يك نماز چهار رآعتى خوانده باشد روزه

يك نماز چهار رآعتى نخوانده باشد روزه آن روزش صحيح است اما نمازهاى خود را بايد شكسته بخواند و روزهاى بعد هم
 .تواند روزه بگيرد نمى

 مسافرى آه قصد آرده ده روز در محلى بماند اگر از ماندن منصرف شود و شك آند پيش از آن آه از قصد ماندن ١٣٤٤
 .برگردد، يك نماز چهار رآعتى خوانده، يا نه بايد نمازهاى خود را شكسته بخواند

 اگر مسافر به نيت اين آه نماز را شكسته بخواند مشغول نماز شود و در بين نماز تصميم بگيرد آه ده روز يا بيشتر ١٣٤٥
 .بماند بايد نماز را چهار رآعتى تمام نمايد

 مسافرى آه قصد آرده، ده روز در جايى بماند، اگر در بين نماز چهار رآعتى از قصد خود برگردد، چنانچه مشغول ١٣٤٦
سوم  سوم نشده، بايد نماز را دو رآعتى تمام نمايد و بقيه نمازهاى خود را شكسته بخواند، و اگر مشغول رآعت رآعت

سوم شده  شده نمازش باطل است، و تا وقتى در آن جا هست بايد نماز را شكسته بخواند اگر چه داخل در رآوع رآعت
 .باشد

 مسافرى آه قصد آرده ده روز در محلى بماند اگر بيشتر از ده روز در آن جا بماند تا وقتى مسافرت نكرده بايد ١٣٤٧
 .نمازش را تمام بخواند و الزم نيست دوباره قصد ماندن ده روز آند

تواند روزه مستحبى را هم به جا آورد و  مسافرى آه قصد آرده ده روز در محلى بماند بايد روزه واجب را بگيرد و مى١٣٤٨
 .نماز جمعه و نافله ظهر و عصر و عشا را هم بخواند

 مسافرى آه قصد آرده ده روز در جايى بماند اگر بعد از خواندن يك نماز چهار رآعتى بخواهد به جايى آه آمتر از ١٣٤٩
 .چهار فرسخ است برود و برگردد به محل اقامه خود، بايد نماز را تمام بخواند
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 مسافرى آه قصد آرده ده روز در جايى بماند اگر بعد از خواندن يك نماز چهار رآعتى بخواهد به جاى ديگرى آه ١٣٥٠
آمتر از هشت فرسخ است برود و ده روز در آن جا بماند بايد در رفتن و در جايى آه قصد ماندن ده روز آرده، نمازهاى 

خواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر باشد بايد موقع رفتن نمازهاى خود را  خود را تمام بخواند ولى اگر در جايى آه مى
 .شكسته بخواند و چنانچه در آن جا قصد ماندن ده روز آرد، نمازش را تمام بخواند

 مسافرى آه قصد آرده ده روز در محلى بماند اگر بعد از خواندن يك نماز چهار رآعتى بخواهد به جايى آه آمتر از ١٣٥١
چهار فرسخ است برود، چنانچه مردد باشد آه به محل اولش برگردد يا نه، يا به آلى از برگشتن به آن جا غافل باشد، يا 

بخواهد برگردد، ولى مردد باشد آه ده روز در آن جا بماند يا نه، يا آن آه از ده روز ماندن در آن جا و مسافرت از آن جا 
 .گردد و بعد از برگشتن نمازهاى خود را تمام بخواند غافل باشد، بايد از وقتى آه مى رود تا برمى

خواهند ده روز در محلى بمانند قصد آند آه ده روز در آن جا بماند و بعد از خواندن   اگر به خيال اين آه رفقايش مى١٣٥٢
اند اگر چه خودش هم از ماندن منصرف شود، تا مدتى آه در آن جا هست  يك نماز چهار رآعتى بفهمد آه آنها قصد نكرده

 .بايد نماز را تمام بخواند

 اگر مسافر بعد از رسيدن به هشت فرسخ، سى روز در محلى بماند و در تمام سى روز در رفتن و ماندن مردد ١٣٥٣
باشد بعد از گذشتن سى روز اگر چه مقدار آمى در آن جا بماند بايد نماز را تمام بخواند ولى اگر پيش از رسيدن به 

 .شود بايد نماز را تمام بخواند هشت فرسخ، در رفتن بقيه راه مردد شود، از وقتى آه مردد مى

خواهد نه روز يا آمتر در محلى بماند اگر بعد از آن آه نه روز يا آمتر در آن جا ماند بخواهد دوباره   مسافرى آه مى١٣٥٤
 .نه روز ديگر يا آمتر بماند همين طور تا سى روز، روز سى و يكم بايد نماز را تمام بخواند

 مسافرى آه سى روز مردد بوده، در صورتى بايد نماز را تمام بخواند آه سى روز را در يك جا بماند، پس اگر ١٣٥٥
 .مقدارى از آن را در جايى و مقدارى را در جاى ديگر بماند، بعد از سى روز هم بايد نماز را شكسته بخواند

 مسائل متفرقه

تواند در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم و مسجد آوفه نمازش را تمام   مسافر مى١٣٥٦
ولى اگر بخواهد در جايى آه اول جزو اين مساجد نبوده و بعد به اين مساجد اضافه شده نماز بخواند احتياط . بخواند

تواند در حرم و رواق حضرت سيد  مستحب آن است آه شكسته بخواند اگر چه اقوى، صحت تمام است و نيز مسافر مى
 .الشهدا عليه السالم بلكه در مسجد متصل به حرم نماز را تمام بخواند

داند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند، اگر در غير چهار مكانى آه در مساله پيش گفته   آسى آه مى١٣٥٧
و نيز اگر فراموش آند آه نماز مسافر شكسته است و تمام بخواند بايد نماز را . شد عمدا تمام بخواند نمازش باطل است

 .يادش بيايد، بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد دوباره بخواند، و اگر بعد از وقت

داند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند، اگر فراموش آند و بدون توجه و به طور عادت تمام   آسى آه مى١٣٥٨
بخواند نمازش باطل است، و نيز اگر حكم مسافر و سفر خود را فراموش آرده باشد در صورتى آه وقت داشته باشد 

 .نمازش را دوباره بخواند بلكه اگر وقت هم گذشته باشد بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد

 .داند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر تمام بخواند نمازش صحيح است  مسافرى آه نمى١٣٥٩

داند بايد نماز را شكسته بخواند اگر بعضى از خصوصيات آن را نداند مثال نداند آه در سفر هشت   مسافرى آه مى١٣٦٠
فرسخى بايد شكسته بخواند چنانچه تمام بخواند در صورتى آه وقت باقى است، بايد نماز شكسته بخواند، و اگر وقت 

 .گذشته بايد شكسته قضا نمايد

داند بايد نماز را شكسته بخواند اگر به گمان اينكه سفر اوآمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند  مسافرى آه مى١٣٦١
وقتى بفهمد آه سفرش هشت فرسخ بوده، نمازى را آه تمام خوانده بايد دوباره شكسته بخواند و اگر وقت هم گذشته 

 .بايد شكسته قضا نمايد

يادش بيايد بايد شكسته به جا آورد و اگر بعد  اگر فراموش آند آه مسافر است و نماز را تمام بخواند چنانچه در وقت١٣٦٢
 .يادش بيايد قضاى آن نماز بر او واجب نيست از وقت

 . آسى آه بايد نماز را تمام بخواند، اگر شكسته بجا آورد در هر صورت نمازش باطل است١٣٦٣

شود آه سفر او هشت فرسخ يا لتفت  اگر مشغول نماز چهار رآعتى شود و در بين نماز يادش بيايد آه مسافر است١٣٦٤
سوم رفته نمازش باطل است سوم نرفته، بايد نماز را دو رآعتى تمام آند و اگر به رآوع رآعت است چنانچه به رآوع رآعت

 .ودر صورتى آه به مقدار خواندن يك رآعت هم وقت داشته باشد بايد نماز را شكسته بخواند
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 اگر مسافر بعضى از خصوصيات نماز مسافر را نداند، مثال نداند آه اگر چهار فرسخ برود و همان روز يا شب آن ١٣٦٥
سوم مساله را  برگردد بايد شكسته بخواند، چنانچه به نيت نماز چهار رآعتى مشغول نماز شود و پيش از رآوع رآعت

شود نمازش باطل است و در صورتى آه به مقدار يك رآعت از  بفهمد بايد نماز را دو رآعتى تمام آند و اگر در رآوع ملتفت
 .وقت هم مانده باشد بايد نماز را شكسته بخواند

 مسافرى آه بايد نماز را تمام بخواند اگر به واسطه ندانستن مساله به نيت نماز دو رآعتى مشغول نماز شود و در ١٣٦٦
بين نماز مساله را بفهمد بايد نماز را چهار رآعتى تمام آند و احتياط مستحب آن است آه بعد از تمام شدن نماز دوباره 

 .آن نماز را چهار رآعتى بخواند

خواهد ده روز در   مسافرى آه نماز نخوانده اگر پيش از تمام شدن وقت به وطنش برسد، يا به جايى برسد آه مى١٣٦٧
آنجا بماند بايد نماز را تمام بخواند و آسى آه مسافر نيست اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت آند در سفر بايد نماز 

 .را شكسته بخواند

 اگر از مسافرى آه بايد نماز را شكسته بخواند نماز ظهر يا عصر يا عشاء قضا شود بايد آن را دو رآعتى قضا نمايد ١٣٦٨
يكى از اين سه نماز قضا شود بايد  اگرچه در غير سفر بخواهد قضاى آن را به جا آورد و اگر از آسى آه مسافر نيست

 .چهار رآعتى قضا نمايد اگرچه در سفر بخواهد آن را قضا نمايد

سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله : "خواند سى مرتبه بگويد  مستحب است مسافر بعد از هر نمازى آه شكسته مى١٣٦٩
بلكه بهتر است در تعقيب اين سه نماز. و در تعقيب نماز ظهر و عصر و عشا بيشتر سفارش شده است" اال اهللا و اهللا اآبر

 .شصت مرتبه بگويد

 نماز قضا

 آسى آه نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده بايد قضاى آن را بجاآورد، اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده يا به ١٣٧٠
 .اى را آه زن در حال حيض يا نفاس نخوانده قضا ندارد واسطه سستى، نماز نخوانده باشد ولى نمازهاى يوميه

 . اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را آه خوانده باطل بوده بايد قضاى آن را بخواند١٣٧١

 . آسى آه نماز قضا دارد بايد در خواندن آن آوتاهى نكند ولى واجب نيست فورا آن را بجا آورد١٣٧٢

 .تواند نماز مستحبى بخواند  آسى آه نماز قضا دارد مى١٣٧٣

 اگر انسان احتمال دهد آه نماز قضايى دارد يا نمازهايى را آه خوانده صحيح نبوده، مستحب است احتياطا قضاى ١٣٧٤
 .آن را بجا آورد

 قضاى نمازهاى يوميه الزم نيست به ترتيب خوانده شود مثال آسى آه يك روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را ١٣٧٥
 .نخوانده الزم نيست اول نماز عصر و بعداز آن نماز ظهر را قضا نمايد

 اگر بخواهد قضاى چند نماز غير يوميه مانند نماز آيات را بخواند يا مثال بخواهد قضاى يك نماز يوميه و چند نماز غير ١٣٧٦
 .يوميه را بخواند الزم نيست آنها را به ترتيب بجا آورد

 اگر آسى نداند آه نمازهايى آه از او قضا شده آدام يك جلوتر بوده الزم نيست به طورى بخواند آه ترتيب حاصل ١٣٧٧
 .تواند مقدم بداند شود و هر يك را مى

داند آدام يك جلوتر قضا شده، احتياط مستحب آن است آه به ترتيب   اگر آسى آه نمازهايى از او قضا شده، مى١٣٧٨
 .قضا آند و آنچه اول قضا شده اول بخواند و دومى را بعد و همين طور

دانسته باز الزم نيست  دانند آن ميت ترتيب قضا شدن را مى خواهند نماز قضا بدهند، و مى  اگر براى ميتى مى١٣٧٩
 .طورى قضا را بجا بياورند آه ترتيب حاصل شود

 اگر براى ميتى آه در مساله پيش گفته شد بخواهند چند نفر را اجير آنند آه نماز بخوانند الزم نيست براى آنها ١٣٨٠
 .وقت مرتب معين آنند آه با هم شروع نكنند در عمل

دانسته، الزم نيست به ترتيب براى او قضا بجا  دانسته يا ندانند آه مى  اگر بدانند آه ميت ترتيب قضا شدن را نمى١٣٨١
 .بياورند

 در مساله پيش اگر بخواهند چند نفر را براى به جا آوردن نماز ميت اجير آنند الزم نيست وقت معين آنند و ١٣٨٢
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 .توانند همه با هم شروع به قضا آنند مى

داند چهار تا بوده يا پنج تا، چنانچه مقدار آمتر داند مثال نمى  آسى آه چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمى١٣٨٣
 .آند دانسته و فراموش آرده، اگر مقدار آمتر را بخواند آفايت مى را بخواند آافى است و همچنين اگر شماره آنها را مى

تواند قبل از خواندن نمازى آه قضا شده، نماز ادايى را   آسى آه نماز قضا از همين روز يا روزهاى پيش دارد مى١٣٨٤
 .بخواند و الزم نيست نماز قضا را جلو بيندازد

يا عشا، اگر يك نماز چهار  يا عصر ست داند نماز ظهر است داند يك نماز چهار رآعتى نخوانده و نمى  آسى آه مى١٣٨٥
 .رآعتى بخواند به نيت قضاى نمازى آه نخوانده آافى است

 اگر از روزهاى گذشته نمازهاى قضا دارد و يك نماز يا بيشتر هم از همان روز از او قضا شده، اگرچه الزم نيست ١٣٨٦
نمازهاى قضا را پيش از نماز ادا بخواند حتى اگرچه وقت داشته باشد و ترتيب بين نمازهاى قضا را هم بداند ولى احتياط 

 .استحبابى آن است آه نمازهاى قضا مخصوصا نماز قضاى همان روز را پيش از نماز ادا بخواند

 .تواند نمازهاى او را قضا نمايد  تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز قضاهاى خود عاجز باشد ديگرى نمى١٣٨٧

شود خواند، چه نماز امام جماعت ادا باشد يا قضا، و الزم نيست هر دو يك نماز را   نماز قضا را با جماعت مى١٣٨٨
 .بخوانند مثال اگر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند اشكال ندارد

فهمد به نماز خواندن و عبادتهاى ديگر عادت دهند بلكه  اى آه خوب و بد را مى  مستحب است بچه مميز يعنى بچه١٣٨٩
 .مستحب است او را به قضاى نمازها هم وادار نمايند

 نماز قضاى پدر آه بر پسر بزرگتر واجب است

توانسته قضا آند بر پسر   اگر پدر نماز و روزه خود را بجا نياورده باشد، چنانچه از روى نافرمانى ترك نكرده و مى١٣٩٠
بزرگتر واجب است آه بعد از مرگش بجا آورد يا براى او اجير بگيرد بلكه اگر از روى نافرمانى هم ترك آرده باشد واجب 

توانسته قضا آند، واجب است آه پسر بزرگتر اى را آه در سفر نگرفته اگرچه نمى است به همين طور عمل آند و نيز روزه
 .قضا نمايد يا براى او اجير بگيرد

 . اگر پسر بزرگتر شك دارد آه پدر نماز و روزه قضا داشته يا نه چيزى بر او واجب نيست١٣٩١

 . اگر پسر بزرگتر بداند آه پدرش نماز قضا داشته و شك آند آه بجاآورده يا نه، بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد١٣٩٢

 اگر معلوم نباشد آه پسر بزرگتر آدام است، قضاى نماز و روزه پدر بر هيچ آدام از پسرها واجب نيست ولى احتياط١٣٩٣
 .مستحب آن است آه نماز و روزه اورا بين خودشان قسمت آنند يا براى انجام آن قرعه بزنند

 اگر ميت وصيت آرده باشد آه براى نماز و روزه او اجير بگيرند، بعداز آنكه اجير نماز و روزه او را به طور صحيح بجا ١٣٩٤
 .آورد، بر پسر بزرگتر چيزى واجب نيست

 اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر را بخواند بايد به تكليف خود عمل آند مثال قضاى نماز صبح و مغرب و عشا را بايد ١٣٩٥
 .بلند بخواند

 . آسى آه خودش نماز و روزه قضا دارد اگر نماز و روزه پدر هم براو واجب شود هر آدام را اول بجا آورد صحيح است١٣٩٦

 اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ يا ديوانه باشد، وقتى آه بالغ شد يا عاقل گرديد بايد نماز و روزه پدر را قضا ١٣٩٧
 .نمايد، و چنانچه پيش از بالغ شدن يا عاقل شدن بميرد، بر پسر دوم چيزى واجب نيست

 . اگر پسر بزرگتر پيش از آنكه نماز و روزه پدر را قضا آند بميرد بر پسر دوم چيزى واجب نيست١٣٩٨

 نماز جماعت

 مستحب است نمازهاى واجب خصوصا نمازهاى يوميه را به جماعت بخوانند ودر نماز صبح و مغرب و عشا خصوصا ١٣٩٩
 .شنود بيشتر سفارش شده است براى همسايه مسجد و آسى آه صداى اذان مسجد را مى

 در روايتى وارد شده است آه اگر يك نفر به امام جماعت اقتدا آند هر رآعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز دارد ١٤٠٠
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شود تا به ده  و اگر دو نفر اقتدا آنند هر رآعتى ثواب ششصد نماز دارد و هر چه بيشتر شوند ثواب نمازشان بيشتر مى
نفر برسند و عده آنان آه از ده گذشت اگر تمام آسمانها آاغذ و درياها مرآب و درختها قلم و جن و انس و مالئكه 

 .توانند ثواب يك رآعت آن را بنويسند نويسنده شوند، نمى

اعتنايى جايز نيست و سزاوار نيست آه انسان بدون عذر نماز جماعت را   حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى١٤٠١
 .ترك آند

و نماز جماعت از نماز اول وقت آه فرادى يعنى تنها .  مستحب است انسان صبر آند آه نماز را به جماعت بخواند١٤٠٢
 .باشد و نيز نماز جماعتى را آه مختصر بخواند، از نماز فرادى آه آن را طول بدهند، بهتر مى. خوانده شود، بهتر است

شود مستحب است آسى آه نمازش را فرادى خوانده دوباره با جماعت بخواند و اگر   وقتى آه جماعت بر پا مى١٤٠٣
 .بعد بفهمد آه نماز اولش باطل بوده نماز دوم او آافى است

خوانده دوباره با جماعت بخواند، در صورتى آه جماعت دوم و   اگر امام يا ماموم بخواهد نمازى را آه به جماعت١٤٠٤
 .اشخاص آن غير از اول باشد، اشكال ندارد

شود، بايد نماز   آسى آه در نماز وسواس دارد و فقط در صورتى آه نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت مى١٤٠٥
 .را با جماعت بخواند

 اگر پدر يا مادر به فرزند خود امر آند آه نماز را به جماعت بخواند چون اطاعت پدر و مادر واجب است، بنابر احتياط ١٤٠٦
 .واجب بايد نماز را به جماعت بخواند و قصد استحباب نمايد

السالم با جماعت نخوانند، ولى به قصد   احتياط واجب آن است آه نماز عيد فطر و قربان را در زمان غيبت امام عليه١٤٠٧
 .خوانند خواند مگر نماز استسقاء آه براى آمدن باران مى شود به ماعت رجاء مانع ندارد و نمازهاى مستحبى را هم نمى

شود به او اقتدا آرد ولى اگر نماز  خواند هر آدام از نمازهاى يوميه را مى  موقعى آه امام جماعت نماز يوميه مى١٤٠٨
 .تواند به او اقتدا آند خواند فقط در صورتى آه ماموم احتياطش با امام يكى باشد مى اش را احتياطا دوباره مى يوميه

آند شود به او اقتدا آرد، ولى اگر نمازش را احتياطا قضا مى خواند مى  اگر امام جماعت قضاى نماز يوميه خود را مى١٤٠٩
خواند اگر چه براى آن پول نگرفته باشد اقتداى به او اشكال دارد ولى اگر انسان  يا قضاى احتياطى نماز آس ديگر را مى
 .بداند صورت اقتداى به او اشكال ندارد

 .تواند به او اقتدا آند يا نماز مستحب نمى خواند نماز واجب يوميه است  اگر انسان نداند نمازى را آه امام مى١٤١٠

اند و به  سر او اقتدا نكرده باشد آسانى آه دو طرف محراب ايستاده  اگر امام در محراب باشد و آسى پشت١٤١١
سر امام اقتدا آرده باشد اقتدا  توانند اقتدا آنند، بلكه اگر آسى هم پشت بينند،نمى واسطه ديوار محراب امام را نمى

 .بينند اشكال دارد، بلكه باطل است اند و به واسطه ديوار محراب امام را نمى آردن آسانى آه دو طرف او ايستاده

توانند اقتدا آنند و نيز اگر به  اند امام را نبينند مى  اگر به واسطه درازى صف اول، آسانى آه دو طرف صف ايستاده١٤١٢
 .توانند اقتدا نمايند اند، صف جلوى خود را نبينند، مى واسطه درازى يكى از صفهاى ديگر، آسانى آه دو طرف آن ايستاده

 اگر صفهاى جماعت تا درب مسجد برسد آسى آه مقابل درب پشت صف ايستاده نمازش صحيح است، و نيز نماز١٤١٣
اند و صف جلو را  باشد ولى نماز آسانى آه دو طرف او ايستاده آنند، صحيح مى سر او اقتدا مى آسانى آه پشت

 .بينند، اشكال دارد، بلكه باطل است نمى

تواند  يا چپ به واسطه ماموم ديگر به امام متصل نباشد نمى ستون ايستاده، اگر از طرف راست  آسى آه پشت١٤١٤
 .بلكه اگر از دو طرف هم متصل باشد، ولى از صف جلو حتى يك نفر را هم نبيند، جماعت او صحيح نيست. اقتدا آند

 جاى ايستادن امام بايد از جاى ماموم بلندتر نباشد ولى اگر مكان امام مقدار خيلى آمى بلندتر باشد، اشكال ١٤١٥
و نيز اگر زمين سراشيب باشد و امام در طرفى آه بلندتر است بايستد در صورتى آه سراشيبى آن زياد نباشد و . ندارد

 .طورى باشد آه به آن زمين مسطح بگويند مانعى ندارد

 اگر جاى ماموم بلندتر از جاى امام باشد در صورتى آه بلندى به مقدار متعارف زمان قديم باشد مثل آن آه امام در ١٤١٦
صحن مسجد و ماموم در پشت بام بايستد اشكال ندارد، ولى اگر مثل ساختمانهاى چند طبقه اين زمان باشد، جماعت 

 .اشكال دارد

فهمد فاصله شود، چنانچه  اى آه خوب و بد را مى اند بچه مميز يعنى بچه  اگر بين آسانى آه در يك صف ايستاده١٤١٧
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 .توانند اقتدا آنند ندانند نماز او باطل است، مى

تواند   بعد از تكبير امام اگر صف جلو آماده نماز، و تكبير گفتن آنان نزديك باشد آسى آه در صف بعد ايستاده، مى١٤١٨
 .تكبير بگويد ولى احتياط مستحب آن است آه صبر آند تا تكبير صف جلو تمام شود

تواند اقتدا آند، ولى اگر نداند نماز آنان   اگر بداند نماز يك صف از صفهاى جلو باطل است، در صفهاى بعد نمى١٤١٩
 .تواند اقتدا نمايد يا نه، مى صحيح است

تواند به او اقتدا   هرگاه بداند نماز امام باطل است مثال بداند امام وضو ندارد، اگر چه خود امام ملتفت نباشد، نمى١٤٢٠
 .آند

 اگر ماموم بعد از نماز بفهمد آه امام عادل نبوده، يا آافر بوده، يا به جهتى نمازش باطل بوده، مثال بى وضو نماز ١٤٢١
 .خوانده، نمازش صحيح است

 اگر در بين نماز شك آند آه اقتدا آرده يا نه، چنانچه در حالى باشد آه وظيفه ماموم است، مثال به حمد و سوره ١٤٢٢
دهد بايد نماز را به جماعت تمام آند، و اگر مشغول آارى باشد آه هم وظيفه امام و هم وظيفه ماموم  امام گوش مى

 .است مثال در رآوع يا سجده باشد، بايد نماز را به نيت فرادى تمام نمايد

 .تواند نيت فرادى آند  انسان در بين نماز جماعت مى١٤٢٣

حمد و سوره را بخواند، ولى اگر   اگر ماموم به واسطه عذرى بعد از حمد و سوره امام نيت فرادى آند، الزم نيست١٤٢٤
 .پيش از تمام شدن حمد و سوره نيت فرادى نمايد، بايد مقدارى را آه امام نخوانده بخواند

ولى اگر مردد شود آه .  اگر در بين نماز جماعت نيت فرادى نمايد، بنابر احتياط واجب نبايد دوباره نيت جماعت آند١٤٢٥
 .نيت فرادى آند يا نه، و بعد تصميم بگيرد نماز را با جماعت تمام آند، نمازش صحيح است

 . اگر شك آند آه نيت فرادى آرده يا نه، بايد بنا بگذارد آه نيت فرادى نكرده است١٤٢٦

 اگر موقعى آه امام در رآوع است، اقتدا آند و به رآوع امام برسد، اگر چه ذآر امام تمام شده باشد، نمازش به ١٤٢٧
شود، اما اگر به مقدار رآوع خم شود و به رآوع امام نرسد، نمازش به  حساب مى طور جماعت صحيح است و يك رآعت

 .باشد و بايد آن را تمام نمايد طور فرادى صحيح مى

 اگر موقعى آه امام در رآوع است اقتدا آند و به مقدار رآوع خم شود و شك آند آه به رآوع امام رسيده يا نه، ١٤٢٨
 .شود نمازش صحيح است و فرادى مى

 اگر موقعى آه امام در رآوع است اقتدا آند و پيش از آن آه به اندازه رآوع خم شود، امام سر از رآوع بردارد، ١٤٢٩
تواند نيت فرادى آند، يا صبر آند تا امام براى رآعت بعد برخيزد و آن را رآعت اول نماز خود حساب آند و لى اگر  مى

 .خواند، بايد نيت فرادى نمايد برخاستن امام به قدرى طول بكشد آه نگويند اين شخص نماز جماعت مى

 اگر اول نماز يا بين حمد و سوره اقتدا آند و پيش از آن آه به رآوع رود امام سر از رآوع بردارد، نماز او به طور ١٤٣٠
 .جماعت صحيح است، و بايد رآوع آند و خود را به امام برساند

 اگر موقعى برسد آه امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، بايد بعد از ١٤٣١
نيت و گفتن تكبيرة االحرام بنشيند و تشهد را با امام بخواند ولى سالم را نگويد و صبر آند تا امام سالم نماز را بدهد، بعد

 .بايستد و بدون آن آه دوباره نيت آند و تكبير بگويد، حمد و سوره را بخواند و آن را رآعت اول نماز خود حساب آند

 ماموم نبايد جلوتر از امام بايستد، و اگر مساوى او هم بايستد، اشكال دارد و به احتياط واجب بايد آمى عقب تر از ١٤٣٢
 .امام بايستد، اگر چه قد او بلندتر از امام باشد، آه در رآوع و سجود سرش جلوتر از امام باشد

شود فاصله نباشد، و همچنين است   در نماز جماعت بايد بين ماموم و امام پرده و مانند آن آه پشت آن ديده نمى١٤٣٣
بين انسان و ماموم ديگرى آه انسان به واسطه او به امام متصل شده است ولى اگر امام، مرد و ماموم زن باشد چنانچه
بين آن زن و امام يا بين آن زن و ماموم ديگرى آه مرد است و زن به بواسطه او به امام متصل شده است پرده و مانند آن 

 .باشد اشكال ندارد

 اگر بعد از شروع به نماز بين ماموم و امام يا بين ماموم و آسى آه ماموم به واسطه او متصل به امام است پرده يا١٤٣٤
 .شود، و صحيح است توان ديد فاصله شود، نمازش فرادى مى چيز ديگرى آه پشت آن را نمى
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 اگر بين جاى سجده ماموم و جاى ايستادن امام به قدر گشادى بين دو قدم فاصله باشد اشكال ندارد، و نيز اگر ١٤٣٥
بين انسان به واسطه مامومى آه جلوى او ايستاده و انسان به وسيله او به امام متصل است به همين مقدار فاصله 

باشد نمازش اشكال ندارد، و احتياط مستحب آن است آه جاى سجده ماموم با جاى آسى آه جلوى او ايستاده هيچ 
 .فاصله نداشته باشد

يا چپ او اقتدا آرده به امام متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد،  اگر ماموم به واسطه آسى آه طرف راست١٤٣٦
 .چنانچه به اندازه گشادى بين دو قدم هم فاصله داشته باشند نمازش صحيح است

 اگر در نماز بين ماموم و امام يا بين ماموم و آسى آه ماموم به واسطه او به امام متصل است بيشتر از يك قدم ١٤٣٧
 .شود و صحيح است بزرگ فاصله پيدا شود نمازش فرادى مى

 اگر نماز همه آسانى آه در صف جلو هستند تمام شود يا همه نيت فرادى نمايند، اگر فاصله به اندازه يك قدم ١٤٣٨
 .شود و صحيح است بزرگ نباشد نماز صف بعد به طور جماعت صحيح، و اگر بيشتر از اين مقدار باشد فرادى مى

خواند و احتياط آن است آه موقع خواندن تشهد انگشتان   اگر در رآعت دوم اقتدا آند قنوت و تشهد را با امام مى١٤٣٩
دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند آند و بايد بعد از تشهد با امام برخيزد و حمد و سوره را بخواند و 

اگربراى سوره وقت ندارد، حمد را تمام آند و در رآوع يا سجده خود را به امام برساند، يا نيت فرادى آند و نمازش صحيح 
 .است، ولى اگر در سجده به امام برسد، بهتر است آه احتياطا نماز را دوباره بخواند

سوم امام   اگر موقعى آه امام در رآعت دوم نماز چهار رآعتى است اقتدا آند، بايددر رآعت دوم نمازش آه رآعت١٤٤٠
مقدار واجب بخواند و برخيزد، و چنانچه براى گفتن سه مرتبه تسبيحات وقت است، بعد از دو سجده بنشيند و تشهد را به

 .ندارد،يك مرتبه بگويد و در رآوع يا سجده خود را به امام برساند

سوم يا چهارم باشد و ماموم بداند آه اگر اقتدا آند و حمد را بخواند به رآوع امام نمى رسد، بنابر  اگر امام در رآعت١٤٤١
 .احتياط واجب بايد صبر آند تا امام به رآوع رود، بعد اقتدا نمايد

سوم يا چهارم امام اقتدا آند، بايد حمد و سوره را بخواند و اگر براى سوره وقت ندارد بايد حمد را تمام   اگر در رآعت١٤٤٢
آند و در رآوع يا سجده خود را به امام برساند، ولى اگر در سجده به امام برسد بهتر است آه احتياطا نماز را دوباره 

 .بخواند

داند اگر سوره را بخواند در رآوع به امام نمى رسد، بايد سوره را نخواند، ولى اگر خواند نمازش   آسى آه مى١٤٤٣
 .صحيح است

 آسى آه اطمينان دارد آه اگر سوره را شروع آند يا تمام نمايد به رآوع امام مى رسد، احتياط واجب آن است آه ١٤٤٤
 .سوره را شروع آند يا اگر شروع آرده تمام نمايد

 آسى آه يقين دارد، اگر سوره را بخواند به رآوع امام مى رسد، چنانچه سوره را بخواند و به رآوع نرسد نمازش ١٤٤٥
 .صحيح است

تواند اقتدا آند ولى بايد حمد و سوره را به قصد   اگر امام ايستاده باشد و ماموم نداند آه در آدام رآعت است مى١٤٤٦
 .قربت بخواند و اگر چه بعد بفهمد آه امام در رآعت اول يا دوم بوده نمازش صحيح است

سوم يا  حمد و سوره نخواند و بعد از رآوع بفهمد آه در رآعت  اگر به خيال اين آه امام در رآعت اول يا دوم است١٤٤٧
ولى اگر پيش از رآوع بفهمد بايد حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد فقط حمد را . چهارم بوده نمازش صحيح است

 .بخواند و در رآوع يا سجده خود را به امام برساند

حمد و سوره را بخواند و پيش از رآوع يا بعد از آن بفهمد آه  سوم يا چهارم است  اگر به خيال اين آه امام در رآعت١٤٤٨
 .در رآعت اول يا دوم بوده نمازش صحيح است

 اگر موقعى آه مشغول نماز مستحبى است جماعت بر پا شود چنانچه اطمينان ندارد آه اگر نماز را تمام آند به ١٤٤٩
شود بلكه اگر اطمينان نداشته باشد آه به رآعت  جماعت برسد، مستحب است نماز را رها آند و مشغول نماز جماعت

 .اول برسد مستحب است به همين دستور رفتار نمايد

سوم نرفته   اگر موقعى آه مشغول نماز سه رآعتى يا چهار رآعتى است جماعت بر پا شود چنانچه به رآوع رآعت١٤٥٠
و اطمينان ندارد آه اگر نماز را تمام آند به جماعت برسد، مستحب است به نيت نماز مستحبى نماز را دو رآعتى تمام 

 .آند و خود را به جماعت برساند
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 . اگر نماز امام تمام شود و ماموم مشغول تشهد يا سالم اول باشد الزم نيست نيت فرادى آند١٤٥١

تواند برخيزد و نماز را تمام آند  خواند مى  آسى آه يك رآعت از امام عقب مانده وقتى امام تشهد رآعت آخر را مى١٤٥٢
و يا انگشتان دست، و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند نگه دارد و صبر آند تا امام سالم نماز را بگويد و بعد 

 .برخيزد

 شرايط امام جماعت

 امام جماعت بايد بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و عادل و حالل زاده باشد و نماز را به طور صحيح بخواند، و نيز ١٤٥٣
فهمد به بچه مميز ديگر جايز  و اقتدا آردن بچه مميز آه خوب و بد را مى. اگر ماموم مرد است امام او هم بايد مرد باشد

 .و احتياط واجب آن است آه امام زن نيز مرد باشد. نيست

 .يا نه، مى تواند به او اقتدا نمايد خود باقى است امامى را آه عادل مى دانسته، اگر شك آند به عدالت ١٤٥٤

خواند اقتدا آند و آسى آه  تواند به آسى آه نشسته يا خوابيده نماز مى خواند نمى  آسى آه ايستاده نماز مى١٤٥٥
 .خواند، اقتدا نمايد تواند به آسى آه خوابيده نماز مى خواند نمى نشسته نماز مى

خواند اقتدا آند و همچنين آسى آه  تواند به آسى آه نشسته نماز مى خواند مى  آسى آه نشسته نماز مى١٤٥٦
تواند  خواند نمى خواند اقتدا آند ولى آسى آه نشسته نماز مى تواند به آسى آه نشسته نماز مى خوابيده است مى

 .خواند، اقتدا نمايد به آسى آه خوابيده نماز مى

شود به او اقتدا آرد ولى اگر به  اى نماز بخواند مى  اگر امام جماعت به واسطه عذرى با تيمم يا با وضوى جبيره١٤٥٧
 .خواند بنابر احتياط واجب نبايد به او اقتدا آرد واسطه عذرى با لباس نجس نماز مى

شود به او اقتدا  تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى آند بنابر احتياط واجب نمى  اگر امام مرضى دارد آه نمى١٤٥٨
 .آرد

 .شود  بنابر احتياط واجب آسى آه مرض خوره يا پيسى دارد، نبايد امام جماعت١٤٥٩

 احكام جماعت

آند بايد امام را معين نمايد، ولى دانستن اسم او الزم نيست، مثال اگر نيت آند اقتدا   موقعى آه ماموم نيت مى١٤٦٠
 .مى آنم به امام حاضر نمازش صحيح است

سوم يا چهارم   ماموم بايد غير از حمد و سوره همه چيز نماز را خودش بخواند ولى اگر رآعت اول يا دوم او، رآعت١٤٦١
 .امام باشد بايد حمد و سوره را بخواند

 اگر ماموم در رآعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صداى حمد و سوره امام را بشنود اگر چه آلمات را ١٤٦٢
حمد و سوره بخواند ولى بايد  تشخيص ندهد، بايد حمد و سوره را نخواند و اگر صداى امام را نشنود، مستحب است

 .آهسته بخواند و چنانچه سهوا بلند بخواند اشكال ندارد

 . اگر ماموم بعضى از آلمات حمد و سوره امام را بشنود، احتياط واجب آن است آه حمد و سوره را نخواند١٤٦٣

شنود صداى امام نيست و حمد و سوره بخواند   اگر ماموم سهوا حمد و سوره بخواند يا خيال آند صدايى را آه مى١٤٦٤
 .و بعد بفهمد صداى امام بوده نمازش صحيح است

يا صداى آس ديگر، مى  شنود يا نه، يا صدايى بشنود و نداند صداى امام ست  اگر شك آند آه صداى امام را مى١٤٦٥
 .تواند حمد و سوره بخواند

 . ماموم بايد در رآعت اول و دوم نماز ظهر و عصر، حمد و سوره نخواند و مستحب است به جاى آن ذآر بگويد١٤٦٦

 ماموم نبايد تكبيرة االحرام را پيش از امام بگويد بلكه احتياط واجب آن است آه تا تكبير امام تمام نشده، تكبير ١٤٦٧
 .نگويد

 . اگر ماموم پيش از امام عمدا هم سالم دهد نمازش صحيح است١٤٦٨
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 اگر ماموم غير از تكبيرة االحرام و سالم چيزهاى ديگر نماز را پيش از امام بگويد اشكال ندارد ولى اگر آنها را بشنود ١٤٦٩
 .گويد،احتياط مستحب آن است آه پيش از امام نگويد يا بداند امام چه وقت مى

شود آارهاى ديگر آن مانند رآوع و سجود را با امام يا آمى بعد از امام به  ماموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مى١٤٧٠
جا آورد و اگر عمدا پيش از امام يا مدتى بعد از امام انجام دهد، معصيت آرده و لى نمازش صحيح است، اما اگر در دو 

سر هم از امام جلو يا عقب بيفتد بنابر احتياط واجب بايد نماز را تمام آند و دوباره بخواند، اگر چه بعيد نيست  رآن پشت
 .نمازش صحيح باشد و فرادى شود

 اگر سهوا پيش از امام سر از رآوع بردارد، چنانچه امام در رآوع باشد بايد به رآوع برگردد و با امام سر بردارد و در ١٤٧١
آند ولى اگر به رآوع برگردد و پيش از آن آه به رآوع  اين صورت زياد شدن رآوع آه رآن است نماز را باطل نمى

 .برسد،امام سر بردارد نمازش باطل است

 اگر اشتباها سر بردارد و ببيند امام در سجده است بايد به سجده برگردد و چنانچه در هر دو سجده اين اتفاق ١٤٧٢
 .شود بيفتد براى زياد شدن دو سجده آه رآن است نماز باطل نمى

 آسى آه اشتباها پيش از امام سر از سجده برداشته هرگاه به سجده برگردد،و هنوز به سجده نرسيده امام سر ١٤٧٣
 .بردارد، نمازش صحيح است ولى اگر در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد، نماز باطل است

رسد به رآوع يا سجده نرود نمازش   اگر اشتباها سر از رآوع يا سجده بردارد و سهوا يا به خيال اينكه به امام نمى١٤٧٤
 .صحيح است

آه سجده اول امام است، به قصد اين آه   اگر سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است چنانچه به خيال اين١٤٧٥
با امام سجده آند به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده بايد بنابر احتياط نماز را تمام آند و از سر بخواند و اگر به 

آه نماز را فرادى تمام نمايد اگر خيال اينكه سجده دوم است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده احتياط آن است
 .تواند متابعت امام را بكند و به سجده رود و نماز را تمام آند چه مى

مقدارى از قرائت امام مى رسد، چنانچه سر   اگر سهوا پيش از امام به رآوع رود و طورى باشد آه اگر سر بردارد به١٤٧٦
 .بردارد و با امام به رآوع رود نمازش صحيح است

سر   اگر سهوا پيش از امام به رآوع رود و طورى باشد آه اگر برگردد به چيزى از قرائت امام نمى رسد، واجب است١٤٧٧
بردارد و با امام نماز را تمام آند و نمازش صحيح است اگر چه احوط استحبابى در اين صورت اعاده نماز است، و اگر سر 

 .برندارد تا امام برسد نمازش صحيح است

 اگر سهوا پيش از امام به سجده رود، واجب است آه سر بردارد و با امام به سجده رود و نمازش صحيح است اگر ١٤٧٨
 .چه احتياط استحبابى در اين صورت اعاده نماز است و اگر برنداشت نمازش صحيح است

 اگر امام در رآعتى آه قنوت ندارد اشتباها قنوت بخواند يا در رآعتى آه تشهد ندارد اشتباها مشغول خواندن تشهد١٤٧٩
تواند پيش از امام به رآوع رود، يا پيش از ايستادن امام بايستد  شود ماموم نبايد قنوت و تشهد را بخواند ولى نمى

 .بايد صبر آند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقيه نماز را با او بخواند بلكه

 چيزهايى آه در نماز جماعت مستحب است

 اگر ماموم يك مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بايستد، واگر يك زن باشد، مستحب است در طرف ١٤٨٠
اش مساوى زانو يا قدم امام باشد، و اگر يك مرد و يك زن، يا يك مرد و چند زن  راست امام طورى بايستد آه جاى سجده

سر امام بايستند، و اگرچند مرد يا چند زن باشند، مستحب  باشند، مستحب است مرد طرف راست امام و باقى پشت
سر امام بايستند، و اگر چند مرد و چند زن باشند، مستحب است مردها عقب امام و زنها پشت مردها  است پشت

 .بايستند

 . اگر امام و ماموم هر دو زن باشند احتياط آن است آه امام آمى جلوتر بايستد١٤٨١

 . مستحب است امام در وسط بايستد و اهل علم و آمال و تقوى در صف اول بايستند١٤٨٢

اند فاصله نباشد و شانه آنان   مستحب است صفهاى جماعت منظم باشد و بين آسانى آه در يك صف ايستاده١٤٨٣
 .رديف يكديگر باشد

 .مامومين برخيزند" قد قامت الصالة" مستحب است بعد از گفتن ١٤٨٤
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حال مامومى را آه از ديگران ضعيف تر است رعايت آند و عجله نكند تا افراد ضعيف به  مستحب است امام جماعت١٤٨٥
 او برسند، و نيز مستحب است قنوت و رآوع و سجود را طول ندهد، مگر

خواند صداى خود را بقدرى بلند آند آه   مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذآرهايى آه بلند مى١٤٨٦
 .ديگران بشنوند ولى بايد بيش از اندازه صدا را بلند نكند

خواهد اقتدا آند مستحب است رآوع را دو برابر هميشه طول   اگر امام در رآوع بفهمد آسى تازه رسيده و مى١٤٨٧
 .بدهد و بعد برخيزد، اگر چه بفهمد آس ديگرى هم براى اقتدا وارد شده است

 چيزهايى آه در نماز جماعت مكروه است

 . اگر در صفهاى جماعت جا باشد، مكروه است انسان تنها بايستد١٤٨٨

 . مكروه است ماموم ذآرهاى نماز را طورى بگويد آه امام بشنود١٤٨٩

خواند مكروه است در اين نمازها به آسى آه مسافر نيست اقتدا   مسافرى آه نماز ظهر و عشا را دو رآعت مى١٤٩٠
 .آند و آسى آه مسافر نيست مكروه است در اين نمازها به مسافر اقتدا نمايد

 نماز آيات

: دوم. گرفتن خورشيد: اول: شود  نماز آيات آه دستور آن بعدا گفته خواهد شد به واسطه چهار چيز واجب مى١٤٩١
. زلزله، اگر چه آسى هم نترسد: سوم. گرفتن ماه، اگر چه مقدار آمى از آنها گرفته شود و آسى هم از آن نترسد

رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانند اينها در صورتى آه بيشتر مردم بترسند، آه بنابر احتياط واجب بايد : چهارم
 .براى اينها هم نماز آيات بخوانند

 اگر از چيزهايى آه نماز آيات براى آنها واجب است بيشتر از يكى اتفاق بيفتد انسان بايد براى هر يك از آنها يك ١٤٩٢
 .نماز آيات بخواند، مثال اگر خورشيد بگيرد و زلزله هم بشود بايد دو نماز آيات بخواند

 آسى آه چند نماز آيات بر او واجب است اگر همه آنها براى يك چيز بر او واجب شده باشد، مثال سه مرتبه ١٤٩٣
خواند، الزم نيست معين آند آه براى آدام دفعه  خورشيد گرفته و نماز آنها را نخوانده است موقعى آه قضاى آنها را مى

آنها باشد و همچنين است اگر چند نماز براى رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانند اينها براو واجب شده باشد ولى 
اگر براى آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و زلزله، يا براى دوتاى اينها نمازهايى بر او واجب شده باشد بنابر احتياط واجب بايد 

 .خواند براى آدام يك آنها است موقع نيت،معين آند، نماز آياتى را آه مى

 چيزهايى آه نام آيات براى آنها واجب است در هر شهرى اتفاق بيافتد فقط مردم همان شهر بايد نماز آيات بخوانند١٤٩٤
و بر مردم جاهاى ديگر واجب نيست، ولى اگر مكان آنها بقدرى نزديك باشد آه با آن شهر يكى حساب شود نماز آيات بر 

 .آنها هم واجب است

آند انسان بايد نماز آيات را بخواند و بنابر احتياط واجب بايد به   از وقتى آه خورشيد يا ماه شروع به گرفتن مى١٤٩٥
 .قدرى تاخير نيندازد آه شروع به باز شدن آند

 اگر خواندن نماز آيات را به قدرى تاخير بيندازد آه آفتاب يا ماه شروع به باز شدن آند بايد نيت ادا و قضا نكند ولى ١٤٩٦
 .اگر بعد از باز شدن تمام آن،نماز بخواند بايد نيت قضا نمايد

 اگر مدت گرفتن خورشيد يا ماه بيشتر از خواندن يك رآعت باشد ولى انسان نماز را نخواند، تا به اندازه خواندن يك ١٤٩٧
آعت به آخر وقت آن مانده باشد بايد نيت ادا آند بلكه اگر مدت گرفتن آنها به اندازه خواندن يك رآعت هم باشد بنابر 

 .احتياط واجب بايد نماز آيات را بخواند و ادا است

 موقعى آه زلزله و رعد و برق و مانند اينها اتفاق مى افتد، انسان بايد فورا نماز آيات را بخواند و اگر نخواند معصيت ١٤٩٨
 .آرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ادا است

 اگر بعد از باز شدن آفتاب يا ماه بفهمد آه تمام آن گرفته بوده بايد قضاى نماز آيات را بخواند ولى اگر بفهمد مقدارى١٤٩٩
 .از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نيست

اى بگويند آه خورشيد يا ماه گرفته است چنانچه انسان از گفته آنان يقين پيدا نكند و نماز آيات نخواند و   اگر عده١٥٠٠
اند، در صورتى آه تمام خورشيد يا ماه گرفته باشد بايد نماز آيات را بخواند و اگر دو نفر آه  بعد معلوم شود راست گفته

اند بايد نماز آيات را بخواند، بلكه عادل بودن آنان معلوم نيست بگويند خورشيد يا ماه گرفته، بعد معلوم شود آه عادل بوده
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 .اگر معلوم شود آه مقدارى از آن گرفته احتياط واجب آن است آه نماز آيات را بخواند

دانند، اطمينان پيدا آند آه   اگر انسان به گفته آسانى آه از روى قاعده علمى وقت گرفتن خورشيد و ماه را مى١٥٠١
گيرد و فالن خورشيد يا ماه مى و نيز اگر بگويند فالن وقت. خورشيد يا ماه گرفته، بنابر احتياط واجب بايد نماز آيات را بخواند

آشد، و انسان به گفته آنان اطمينان پيدا آند، بنابر احتياط واجب بايد به حرف آنان عمل نمايد، مثال اگر  مقدار طول مى
 .آند، احتياطا بايد نماز را تا آن وقت تاخير نيندازد شروع به بازشدن مى بگويند آفتاب فالن ساعت

 . اگر بفهمد نماز آياتى را آه خوانده باطل بوده، بايد دوباره بخواند، واگر وقت گذشته قضا نمايد١٥٠٢

هر دو نماز وقت دارد، هر آدام را اول بخواند  اگر در وقت نماز يوميه نماز آيات هم بر انسان واجب شود، چنانجه براى١٥٠٣
يكى از آن دو تنگ باشد، بايد اول آن را بخواند، و اگر وقت هر دو تنگ باشد، بايد اول نماز يوميه را  اشكال ندارد، و اگر وقت

 .بخواند

 اگر در بين نماز يوميه بفهمد آه وقت نماز آيات است، چنانچه وقت نماز يوميه هم تنگ باشد، بايد آن را تمام آند، ١٥٠٤
 .بعد نماز آيات را بخواند، و اگر وقت نماز يوميه تنگ نباشد، بايد آن را بشكند و اول نماز آيات، بعد نماز يوميه را بجا آورد

 اگر در بين نماز آيات بفهمد آه وقت نماز يوميه تنگ است، بايد نماز آيات را رها آند و مشغول نماز يوميه شود و بعد١٥٠٥
 .از آن آه نماز را تمام آرد، پيش از انجام آارى آه نماز را به هم بزند، بقيه نماز آيات را از همان جا آه رها آرده بخواند

شوند در حال حيض يا   اگر در حال حيض يا نفاس زن، آفتاب يا ماه بگيرد و تا آخر مدتى آه خورشيد يا ماه باز مى١٥٠٦
 .نفاس باشد، نماز آيات بر او واجب نيست و قضا هم ندارد

 دستور نماز آيات

 نماز آيات دو رآعت است و در هر رآعت پنج رآوع دارد، و دستور آن اين است آه انسان بعد از نيت، تكبير بگويد و ١٥٠٧
يك حمد و يك سوره تمام بخواند و به رآوع رود و سر از رآوع بردارد، دوباره يك حمد و يك سوره بخواند، باز به رآوع رود تا 
پنج مرتبه، و بعد از بلند شدن از رآوع پنجم دو سجده نمايد و برخيزد و رآعت دوم را هم مثل رآعت اول بجا آورد و تشهد 

 .بخواند و سالم دهد

هاى يك سوره را پنج قسمت آند و يك آيه يا   در نماز آيات ممكن است انسان بعد از نيت و تكبير و خواندن حمد،آيه١٥٠٨
بيشتر از آن را بخواند وبه رآوع رود و سر بردارد و بدون اين آه حمد بخواند قسمت دوم همان سوره را بخواند و به رآوع 

بسم اهللا الرحمن الرحيم " قل هو اهللا احد"رود و همين طور تا پيش از رآوع پنجم سوره را تمام نمايد، مثال به قصد سوره 
" اهللا الصمد: "دوباره به رآوع رود و بعد از رآوع بايستد و بگويد" قل هو اهللا احد: "بگويد و به رآوع رود، بعد بايستد و بگويد

و " و لم يكن له آفوا احد: "و برود به رآوع بازهم سر بردارد و بگويد" لم يلد و لم يولد: "باز به رآوع رود و بايستد و بگويد
بعد از آن به رآوع پنجم رود و بعداز سر برداشتن، دو سجده آند و رآعت دوم را هم مثل رآعت اول بجا آورد و بعد از 

 .سجده دوم، تشهد بخواند و نماز را سالم دهد

 اگر در يك رآعت از نماز آيات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رآعت ديگر يك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت ١٥٠٩
 .آند، مانعى ندارد

باشد، ولى در نماز آيات   چيزهايى آه در نماز يوميه واجب و مستحب است، در نماز آيات هم واجب و مستحب مى١٥١٠
 ".الصالة: "مستحب است به جاى اذان و اقامه سه مرتبه به قصد اميد ثواب بگويند

و نيز پيش از رآوع و بعد از آن تكبير بگويد، " سمع اهللا لمن حمده" مستحب است بعد از رآوع پنجم و دهم بگويد ١٥١١
 .ولى بعد از رآوع پنجم و دهم، گفتن تكبير مستحب نيست

 مستحب است پيش از رآوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند،و اگر فقط يك قنوت پيش از رآوع ١٥١٢
 .دهم بخواند، آافى است

 .خوانده و فكرش به جايى نرسد،نماز باطل است  اگر در نماز آيات شك آند آه چند رآعت١٥١٣

. يا در رآوع اول رآعت دوم،و فكرش به جايى نرسد، نماز باطل است  اگر شك آند آه در رآوع آخر رآعت اول است١٥١٤
ولى اگر مثال شك آند آه چهار رآوع آرده يا پنج رآوع، چنانچه براى رفتن به سجده خم نشده، بايد رآوعى را آه شك 

 .واگر براى رفتن به سجده خم شده، بايد به شك خود اعتنا نكند. دارد بجا آورده يا نه، بجا آورد

 . هر يك از رآوعهاى نماز آيات رآن است آه اگر عمدا يا اشتباها آم يا زياد شود، نماز باطل است١٥١٥
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 نماز عيد فطر و قربان

خوانده شود، و در زمان ما آه   نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام عليه السالم واجب است و بايدبه ماعت١٥١٦
و احتياط واجب آن است آه آن را به جماعت نخوانند، ولى به قصد . باشد امام عليه السالم غايب است مستحب مى

 .و چنانچه ولى فقيه يا ماذون از طرف او اقامه جماعت نمايد،اشكال ندارد. رجاء مانع ندارد

 . وقت نماز عيد قربان از اول آفتاب روز عيد است تا ظهر١٥١٧

 مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عيد فطر مستحب است بعد از بلند شدن ١٥١٨
 .آفتاب افطار آنند و زآات فطره را هم بدهند بعد از نماز عيد را بخوانند

 نماز عيد فطر و قربان دو رآعت است آه در رآعت اول بعد از خواندن حمد و سوره بايد پنج تكبير بگويد، و بعد از هر ١٥١٩
تكبير يك قنوت بخواند و بعداز قنوت پنجم تكبيرى بگويد و به رآوع رود و دو سجده بجا آورد و برخيزد، و در رآعت دوم چهار 
مرتبه تكبير بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و تكبير پنجم را بگويد و به رآوع رود و بعد از رآوع دو سجده آند و تشهد 

 بخواند و نماز را سالم دهد

: اين دعا را به قصد اميد ثواب بخوانند  در قنوت نماز عيد قربان هر دعا و ذآرى بخوانند آافى است ولى بهتر است١٥٢٠
اللهم اهل الكبرياء و العظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوى و المغفرة اسالك بحق هذا اليوم"

الذى جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلى اهللا عليه و آله ذخرا و شرفا و آرامة و مزيدا ان تصلى على محمد و آل محمد
و ان تدخلنى فى آل خير ادخلت فيه محمدا و آل محمد و ان تخرجنى من آل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد 

 ".صلواتك عليه و عليهم اللهم انى اسالك خير ما سالك به عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون

 . مستحب است در نماز عيد فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند١٥٢١

سوره و در رآعت دوم سوره " شمس" نماز عيد سوره مخصوصى ندارد، ولى بهتر است آه در رآعت اول آن سوره١٥٢٢
 .را بخوانند" شمس"سوره و در رآعت دوم سوره " سبح اسم"سوره را بخوانند، يا در رآعت اول سوره " آاشيه"

 مستحب است در روز عيد فطر قبل از نماز عيد به خرما افطار آند،و در عيد قربان از گوشت قربانى بعد از نماز ١٥٢٣
 .قدرى بخورد

 مستحب است پيش از نماز عيد غسل آند، و دعاهايى آه پيش از نماز و بعد از آن در آتابهاى دعا ذآر شده به ١٥٢٤
 .اميد ثواب بخواند

 . مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده آنند و در حال گفتن تكبيرها دستها را بلند آنند و نماز را بلند بخوانند١٥٢٥

 بعد از نماز مغرب و عشاى شب عيد فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عيد و نيز بعد از نماز عيد فطر ١٥٢٦
 ".اهللا اآبر اهللا اآبر ال اله اال اهللا و اهللا اآبر اهللا اآبر و هللا الحمد اهللا اآبر على ما هدانا:"مستحب است اين تكبيرها را بگويند

 مستحب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز آه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم ١٥٢٧
اهللا اآبر على ما رزقنا من بهيمة االنعام و : "است تكبيرهايى را آه در مساله پيش گفته شد بگويد و بعد از آن بگويد

ولى اگر عيد قربان را در منى باشد مستحب است بعداز پانزده نماز آه اول آنها نماز ظهر روز عيد" الحمد هللا على ما ابالنا
 .حجه است، اين تكبيرها را بگويد و آخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذى

 . آراهت دارد نماز عيد را زير سقف بخواند١٥٢٨

 اگر شك آند در تكبيرهاى نماز و قنوتهاى آن، اگر از محل آن تجاوز نكرده است بنابر اقل بگذارد، و اگر بعد معلوم ١٥٢٩
 .شود آه گفته بوده اشكال ندارد

 .يا تكبيرات يا قنوتها را فراموش آند و بجا نياورد، نمازش صحيح است  اگر قرائت١٥٣٠

 .شود  اگر رآوع يا دو سجده يا تكبيرة االحرام را فراموش آند، نمازش باطل مى١٥٣١

 اگر در نماز عيد يك سجده يا تشهد را فراموش آند احتياط مستحب آن است آه بعد از نماز آن را رجاءا بجا آورد، و ١٥٣٢
اگر آارى آند آه براى آن،سجده سهو در نمازهاى يوميه الزم است، احتياط مستحب آن است آه بعد از نماز رجاءا دو 

 .سجده سهو براى آن نماز بنمايد

 اجير گرفتن براى نماز
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شود براى نماز و عبادتهاى ديگر او آه در زندگى بجا نياورده، ديگرى را اجير آنند يعنى به او   بعد از مرگ انسان مى١٥٣٣
 .مزد دهند آه آنها را بجا آورد و اگرآسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحيح است

تواند براى بعضى از آارهاى مستحبى مثل زيارت قبر پيغمبر و امامان عليهم السالم، از طرف زندگان   انسان مى١٥٣٤
 .تواند آار مستحبى را انجام دهد و ثواب آن را براى مردگان يا زندگان هديه نمايد اجير شود، و نيز مى

 . آسى آه براى نماز قضاى ميت اجير شده بايد يا مجتهد باشد يا مسايل نماز را از روى تقليد صحيح، بداند١٥٣٥

پس اگر نيت آند از طرف آسى نماز مى .  اجير بايد موقع نيت، ميت را معين نمايد، و الزم نيست اسم او را بداند١٥٣٦
 .ام، آافى است خوانم آه براى او اجير شده

 اجير بايد خود را به جاى ميت فرض آند و عبادتهاى او را قضا نمايد، واگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او ١٥٣٧
 .هديه آند، آافى نيست

 .خواند  بايد آسى را اجير آنند آه اطمينان داشته باشند آه نماز را به صورت صحيح مى١٥٣٨

 آسى آه ديگرى را براى نمازهاى ميت اجير آرده اگر بفهمد آه عمل را بجا نياورده يا باطل انجام داده بايد دوباره ١٥٣٩
 .اجير بگيرد

ام، بايد دوباره اجير بگيرد، ولى اگر شك   هرگاه شك آند آه اجير عمل را انجام داده يا نه، اگر چه بگويد انجام داده١٥٤٠
 .يا نه، گرفتن اجير الزم نيست آند آه عمل او صحيح بوده

شود براى نمازهاى ميت اجير آرد بلكه بنابر احتياط  خواند نمى  آسى را آه عذرى دارد و مثال نشسته نماز مى١٥٤١
 .خواند اجير نكنند واجب بايد آسى را هم آه با تيمم يا جبيره نماز مى

تواند اجير شود، و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بايد به تكليف خود عمل   مرد براى زن و زن براى مرد مى١٥٤٢
 .نمايد

 .دانسته  الزم نيست قضاى نمازهاى ميت به ترتيب خوانده شود، اگر چه بدانند آه ميت ترتيب نمازهاى خود را مى١٥٤٣

 اگر با اجير شرط آنند آه عمل را به طور مخصوصى انجام دهد، بايد همان طور بجا آورد و اگر با او شرط نكنند، بايد ١٥٤٤
در آن عمل به تكليف خود رفتار نمايد، و احتياط مستحب آن است آه از وظيفه خودش و ميت هر آدام آه به احتياط 
سه  نزديك تر است به آن عمل آند، مثال اگر وظيفه ميت گفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده و تكليف او يك مرتبه است

 .مرتبه بگويد

 اگر با اجير شرط نكنند آه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، بايد مقدارى از مستحبات نماز را آه معمول ١٥٤٥
 .است بجا آورد

دانسته و انسان بخواهد براى آن نمازها اجير بگيرد، الزم نيست   اگر ميت ترتيب نمازهايى را آه قضا شده، مى١٥٤٦
 .براى هر آدام آنها وقتى را معين نمايد

 اگر آسى اجير شود آه مثال در مدت يك سال نمازهاى ميت را بخواند و پيش از تمام شدن سال، بميرد بايد براى ١٥٤٧
دانند به جا نياورده، ديگرى را اجير نمايند بلكه براى نمازهايى آه احتمال مى دهند به جا نياروده بايد  نمازهايى آه مى

 .بنابر احتياط واجب اجير بگيرند

اند، اگر پيش از تمام آردن نمازها بميرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد،  آسى را آه براى نمازهاى ميت اجير آرده١٥٤٨
چنانچه شرط آرده باشند آه تمام نمازها را خودش بخواند، بايد اجرت مقدارى را آه نخوانده از مال او به ولى ميت 

بدهند، مثال اگر نصف آنها را نخوانده، بايد نصف پولى را آه گرفته از مال او به ولى ميت بدهند، و اگر شرط نكرده باشند، 
 .اش از مال او اجير بگيرند، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چيزى واجب نيست بايد ورثه

 اگر اجير پيش از تمام آردن نمازهاى ميت بميرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، بايد از مال او براى نمازهايى ١٥٤٩
آه اجير بوده ديگرى را اجير نمايند و اگر چيزى زياد آمد، در صورتى آه وصيت آرده باشد و ورثه اجازه بدهند براى تمام 

 .نمازهاى او اجير بگيرند و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش برسانند

 احكام روزه
آند و شرح  روزه آن است آه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چيزهايى آه روزه را باطل مى
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 .شود، خوددارى نمايد آنها بعدا گفته مى

 نيت

گيرم بلكه همين قدر آه براى انجام  الزم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بگذراند يا مثال بگويد فردا را روزه مى١٥٥٠
آند انجام ندهد، آافى است و براى آن آه يقين آند  فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب آارى آه روزه را باطل مى

تمام اين مدت را روزه بوده، بايد مقدارى پيش از اذان صبح و مقدارى هم بعد از مغرب از انجام آارى آه روزه را باطل 
 .آند خوددارى نمايد مى

تواند در هر شب از ماه رمضان برا روزه فرداى آن نيت آند بهتر است آه شب اول ما هم نيت روزه همه   انسان مى١٥٥١
 .ماه را بنمايد

 . از اول شب ماه رمضان تا اذان صبح، هر وقت نيت روزه فردا را بكند اشكال ندارد١٥٥٢

 وقت نيت روزه مستحبى از اول شب است تا موقعى آه به اندازه نيت آردن به مغرب وقت مانده باشد، آه اگر تا ١٥٥٣
 .آند انجام نداده باشد و نيت روزه مستحبى آند، روزه او صحيح است اين وقت آارى آه روزه را باطل مى

 آسى آه پيش از اذان صبح بدون نيت روزه خوابيده است، اگر پيش از ظهر بيدار شود و نيت آند، روزه او صحيح ١٥٥٤
 .تواند نيت روزه واجب نمايد است چه روزه او واجب باشد چه مستحب، و اگر بعد از ظهر بيدار شود، نمى

 اگر بخواهد غير روزه رمضان، روزه ديگرى بگيرد بايد آن را معين نمايد، مثال نيت آند آه روزه قضا يا روزه نذر ١٥٥٥
گيرم، بلكه اگر نداند ماه رمضان است، يا  گيرم، ولى در ماه رمضان الزم نيست نيت آند آه روزه ماه رمضان مى مى

 .شود فراموش نمايد و روزه ديگرى را نيت آند، روزه ماه رمضان حساب مى

اى آه قصد  شود و نه روزه  اگر بداند ماه رمضان است و عمدا نيت روزه غير رمضان آند، نه روزه رمضان حساب مى١٥٥٦
 .آرده است

 . سوم بوده،روزه او صحيح است١٥٥٧

 اگر پيش از اذان صبح نيت آند و بيهوش شود و در بين روز به هوش آيد، بنابر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام ١٥٥٨
 .نمايد و اگر تمام نكرد،قضاى آن را بجا آورد

شود و در بين روز بهوش آيد، احتياط واجب آن است آه روزه آن روز را تمام   اگر پيش از اذان صبح نيت آند و مست١٥٥٩
 .آند و قضاى آن را هم بجا آورد

 .اش صحيح است  اگر پيش از اذان صبح نيت آند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود،روزه١٥٦٠

آند  شود،چنانچه آارى آه روزه را باطل مى  اگر نداند يا فراموش آند آه ماه رمضان است و پيش از ظهر ملتفت١٥٦١
آند انجام داده باشد، يا بعداز ظهر  انجام نداده باشد، بايد نيت آند و روزه او صحيح است و اگر آارى آه روزه را باطل مى

آند انجام ندهد و  باشد ولى بايد تا مغرب آارى آه روزه را باطل مى شود آه ماه رمضان است، روزه او باطل مى ملتفت
 .بعد از رمضان هم روزه آن روز را قضا نمايد

 اگر بچه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، بايد روزه بگيرد، واگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب ١٥٦٢
 .نيست

 آسى آه براى به جا آوردن روزه ميتى اجير شده اگر روزه مستحبى بگيرد اشكال ندارد، ولى آسى آه روزه قضا ١٥٦٣
و چنانچه فراموش آند و روزه مستحب بگيرد، در صورتى آه . تواند روزه مستحبى بگيرد يا روزه واجب ديگرى دارد، نمى

و اگر بعد از ظهر. خود را به روزه واجب برگرداند تواند نيت خورد و مى پيش از ظهر يادش بيايد، روزه مستحبى او به هم مى
 .اشكال نيست اش صحيح است، اگر چه بى شود، روزه او باطل است، و اگر بعداز مغرب يادش بيايد، روزه ملتفت

 اگر غير از روزه ماه رمضان، روزه معين ديگرى بر انسان واجب باشد، مثال نذر آرده باشد آه روز معينى را روزه ١٥٦٤
اش باطل است، و اگر نداند آه روزه آن روز بر او واجب است، يا فراموش  بگيرد، چنانچه عمدا تا اذان صبح نيت نكند،روزه

آند انجام نداده باشد، روزه او صحيح و گرنه باطل  آند و پيش از ظهر يادش بيايد، چنانچه آارى آه روزه را باطل مى
 .باشد مى

بلكه اگر پيش از نيت .  اگر براى روزه واجب غير معينى مثل روزه آفاره، عمدا تا نزديك ظهر نيت نكند، اشكال ندارد١٥٦٥
آند انجام  تصميم داشته باشد آه روزه نگيرد، يا ترديد داشته باشد آه بگيرد يا نه، چنانچه آارى آه روزه را باطل مى
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 .نداده باشد، و پيش از ظهر نيت آند، روزه او صحيح است

آند انجام   اگر در ماه رمضان پيش از ظهر آافر مسلمان شود و از اذان صبح تا آن وقت آارى آه روزه را باطل مى١٥٦٦
 .تواند روزه بگيرد و قضا هم ندارد نداده باشد، نمى

آند انجام نداده   اگر مريض پيش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت آارى آه روزه را باطل مى١٥٦٧
 .باشد، بايد نيت روزه آند و آن روز را روزه بگيرد، و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روزه بر او واجب نيست

يا اول رمضان واجب نيست روزه بگيرد، و اگر بخواهد روزه بگيرد   روزى را آه انسان شك دارد آخر شعبان است١٥٦٨
تواند نيت روزه رمضان آند، ولى اگر نيت روزه قضا و مانند آن بنمايد و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان  مى

 .شود حساب مى

يا اول رمضان، به نيت روزه قضا يا روزه مستحبى و مانند آن روزه بگيرد، و  اگر روزى را آه شك دارد آخر شعبان است١٥٦٩
 .در بين روز بفهمد آه ماه رمضان است بايد نيت روزه رمضان آند

اش باطل است، ولى چنانچه نيت آند آه  اگر در روزه واجب معينى مثل روزه رمضان از نيت روزه گرفتن برگردد، روزه١٥٧٠
 .شود اش باطل نمى آند بجا آورد در صورتى آه آن را انجام ندهد، روزه چيزى را آه روزه را باطل مى

 در روزه مستحب و روزه واجبى آه وقت آن معين نيست مثل روزه آفاره، اگر قصد آند آارى آه روزه را باطل ١٥٧١
آند انجام دهد، يا مردد شود آه به جا آورد يا نه،چنانچه به جا نياورد و پيش از ظهر دوباره نيت روزه آند، روزه او  مى

 .صحيح است

 آند چيزهايى آه روزه را باطل مى

استمنا، و استمنا آن است آه انسان با :سوم. جماع: دوم. خوردن و آشاميدن: اول: آند  نه چيز روزه را باطل مى١٥٧٢
. دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر عليهم السالم: چهارم.خود آارى آند آه منى از او بيرون آيد

باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان : هفتم. فرو بردن تمام سر در آب: ششم. رساندن غبار غليظ به حلق:پنجم
 .شود و احكام اينها در مسايل آينده گفته مى. قى آردن: نهم.اماله آردن با چيزهاى روان: هشتم. صبح

 خوردن و آشاميدن -١

شود، چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد مثل  دار عمدا چيزى بخورد يا بياشامد، روزه او باطل مى  اگر روزه١٥٧٣
حتى اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و . نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاك و شيره درخت، و چه آم باشد يا زياد

شود، مگر آنكه رطوبت مسواك در آب دهان به طورى از بين  دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه او باطل مى
 .خارج به آن گفته نشود برود آه رطوبت

و چنانچه عمدا فرو .  اگر موقعى آه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، بايد لقمه را از دهان بيرون آورد١٥٧٤
 .شود اش باطل است و به دستورى آه بعدا گفته خواهد شد، آفاره هم بر او واجب مى برد، روزه

 .شود اش باطل نمى دار سهوا چيزى بخورد يا بياشامد، روزه  اگر روزه١٥٧٥

ولى تزريق . دار از استعمال آمپولى آه به جاى غذا به آار مى رود، خوددارى آند  احتياط واجب آن است آه روزه١٥٧٦
 .شود، اشكال ندارد آند يا به جاى دوا استعمال مى آمپولى آه عضو را بى حس مى

 .شود اش باطل مى دار چيزى را آه الى دندان مانده است، عمدا فرو ببرد، روزه  اگر روزه١٥٧٧

خواهد روزه بگيرد، الزم نيست پيش از اذان دندانهايش را خالل آند، ولى اگر بداند غذايى آه الى   آسى آه مى١٥٧٨
بلكه اگر فرو هم نرود، . شود اش باطل مى دندان مانده در روز فرو مى رود، چنانچه خالل نكند و چيزى از آن فرو رود روزه

 .بنابر احتياط واجب بايد قضاى آن روز را بگيرد

 .آند  فرو بردن آب دهان، اگر چه بواسطه خيال آردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمى١٥٧٩

ولى اگر داخل فضاى دهان شود، احتياط .  فرو بردن اخالط سر و سينه، تا به فضاى دهان نرسيده، اشكال ندارد١٥٨٠
 .واجب آن است آه آن را فرو نبرد

اى آه از مردن نجات پيدا آند آب  اندازه تواند به  اگر روزه دار به قدرى تشنه شود آه بترسد از تشنگى بميرد، مى١٥٨١
و اگر ماه رمضان باشد، بايد در بقيه روز از بجا آوردن آارى آه روزه را باطل . شود بياشامد، ولى روزه او باطل مى
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 .آند،خوددارى نمايد مى

رسد، اگر چه اتفاقا به حلق   جويدن غذا براى بچه يا پرنده و چشيدن غذا و مانند اينها آه معموال به حلق نمى١٥٨٢
شود، و اش باطل مى ولى اگر انسان ازاول بداند آه به حلق مى رسد، چنانچه فرو رود، روزه. آند برسد، روزه را باطل نمى

 .بايد قضاى آن را بگيرد و آفاره هم بر او واجب است

شود آن را تحمل آرد،  آه معموال نمى تواند براى ضعف روزه را بخورد، ولى اگر ضعف او به قدرى است  انسان نمى١٥٨٣
 .خوردن روزه اشكال ندارد

 جماع -٢

 .گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد آند، اگر چه به مقدار ختنه  جماع روزه را باطل مى١٥٨٤

اند شود، ولى آسى آه آلتش را بريده گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد، روزه باطل نمى  اگر آمتر از مقدار ختنه١٥٨٥

  .شود اش باطل مى گاه را هم داخل آند، روزه اگر آمتر از ختنه

اند، اگر شك  و آسى آه آلتش را بريده. گاه داخل شده يا نه، روزه او صحيح است  اگر شك آند آه به اندازه ختنه١٥٨٦
 .آند آه دخول شده يا نه، روزه او صحيح است

 اگر فراموش آند آه روزه است و جماع نمايد، يا او را به جماع مجبور نمايند، به طورى آه از خود اختيارى نداشته ١٥٨٧
ولى چنانچه در بين جماع يادش بيايد يا ديگر مجبور نباشد، بايد فورا از حال جماع خارج . شود باشد، روزه او باطل نمى

 .شود، و اگر خارج نشود، روزه او باطل است

 استمناء -٣

 .شود اش باطل مى آيد، روزه دار استمنا آند، يعنى با خود آارى آند آه منى از او بيرون  اگر روزه١٥٨٨

ولى اگر آارى آند آه بى اختيار منى از او بيرون آيد، . اش باطل نيست  اگر بى اختيار منى از او بيرون آيد، روزه١٥٨٩
 .شود اش باطل مى روزه

تواند در روز  شود، يعنى در خواب منى از او بيرون مى آيد، مى دار بداند آه اگر در روز بخوابد، محتلم مى  هرگاه روزه١٥٩٠
 .اش صحيح است و چنانچه بخوابد و محتلم هم بشود، روزه. بخوابد

 .دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيرى آند  اگر روزه١٥٩١

ولى اگر بداند به . تواند بول آند و به دستورى آه در مساله گفته شد، استبرا نمايد دارى آه محتلم شده، مى  روزه١٥٩٢
تواند استبرا  آيد، در صورتى آه غسل آرده باشد، نمى واسطه بول يا استبرا آردن باقى مانده منى از مجرى بيرون مى

 .آند

دارى آه محتلم شده، اگر بداند منى در مجرى مانده و در صورتى آه پيش از غسل بول نكند بعد از غسل   روزه١٥٩٣

  .آيد، بنابر احتياط واجب بايدپيش از غسل بول آند منى از او بيرون مى

 .شود اش باطل نمى  اگر به قصد بيرون آمدن منى آارى بكند، در صورتى آه منى ازاو بيرون نيايد، روزه١٥٩٤

 اگر روزه دار بدون قصد بيرون آمدن منى با آسى بازى و شوخى آند، در صورتى آه عادت نداشته باشد آه بعد از ١٥٩٥
ولى اگر شوخى را ادامه دهد تا . بازى و شوخى منى از او خارج شود، اگرچه اتفاقا منى بيرون آيد، روزه او صحيح است

 .اش باطل است آن جا آه نزديك است منى خارج شود، و خوددارى نكند تا خارج گردد، روزه

 دروغ بستن به خدا و پيغمبر -٤

دار به گفتن يا به نوشتن يا به اشاره و مانند اينها، به خدا و پيغمبر و جانشينان آن حضرت عمدا نسبت   اگر روزه١٥٩٦
و احتياط واجب آن است آه حضرت زهرا سالم . دروغ بدهد، اگر چه فورا بگويد دروغ گفتم، يا توبه آند، روزه او باطل است
 .اهللا عليها و ساير پيغمبران و جانشينان آنان هم در اين حكم فرقى ندارند

يا دروغ نقل آند، بنابر احتياط واجب بايد از آسى آه آن خبر را گفته  داند راست است  اگر بخواهد خبرى را آه نمى١٥٩٧
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 .شود اش باطل نمى ليكن اگر خودش هم خبر بدهد، روزه. يا از آتابى آه آن خبر در آن نوشته شده، نقل نمايد

اش باطل   اگر چيزى را به اعتقاد اين آه راست است از قول خدا يا پيغمبر نقل آند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه١٥٩٨
 .شود نمى

داند دروغ است به آنان نسبت دهد و  آند و چيزى را آه مى  اگر بداند دروغ بستن به خدا و پيغمبر روزه را باطل مى١٥٩٩
 .اش صحيح است بعدا بفهمد آن چه را آه گفته، راست بوده، روزه

شود،  اش باطل مى  اگر دروغى را آه ديگرى ساخته عمدا به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر نسبت دهد، روزه١٦٠٠
 .ولى اگر از قول آسى آه آن دروغ را ساخته نقل آند، اشكال ندارد

اند و او جايى آه در جواب بايد  دار بپرسند آه آيا پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم چنين مطلبى فرموده  اگر از روزه١٦٠١
 .شود اش باطل مى بگويد نه، عمدا بگويد بلى، يا جايى آه بايد بگويد بلى، عمدا بگويد نه، روزه

 اگر از قول خدا يا پيغمبر حرف راستى را بگويد، بعد بگويد دروغ گفتم، يا در شب دروغى را به آنان نسبت دهد و ١٦٠٢
 .شود اش باطل مى باشد بگويد آنچه ديشب گفتم راست است، روزه فرداى آن روز آه روزه مى

 رساندن غبار غليظ به حلق -٥

آند، چه غبار چيزى باشد آه خوردن آن حالل است، مثل آرد، يا غبار   رساندن غبار غليظ به حلق روزه را باطل مى١٦٠٣
 .چيزى باشد آه خوردن آن حرام است

اش  ى پيدا شود و انسان با اين آه متوجه است مواظبت نكند و به حلق برسد، روزه  اگر به واسطه باد غبار غليظ١٦٠٤
 .شود باطل مى

ولى بخار غليظ روزه را . دار دود سيگار و تنباآو و مانند اينها را هم به حلق نرساند  احتياط واجب آن است آه روزه١٦٠٥
 .آند، مگر اين آه در دهان به صورت آب در آيد و فرو دهد باطل نمى

 اگر مواظبت نكند و غبار يا بخار يا دود و مانند اينها داخل حلق شود،چنانچه يقين داشته آه به حلق نمى رسد ١٦٠٦
 .اش صحيح است روزه

اش باطل  اختيار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه  اگر فراموش آند آه روزه است و مواظبت نكند، يا بى١٦٠٧
 .شود، و چنانچه ممكن است بايد آن را بيرون آورد نمى

 فرو بردن سر در آب -٦

دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقى بدن او از آب بيرون باشد، بنا بر احتياط واجب بايد قضاى آن   اگر روزه١٦٠٨
 .شود ولى اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقدارى از سر بيرون باشد روزه او باطل نمى. روزه را بگيرد

 .شود اش باطل نمى  اگر نصف سر را يك دفعه و نصف ديگر آن را دفعه ديگر در آب فرو برد،روزه١٦٠٩

 .اش صحيح است  اگر شك آند آه تمام سر زير آب رفته يا نه روزه١٦١٠

 .شود  اگر سر زير آب برود ولى مقدارى از موها بيرون بماند، روزه باطل مى١٦١١

 احتياط واجب آن است آه سر را در گالب فرو نبرد، ولى در آبهاى مضاف ديگر و در چيزهاى ديگر آه روان است، ١٦١٢
 .اشكال ندارد

اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد، يا فراموش آند آه روزه است و سر در آب فرو برد، روزه  دار بى  اگر روزه١٦١٣
 .شود او باطل نمى

اين مطلب خود را در آب بيندازد و سرش زير آب   اگر عادتا با افتادن در آب سرش زير آب مى رود، چنانچه با توجه به١٦١٤
 .شود اش باطل مى برود روزه

 اگر فراموش آند آه روزه است و سر را در آب فرو برد يا ديگرى به زور سر او را در آب فرو برد، چنانچه در زير آب ١٦١٥
اش باطل  خود را بردارد، بايد فورا سر را بيرون آورد، و چنانچه بيرون نياورد، روزه يا آن آس دست يادش بيايد آه روزه است
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 .شود مى

 . اگر فراموش آند آه روزه است و به نيت غسل سر را در آب فرو برد، روزه و غسل او صحيح است١٦١٦

 اگر بداند آه روزه است و عمدا براى غسل سر را در آب فرو برد،چنانچه روزه او روزه واجبى باشد آه مثل روزه ١٦١٧
ولى اگر واجب معين باشد، اگر به فرو بردن سر در آب قصد . باشد آفاره وقت معينى ندارد، غسل صحيح و روزه باطل مى

غسل آند، روزه او باطل است و بنابر احتياط واجب غسل او هم باطل است،مگر آن آه در زير آب يا در حال خارج شدن از 
و اما اگر روزه ماه رمضان باشد، هم غسل و هم روزه باطل . آب نيت غسل آند، آه در اين صورت غسل او صحيح است

است،مگر آن آه در همان زير آب توبه نمايد و در حال خارج شدن از آب نيت غسل آند،آه در اين صورت غسل او صحيح 
 .است

اش   اگر براى آنكه آسى را از غرق شدن نجات دهد، سر را در آب فرو برد، اگرچه نجات دادن او واجب باشد، روزه١٦١٨
 .باطل است

 باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح -٧

 .اش باطل است  اگر جنب عمدا تا اذان صبح غسل نكند، يا اگر وظيفه او تيمم است عمدا تيمم ننمايد، روزه١٦١٩

 اگر در روزه واجبى آه مثل روزه ماه رمضان وقت آن معين است، تا اذان صبح غسل نكند و تيمم هم ننمايد، ١٦٢٠
 .اش صحيح است روزه

خواهد روزه واجبى بگيرد آه مثل روزه رمضان وقت آن معين است، چنانچه عمدا غسل  آسى آه جنب است و مى١٦٢١
 .تواند با تيمم روزه بگيرد و صحيح است نكند تا وقت تنگ شود، مى

 اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش آند و بعد از يك روز يادش بيايد، بايد روزه آن روز را قضا نمايد، و اگر بعد از ١٦٢٢
داند سه روز جنب بوده يا  مثال اگر نمى. چند روز يادش بيايد، بايد روزه هر چند روزى را آه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد

 .چهار روز، بايد روزه سه روز را قضا آند

اش باطل است   آسى آه در شب ماه رمضان براى هيچ آدام از غسل و تيمم وقت ندارد،اگر خود را جنب آند روزه١٦٢٣
شود، ولى اگر براى تيمم وقت دارد، چنانچه خود را جنب آند، با تيمم روزه او صحيح است،  و قضا و آفاره بر او واجب مى

 .ولى گناهكار است

 اگر گمان آند آه به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب آند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده، چنانچه تيمم آند ١٦٢٤
 .اش صحيح است روزه

شود، نبايد بخوابد، و چنانچه  داند آه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمى  آسى آه در شب ماه رمضان جنب است و مى١٦٢٥
 .شود اش باطل است و قضا و آفاره بر او واجب مى بخوابد و تا صبح بيدار نشود، روزه

شود براى   هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود، اگر احتمال بدهد آه اگر دوباره بخوابد بيدار مى١٦٢٦
 .تواند بخوابد غسل، مى

دهد آه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار  داند يا احتمال مى  آسى آه در شب ماه رمضان جنب است و مى١٦٢٧
شود، چنانچه تصميم داشته باشد آه بعد از بيدار شدن غسل آند و با اين تصميم بخوابد و تا اذان خواب بماند،  مى
 .اش صحيح است روزه

دهد آه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار  داند يا احتمال مى  آسى آه در شب ماه رمضان جنب است و مى١٦٢٨
شود، چنانچه غفلت داشته باشد آه بعد از بيدار شدن بايد غسل آند، در صورتى آه بخوابد و تا اذان صبح خواب  مى

 .اش صحيح است بماند، روزه

دهد آه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار  داند يا احتمال مى  آسى آه در شب ماه رمضان جنب است و مى١٦٢٩
شود، چنانچه نخواهد بعد از بيدار شدن غسل آند، يا ترديد داشته باشد آه غسل آند يا نه، در صورتى آه بخوابد و  مى

 .اش باطل است بيدار نشود، روزه

 اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند يا احتمال دهد آه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار ١٦٣٠
شود و تصميم هم داشته باشد آه بعد از بيدار شدن غسل آند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، بايد مى

روزه آن روز را قضا آند، و همچنين است اگر از خواب دوم بيدار شود و براى مرتبه سوم بخوابد، و آفاره بر او واجب 
 .شود نمى
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 خوابى را آه در آن محتلم شده نبايد خواب اول حساب آرد، بلكه اگراز آن خواب بيدار شود و دوباره بخوابد، خواب ١٦٣١
 .شود اول حساب مى

 .دار در روز محتلم شود، واجب نيست فورا غسل آند  اگر روزه١٦٣٢

بداند پيش از اذان محتلم شده، روزه او   هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده، اگرچه١٦٣٣
 .صحيح است

خواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد، هرگاه تا اذان صبح جنب بماند، اگر چه از روى عمد نباشد، روزه او  آسى آه مى١٦٣٤
 .باطل است

خواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد، اگرچه بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده و بداند   آسى آه مى١٦٣٥
پيش از اذان محتلم شده است، چنانچه وقت روزه تنگ است، مثال پنچ روز روزه رمضان دارد، و پنج روز هم به رمضان 

 .مانده است، بعد از رمضان عوض آن را به جا آورد، و اگر وقت قضاى روزه تنگ نيست روزه بگيرد

اش صحيح است، چه وقت آن معين   اگر در روزه واجبى غير روزه رمضان و قضاى آن، تا اذان صبح جنب بماند، روزه١٦٣٦
 .باشد و چه نباشد

 اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و عمدا غسل نكند، يا اگر وظيفه او تيمم است تيمم نكند، ١٦٣٧
 .اش باطل است روزه

 اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و براى غسل وقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزه ماه ١٦٣٨
اش صحيح است، و اگر بخواهد روزه مستحب يا روزه واجب مثل روزه  رمضان يا قضاى آن را بگيرد، بايد تيمم نمايد و روزه
 .اش صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است آه تيمم آند آفاره و روزه نذرى بگيرد، اگرچه بدون تيمم هم روزه

 اگر زن نزديك اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و براى هيچ آدام از غسل و تيمم وقت نداشته باشد، يا بعد از ١٦٣٩
اذان بفهمد آه پيش از اذان پاك شده، روزه او صحيح است، ولى اگر در وسعت وقت قضاى رمضان را گرفته باشد،صحيح 

 .بودن آن اشكال دارد

 اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود، يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند، اگر چه نزديك ١٦٤٠
 .مغرب باشد، روزه او باطل است

هايى آه گرفته صحيح   اگر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش آند و بعد از يك روز يا چند روز يادش بيايد، روزه١٦٤١
 .است

 اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود ودر غسل آردن آوتاهى آند و تا اذان غسل ١٦٤٢
ولى چنانچه آوتاهى نكند، مثال منتظر باشد آه حمام زنانه . اش باطل است نكند و در تنگى وقت تيمم هم نكند، روزه

 .شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نكند، در صورتى آه تيمم آند روزه او صحيح است

 اگر زنى آه در حال استحاضه است، غسلهاى خود را به تفصيلى آه در احكام استحاضه در مساله به بعد گفته ١٦٤٣
 .شد به جا آورد، روزه او صحيح است

تواند بدون غسل مس ميت روزه   آسى آه مس ميت آرده، يعنى جايى از بدن خود را به بدن ميت رسانده،مى١٦٤٤
 .شود و اگر در حال روزه هم ميت را مس نمايد،روزه او باطل نمى. بگيرد

 اماله آردن -٨

آند، ولى استعمال شيافهايى   اماله آردن با چيز روان اگرچه از روى ناچارى و براى معالجه باشد، روزه را باطل مى١٦٤٥
آه براى معالجه است اشكال ندارد، و احتياط واجب آن است آه از استعمال شيافهايى آه براى آيف آردن است، مثل 

 .شياف ترياك يا براى تغذيه از اين مجرا است، خوددارى نمايند

 قى آردن -٩

شود، ولى اگر  اش باطل مى روزه -اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد  -دار عمدا قى آند   هرگاه روزه١٦٤٦
 .اختيار قى آند، اشكال ندارد سهوا يا بى

آند، احتياط واجب آن است آه  اختيار قى مى داند به واسطه خوردن آن در روز بى  اگر در شب چيزى بخورد آه مى١٦٤٧
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 .روزه آن روز را قضا نمايد

 .دار بتواند از قى آردن خوددارى آند، چنانچه براى او ضرر و مشقت نداشته باشد، بايد خوددارى نمايد  اگر روزه١٦٤٨

گويند، الزم نيست آن را  دار برود، چنانچه به قدرى پايين رود آه به فرو بردن آن خوردن نمى  اگر مگس در گلوى روزه١٦٤٩
بيرون آورد و روزه او صحيح است، واگر به اين مقدار پايين نرود، بايد آن را بيرون آورد، اگرچه موجب شود آه قى آند و 

 .شود، و بنابر احتياط واجب بايد آفاره جمع بدهد اش باطل مى اش باطل شود، و چنانچه فرو برد روزه روزه

 اگر سهوا چيزى را فرو ببرد و پيش از رسيدن به شكم يادش بيايد آه روزه است، چنانچه به قدرى پايين رفته باشد١٦٥٠
 .گويند، الزم نيست آن را بيرون آورد و روزه او صحيح است آه اگر آن را داخل شكم آند خوردن نمى

آيد، نبايد عمدا آروغ بزند، ولى اگر يقين   اگر يقين داشته باشد آه به واسطه آروغ زدن چيزى از گلو بيرون مى١٦٥١
 .نداشته باشد اشكال ندارد

اش صحيح  بريزد، و اگر بى اختيار فرو رود، روزه  اگر آروغ بزند و بدون اختيار چيزى در گلو يا دهانش بيايد آن را بيرون١٦٥٢
 .است

 آند احكام چيزهايى آه روزه را باطل مى

شود و چنانچه از روى  آند، انجام دهد،روزه او باطل مى  اگر انسان عمدا و از روى اختيار آارى آه روزه را باطل مى١٦٥٣
عمد نباشد اشكال ندارد، ولى جنب اگر بخوابد و به تفصيلى آه در مساله گفته شد تا اذان صبح غسل نكند، روزه او 

 .باطل است

اش باطل شده، عمدا  آند انجام دهد و به خيال اين آه روزه دار سهوا يكى از آارهايى آه روزه را باطل مى  اگر روزه١٦٥٤
 .شود دوباره يكى از آنها را بجا آورد، روزه او باطل مى

شود، ولى اگر  دار بريزند، يا سر او را به زور در آب فرو برند، روزه او باطل نمى  اگر چيزى به زور در گلوى روزه١٦٥٥
مجبورش آنند آه روزه خود را باطل آند مثال به او بگويند اگر غذا نخورى ضرر مالى يا جانى به تو مى زنيم و خودش براى 

 .شود جلوگيرى از ضرر، چيزى بخورد، روزه او باطل مى

آنند آه خودش روزه خود را باطل  داند چيزى در گلويش مى ريزند يا مجبورش مى دار نبايد جايى برود آه مى  روزه١٦٥٦
آند، اما اگر قصد رفتن آند و نرود يا بعد از رفتن چيزى به خوردش ندهند، روزه او صحيح است، و چنانچه از روى ناچارى 

شود، ولى اگرچيزى در گلويش بريزند، باطل شدن روزه او  آند انجام دهد، روزه او باطل مى آارى آه روزه را باطل مى
 .محل اشكال است

 دار مكروه است آنچه براى روزه

دوا ريختن به چشم و سرمه آشيدن در صورتى آه مزه يا : دار مكروه است و از آن جمله است  چند چيز براى روزه١٦٥٧
شود، انفيه آشيدن اگر  بوى آن به حلق برسد، انجام دادن هر آارى آه مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف مى

رسد و اگر بداند به حلق مى رسد جايز نيست، بو آردن گياههاى معطر، نشستن زن در آب،  نداند آه به حلق مى
استعمال شياف، تر آردن لباسى آه در بدن است، آشيدن دندان و هر آارى آه به واسطه آن از دهان خون بيايد، 

مسواك آردن به چوب تر، و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن منى زن خود را ببوسد يا آارى آند آه شهوت 
 .آيد، روزه او باطل است خود را به حرآت آورد، و اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد، در صورتى آه منى بيرون

 جاهايى آه قضا و آفاره واجب است

 اگر در روزه ماه رمضان عمدا قى آند يا در شب جنب شود و به تفصيلى آه در مساله گفته شد سه مرتبه بيدار ١٦٥٨
شود و بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود،فقط بايد قضاى آن روز را بگيرد، و چنانچه عمدا اماله آند يا سر زير آب ببرد،بنابر 

آند عمدا انجام دهد، در صورتى آه  احتياط واجب بايد آفاره هم بدهد، ولى اگر آار ديگرى آه روزه را باطل مى
 .شود آند، قضا و آفاره براو واجب مى دانسته آن آار روزه را باطل مى مى

توانسته مساله را ياد بگيرد،  آند، چنانچه مى  اگر به واسطه ندانستن مساله آارى انجام دهد آه روزه را باطل مى١٦٥٩
توانسته مساله را ياد بگيرد يا اصال ملتفت مساله نبوده يا يقين  شود، و اگر نمى بنابر احتياط واجب آفاره بر او ثابت مى
 .آند، آفاره بر او واجب نيست داشته آه فالن چيز روزه را باطل نمى

 آفاره روزه
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 آسى آه آفاره روزه رمضان بر او واجب است، بايد يك بنده آزاد آند يا به دستورى آه در مساله بعد گفته ١٦٦٠
شود، دو ماه روزه بگيرد يا شصت فقير را سير آند يا به هر آدام، يك مد آه تقريبا ده سير است، طعام يعنى گندم يا  مى

تواند به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند طعام  جو و مانند اينها بدهد، و چنانچه اينها برايش ممكن نباشد، هر چند مد آه مى
، و احتياط واجب در فرض اخير آن است آه هر وقت "استغفراهللا: "بدهد بايد استغفار آند، اگر چه مثال بك مرتبه بگويد

 .بتواند، آفاره را بدهد

خواهد دو ماه آفاره روزه رمضان را بگيرد، بايد سى و يك روز آن را پى در پى بگيرد، و اگر بقيه آن پى  آسى آه مى١٦٦١
 .در پى نباشد، اشكال ندارد

خواهد دو ماه آفاره روزه رمضان را بگيرد، نبايد موقعى شروع آند آه در بين سى و يك روز، روزى   آسى آه مى١٦٦٢
 .باشد آه مانند عيد قربان روزه آن حرام است

 آسى آه بايد پى در پى روزه بگيرد، اگر در بين آن بدون عذر يك روز روزه نگيرد، يا وقتى شروع آند آه در بين آن ١٦٦٣
 .ها را از سر بگيرد به روزى برسد آه روزه آن واجب است،مثال به روزى برسد آه نذر آرده آن روز را روزه بگيرد، بايد روزه

 اگر در بين روزهايى آه بايد پى در پى روزه بگيرد، عذرى مثل حيض يا نفاس يا سفرى آه در رفتن آن مجبور است،١٦٦٤
ها را از سر بگيرد، بلكه بقيه را بعد از برطرف شدن عذر  براى او پيش آيد، بعد از برطرف شدن عذر واجب نيست روزه

 .آورد بجامى

 اگر به چيز حرامى روزه خود را باطل آند، چه آن چيز اصال حرام باشد مثل شراب و زنا، يا به جهتى حرام شده ١٦٦٥
شود، يعنى بايد يك بنده آزاد  باشد مثل نزديكى آردن با عيال خود در حال حيض، بنا بر احتياط آفاره جمع بر او واجب مى

آند و دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير آند، يا به هر آدام آنها يك مد آه تقريبا ده سير است گندم يا جو يا نان و 
 .مانند اينها بدهد، و چنانچه هر سه برايش ممكن نباشد، هر آدام آنها را آه ممكن است بايد انجام دهد

دار دروغى را به خدا و پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم نسبت دهد، آفاره جمع آه تفصيل آن در مساله   اگر روزه١٦٦٦
 .شود پيش گفته شد بنابر احتياط بر او واجب مى

دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع آند، يك آفاره براو واجب است، ولى اگر جماع او حرام باشد يك   اگر روزه١٦٦٧
 .شود آفاره جمع واجب مى

آند انجام دهد، براى همه آنها دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه غير جماع آار ديگرى آه روزه را باطل مى  اگر روزه١٦٦٨
 .يك آفاره آافى است

  .دار جماع حرام آند و بعد با حالل خود جماع نمايد، يك آفاره جمع آافى است  اگر روزه١٦٦٩

آند، انجام دهد،مثال آب بياشامد، و بعد آار ديگرى آه حرام  دار آارى آه حالل است و روزه را باطل مى  اگر روزه١٦٧٠
 .آند انجام دهد، مثال غذاى حرامى بخورد، يك آفاره آافى است است و روزه را باطل مى

اش باطل است و بايد قضاى آن را  دار آروغ بزند و چيزى در دهانش بيايد، چنانچه عمدا آن را فرو ببرد، روزه  اگر روزه١٦٧١
شود، و اگر خوردن آن چيز حرام باشد، مثال موقع آروغ زدن خون يا غذايى آه از صورت  بگيرد و آفاره هم بر او واجب مى

غذا بودن خارج شده به دهان او بيايد و عمدا آن را فرو برد، بايد قضاى آن روزه را بگيرد، و بنابر احتياط آفاره جمع هم بر او 
 .شود واجب مى

 اگر نذر آند آه روز معينى را روزه بگيرد، چنانچه در آن روز عمدا روزه خود را باطل آند، بايد يك بنده آزاد نمايد، يا دو ١٦٧٢
 .ماه پى در پى روزه بگيرد،يا به شصت فقير طعام دهد

گويد مغرب شده افطار آند، و بعد بفهمد مغرب نبوده است، قضا و آفاره بر او واجب   اگر به گفته آسى آه مى١٦٧٣
 .ولى اگر خبر دهنده عادل بوده،فقط قضاى آن روزه واجب است. شود مى

 آسى آه عمدا روزه خود را باطل آرده، اگر بعد از ظهر مسافرت آند، يا پيش از ظهر براى فرار از آفاره سفر نمايد، ١٦٧٤
 .اگر قبل از ظهر مسافرتى براى او پيش آمد آند، بنابر احتياط آفاره بر او واجب است شود، بلكه آفاره از او ساقط نمى

 اگر عمدا روزه خود را باطل آند، و بعد عذرى مانند حيض يا نفاس يا مرض براى او پيدا شود، آفاره بر او واجب ١٦٧٥
 .نيست

 اگر يقين آند آه روز اول ماه رمضان است، و عمدا روزه خود را باطل آند،بعد معلوم شود آه آخر شعبان بوده، آفاره١٦٧٦

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org



 .بر او واجب نيست

يا اول شوال، و عمدا روزه خود را باطل آند، بعد معلوم شود اول شوال   اگر انسان شك آند آه آخر رمضان است١٦٧٧
 .بوده، آفاره بر او واجب نيست

دار است جماع آند، چنانچه زن را مجبور آرده باشد، آفاره روزه خودش دار در ماه رمضان با زن خود آه روزه  اگر روزه١٦٧٨
 .شود و روزه زن را بايد بدهد، و اگر زن به جماع راضى بوده، بر هر آدام يك آفاره واجب مى

آند انجام دهد، واجب نيست   اگر زنى شوهر خود را مجبور آند آه جماع نمايد، يا آار ديگرى آه روزه را باطل مى١٦٧٩
 .آه آفاره روزه شوهر را بدهد

دار است جماع آند،چنانچه به طورى زن را مجبور آرده باشد آه از خود  دار در ماه رمضان با زن خود آه روزه  اگر روزه١٦٨٠
اختيارى نداشته باشد، و در بين جماع زن راضى شود، بايد مرد دو آفاره و زن يك آفاره بدهد، و اگر با اراده و اختيار عمل 

 .را انجام دهد، اگرچه مجبورش آرده باشد، مرد بايد آفاره خودش و زن را بدهد

شود، و روزه زن  دار خود آه خواب است جماع نمايد،يك آفاره بر او واجب مى دار در ماه رمضان با زن روزه  اگر روزه١٦٨١
 .صحيح است و آفاره هم بر او واجب نيست

آند بجا آورد، آفاره زن را نبايد بدهد، و بر  اگر مرد زن خود را مجبور آند آه غير جماع آار ديگرى آه روزه را باطل مى١٦٨٢
 .خود زن هم آفاره واجب نيست

دار خود را مجبور به جماع آند، ولى اگر او  تواند زن روزه گيرد، نمى  آسى آه به واسطه مسافرت يا مرض روزه نمى١٦٨٣
 .اش را بدهد را مجبور نمايد، بنابر احتياط بايد آفاره

 . انسان نبايد در بجا آوردن آفاره آوتاهى آند، ولى الزم نيست فورا آن را انجام دهد١٦٨٤

  .شود  اگر آفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را بجا نياورد، چيزى بر آن اضافه نمى١٦٨٥

 آسى آه بايد براى آفاره يك روز شصت فقير را طعام بدهد، اگر به شصت فقير دسترسى دارد، نبايد به هر آدام ١٦٨٦
از آنها بيشتر از يك مد آه تقريبا ده سير است طعام بدهد، يا يك فقير را بيشتر از يك مرتبه سير نمايد، ولى چنانچه 

تواند براى هر يك از عياالت خوراند، مى دهد يا به آنها مى انسان اطمينان داشته باشد آه فقير طعام را به عياالت خود مى
 .فقير اگرچه صغير باشند يك مد به آن فقير بدهد

آند انجام دهد، بايد به ده   آسى آه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمدا آارى آه روزه را باطل مى١٦٨٧
تواند بنابر احتياط واجب بايد سه روز پى در پى روزه  فقير هر آدام يك مد آه تقريبا ده سير است طعام بدهد، و اگر نمى

 .بگيرد

 جاهايى آه فقط قضاى روزه واجب است

دار در روز ماه رمضان  آنكه روزه: اول: در چند صورت فقط قضاى روزه بر انسان واجب است، و آفاره واجب نيست١٦٨٨
آنكه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصيلى آه در مساله گفته شد تا اذان صبح از خواب سوم : دوم. عمدا قى آند
. عملى آه روزه را باطل مى آند بجا نياورد، ولى نيت روزه نكند يار يا آند، يا قصد آند آه روزه نباشد: سوم. . بيدار نشود

آنكه در ماه : پنجم. يك روز يا چند روز روزه بگيرد آنكه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش آند، و با حال جنابت: چهارم
رمضان بدون اين آه تحقيق آند صبح شده يا نه، آارى آه روزه را باطل مى آند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده و 
نيز اگر بعد از تحقيق با اين آه گمان دارد صبح شده، آارى آه روزه را باطل مى آند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده

ولى اگر بعد از تحقيق گمان يا يقين آند آه صبح شده و چيزى بخورد، و بعد معلوم شود. قضاى آن روزه بر او واجب است
آند انجام  صبح بوده، قضا واجب نيست، بلكه اگر بعد از تحقيق شك آند آه صبح شده يا نه و آارى آه روزه را باطل مى

آنكه آسى بگويد صبح نشده و انسان به گفته او آارى آه : ششم. دهد بعد معلوم شود صبح بوده، قضا واجب نيست
آنكه آسى بگويد صبح شده و انسان به گفته او : هفتم. آند انجام هد، بعد معلوم شود صبح بوده است روزه را باطل مى

. آند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است آند و آارى آه روزه را باطل مى يقين نكند، يا خيال آند شوخى مى
آنكه در هواى صاف به: نهم. آنكه به گفته آس ديگر آه عادل باشد افطار آند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است: هشتم

ولى اگر در هواى ابر به گمان . واسطه تاريكى يقين آند آه مغرب شده و افطار آند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است
آنكه براى خنك شدن، يا بى جهت : دهم. اين آه مغرب شده افطار آند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، قضا الزم نيست

اختيار فرو رود، ولى اگر فراموش آند آه روزه است و آب را فرو دهد، يا براى  مضمضه آند، يعنى آب در دهان بگرداند و بى
 .اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست وضو مضمضه آند و بى

اختيار فرو رود، قضا بر او  اختيار فرو رود، يا آب داخل بينى آند و بى  اگر غير آب چيز ديگرى را در دهان ببرد و بى١٦٨٩
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 .واجب نيست

سه مرتبه آب  دار مكروه است، و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است  مضمضه زياد براى روزه١٦٩٠
 .دهان را بيرون بريزد

 .شود، نبايد مضمضه آند اختيار يا از روى فراموشى آب وارد گلويش مى  اگر انسان بداند آه به واسطه مضمضه، بى١٦٩١

آند انجام دهد، بعد معلوم   اگر در ماه رمضان بعد از تحقيق يقين آند آه صبح نشده و آارى آه روزه را باطل مى١٦٩٢
 .شود صبح بوده، قضا الزم نيست

تواند افطار آند، ولى اگر شك آند آه صبح شده يا نه، پيش از   اگر انسان شك آند آه مغرب شده يا نه، نمى١٦٩٣
 .آند انجام دهد تواند آارى آه روزه را باطل مى تحقيق هم مى

 احكام روزه قضا

 .هاى وقتى را آه ديوانه بوده قضا نمايد  اگر ديوانه عاقل شود، واجب نيست روزه١٦٩٤

هاى وقتى را آه آافر بوده قضا نمايد، ولى اگر مسلمانى آافر شود و  اگر آافر مسلمان شود، واجب نيست روزه ١٦٩٥
 .هاى وقتى را آه آافر بوده بايد قضا نمايد دوباره مسلمان گردد، روزه

شده  اى آه از انسان به واسطه مستى فوت شده بايد قضا نمايد، اگرچه چيزى را آه به واسطه آن مست  روزه١٦٩٦
شده و در حال مستى روزه را ادامه داده تا از مستى خارج  براى معالجه خورده باشد، بلكه اگر نيت روزه آرده و مست

 .شده باشد، بنا بر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام آند و بعدا قضا نمايد

تواند مقدار آمتر را آه   اگر براى عذرى چند روز روزه نگيرد و بعد شك آند آه چه وقت عذر او برطرف شده، مى١٦٩٧
داند پنجم رمضان از سفر  دهد روزه نگرفته قضا نمايد، مثال آسى آه پيش از ماه رمضان مسافرت آرده و نمى احتمال مى

تواند  داند چه وقت عذر برايش پيدا شده، مى و نيز آسى هم آه نمى. تواند پنج روز روزه بگيرد برگشته يا ششم، مى
مقدار آمتر را قضا نمايد، مثال اگر در آخرهاى ماه رمضان مسافرت آند و بعد از رمضان برگردد و نداند آه بيست و پنجم 

 .تواند مقدار آمتر يعنى پنج روز را قضا آند و ششم، مى رمضان مسافرت آرده يا بيست

 اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضاى هر آدام را آه اول بگيرد مانعى ندارد، ولى اگر وقت قضاى ١٦٩٨
رمضان آخر تنگ باشد، مثال پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان مانده باشد، بايد اول، قضاى 

 .رمضان آخر را بگيرد

گيرد قضاى آدام رمضان است،  اى را آه مى  اگر قضاى روزه چند رمضان بر او واجب باشد، و در نيت معين نكند روزه١٦٩٩
 .شود قضاى سال اول حساب مى

تواند پيش از ظهر روزه خود را باطل   آسى آه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر وقت قضاى روزه او تنگ نباشد، مى١٧٠٠
 .نمايد

  اگر قضاى روزه ماه رمضان شخص ديگرى را گرفته باشد،١٧٠١

 اگر به واسطه مرض يا حيض يا نفاس، روزه رمضان را نگيرد و پيش از تمام شدن رمضان بميرد، الزم نيست ١٧٠٢
 .هايى را آه نگرفته، براى او قضا آنند، اگر چه مستحب است روزه

هايى را آه نگرفته   اگر به واسطه مرضى روزه رمضان را نگيرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بكشد، قضاى روزه١٧٠٣
بر او واجب نيست، و بايد براى هر روز يك مدآه تقريبا ده سير است طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير 

هايى  ولى اگر به واسطه عذر ديگرى، مثال براى مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقى بماند، روزه.بدهد
 .را آه نگرفته، بايد قضا آند، و احتياط مستحب آن است آه براى هر روز يك مد طعام هم به فقير بدهد

 اگر به واسطه مرضى روزه رمضان را نگيرد و بعد از رمضان مرض او برطرف شود ولى عذر ديگرى پيدا آند آه نتواند ١٧٠٤
و نيز اگر در ماه رمضان غير مرض، عذر ديگرى . هايى را آه نگرفته، قضا نمايد تا رمضان بعد قضاى روزه را بگيرد، بايد روزه

هايى را آه  داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد به واسطه مرض نتواند روزه بگيرد، روزه
 .نگرفته، بايد قضا آند

 اگر در ماه رمضان به واسطه عذرى روزه نگيرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آينده عمدا قضاى روزه١٧٠٥
 .را نگيرد، بايد روزه را قضا آند و براى هر روز يك مد گندم يا جو و مانند اينها هم به فقير بدهد
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 اگر در قضاى روزه آوتاهى آند تا وقت تنگ شود و در تنگى وقت عذرى پيدا آند، بايد قضا را بگيرد و براى هر روز يك١٧٠٦
مد گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد، بلكه اگر موقعى آه عذر دارد، تصميم داشته باشد آه بعد از برطرف شدن عذر 

هاى خود را قضا آند، و پيش از آن آه قضا نمايد در تنگى وقت عذر پيدا آند، بايد قضاى آن را بگيرد، و احتياط واجب  روزه
 .آن است آه براى هر روز هم يك مد غذا به فقير بدهد

 اگر مرض انسان چند سال طول بكشد، بعد از آن آه خوب شد اگر تا رمضان آينده به مقدار قضا وقت داشته باشد، ١٧٠٧
بايد قضاى رمضان آخر را بگيرد و براى هر روز از سالهاى پيش يك مد آه تقريبا ده سير است، طعام يعنى گندم يا جو و 

 .مانند اينها به فقير بدهد

 .تواند آفاره چند روز را به يك فقي بدهد  آسى آه بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، مى١٧٠٨

 . اگر قضاى روزه رمضان را چند سال تاخير بيندازد، بايد قضا را بگيرد و براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد١٧٠٩

 اگر روزه رمضان را عمدا نگيرد، بايد قضاى آن را به جا آورد و براى هر روز دو ماه روزه بگيرد، يا به شصت فقير طعام ١٧١٠
و چنانچه تا رمضان آينده قضاى آن روزه را به جا نياورد، براى هر روز نيز دادن يك مد طعام الزم . بدهد، يا يك بنده آزاد آند

 .است

آند انجام دهد، مثال چند مرتبه جماع آند، يك   اگر روزه رمضان را عمدا نگيرد و در روز آارى آه روزه را باطل مى١٧١١
 .آفاره آافى است

 بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر بايد قضاى نماز و روزه او را به تفصيلى آه در مساله گفته شد بجا آورد، ولى قضاى ١٧١٢
 .روزه مادر بر پسر واجب نيست

 . اگر پدر غير از روزه رمضان، روزه واجب ديگرى را مانند روزه نذر نگرفته باشد، بايد پسر بزرگتر قضا نمايد١٧١٣

 احكام روزه مسافر

و مسافرى آه نمازش را تمام .  مسافرى آه بايد نمازهاى چهار رآعتى را در سفر دو رآعت بخواند،نبايد روزه بگيرد١٧١٤
 .خواند، مثل آسى آه شغلش مسافرت، يا سفر او سفر معصيت است، بايد در سفر روزه بگيرد مى

 . مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد، ولى اگر براى فرار از روزه باشد،مكروه است١٧١٥

 اگر غير روزه رمضان روزه معين ديگرى بر انسان واجب باشد، بنا براحتياط واجب نبايد در آن روز مسافرت آند، و اگر ١٧١٦
در سفر باشد، بايد قصد آند آه ده روز در جايى بماند و آن روز را روزه بگيرد، ولى اگر نذر آرده باشد روز معينى را روزه 

 .تواند در آن روز مسافرت نمايد بگيرد، مى

ولى چنانچه نذر آند آه روز معينى . تواند آن را در سفر بجا آورد  اگر نذر آند روزه بگيرد و روز آن را معين نكند، نمى١٧١٧
و نيز اگر نذر آند روز معينى را چه مسافر باشد يا نباشد،روزه بگيرد، بايد. را در سفر روزه بگيرد، بايدآن را در سفر بجا آورد

 .آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگيرد

 .تواند براى خواستن حاجت، سه روز در مدينه طيبه روزه مستحبى بگيرد  مسافر مى١٧١٨

اش باطل  داند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگيرد و در بين روز مساله را بفهمد، روزه  آسى آه نمى١٧١٩
 .اش صحيح است شود، و اگر تا مغرب نفهمد، روزه مى

باشد و در سفر روزه بگيرد، روزه او   اگر فراموش آند آه مسافر است، يا فراموش آند آه روزه مسافر باطل مى١٧٢٠
 .باطل است

دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، بايد روزه خود را تمام آند، و اگر پيش از ظهر مسافرت آند، وقتى به حد   اگر روزه١٧٢١
ترخص برسد، يعنى به جايى برسد آه ديوار شهر را نبيند و صداى اذان آن را نشنود، بايد روزه خود را باطل آند، و اگر 

 .پيش از آن روزه را باطل آند، بنابر احتياط آفاره نيز بر او واجب است

خواهد ده روز در آن جا بماند، چنانچه آارى آه   اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش برسد، يا به جايى برسد آه مى١٧٢٢
 .آند انجام نداده، بايد آن روز را روزه بگيرد، و اگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب نيست روزه را باطل مى

خواهد ده روز در آن جا بماند، نبايد آن روز را روزه   اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، يا به جايى برسد آه مى١٧٢٣
 .بگيرد
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 مسافر و آسى آه از روزه گرفتن عذر دارد، مكروه است در روز ماه رمضان جماع نمايد و در خوردن و آشاميدن ١٧٢٤
 .آامال خود را سير آند

 آسانى آه روزه بر آنها واجب نيست

تواند روزه بگيرد، يا براى او مشقت دارد،روزه بر او واجب نيست، ولى در صورت دوم  آسى آه به واسطه پيرى نمى١٧٢٥
 .بايد براى هر روز يك مد آه تقريبا ده سير است گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد

 آسى آه به واسطه پيرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد، بنابر احتياط واجب بايد قضاى ١٧٢٦
 .روزهايى را آه نگرفته بجا آورد

تواند تشنگى را تحمل آند،يا براى او مشقت دارد، روزه بر او  شود و نمى  اگر انسان مرضى دارد آه زياد تشنه مى١٧٢٧
و احتياط واجب آن است . ولى در صورت دوم بايد براى هر روز يك مد گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد. واجب نيست

هايى را آه  آه بيشتر از مقدارى آه ناچار است آب نياشامد، و چنانچه بعد بتواند روزه بگيرد، بنابر احتياط واجب بايد روزه
 .نگرفته قضا نمايد

 زنى آه زاييدن او نزديك است و روزه براى حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست، و بايد براى هر روز يك مد ١٧٢٨
و بنابر . و نيز اگر روزه براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست. طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد

 .هايى را آه نگرفته بايد قضا نمايد احتياط واجب بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، ودر هر دو صورت روزه

اجرت شير دهد، اگر روزه براى  دهد و شير او آم است، چه مادر بچه يا دايه او باشد، يا بى  زنى آه بچه شير مى١٧٢٩
دهد ضرر دارد، روزه براو واجب نيست و بايد براى هر روز يك مد طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها  اى آه شير مى بچه

و نيز اگر براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست، و بنابر احتياط واجب بايد براى هر روز يك مد طعام . به فقير بدهد
ولى اگر آسى پيدا شود آه بى اجرت بچه را شير. هايى را آه نگرفته بايد قضا نمايد به فقير بدهد و در هر دو صورت روزه

دهد، يا براى شير دادن بچه از پدر يا مادر بچه يا از آس ديگر آه اجرت او را بدهد اجرت بگيرد، احتياط واجب آن است آه 
 .بچه را به او بدهد و روزه بگيرد

 شدن اول ماه راه ثابت

اى آه از گفته آنان يقين پيدا  عده: دوم. آنكه خود انسان ماه را ببيند: اول: شود  اول ماه به پنج چيز ثابت مى١٧٣٠
دو مرد عادل بگويند : سوم. و همچنين است هر چيزى آه به واسطه آن يقين پيدا شود. ايم شود بگويند ماه را ديده مى

ايم، ولى اگر صفت ماه را بر خالف يكديگر بگويند، يا شهادتشان خالف واقع باشد، مثل اين آه  آه در شب ماه را ديده
اما اگر در تشخيص بعضى خصوصيات اختالف داشته . شود بگويند داخل دايره ماه طرف افق بود، اول ماه ثابت نمى

سى روز از : چهارم. شود باشند، مثل آن آه يكى بگويد ماه بلند بود و ديگرى بگويد نبود، به گفته آنان اول ماه ثابت مى
شود، و سى روز از اول رمضان بگذرد آه بواسطه آن اول  اول ماه شعبان بگذرد آه بواسطه آن اول ماه رمضان ثابت مى

 .حاآم شرع حكم آند آه اول ماه است: پنجم. شود ماه شوال ثابت مى

آند،بايد به حكم او عمل نمايد، ولى   اگر حاآم شرع حكم آند آه اول ماه است، آسى هم آه تقليد او را نمى١٧٣١
 .تواند به حكم او عمل نمايد داند حاآم شرع اشتباه آرده، نمى آسى آه مى

 .شود، ولى اگر انسان از گفته آنان يقين پيدا آند، بايد به آن عمل نمايد  اول ماه با پيشگويى منجمين ثابت نمى١٧٣٢

 .شود آه شب پيش، شب اول ماه بوده است  بلند بودن ماه يا دير غروب آردن آن، دليل نمى١٧٣٣

ايم،   اگر اول ماه رمضان براى آسى ثابت نشود و روزه نگيرد، چنانچه دو مرد عادل بگويند آه شب پيش ماه را ديده١٧٣٤
 .بايد روزه آن روز را قضا نمايد

شود، براى مردم شهر ديگر فايده ندارد، مگر آن دو شهر با هم نزديك باشند، يا انسان   اگر در شهرى اول ماه ثابت١٧٣٥
 .بداند آه افق آنها يكى است

اند نزديك يا هم افق باشند و  شود، مگر دو شهرى آه از يكى به ديگرى تلگراف آرده  اول ماه به تلگراف ثابت نمى١٧٣٦
 .انسان بداند تلگراف از روى حكم حاآم شرع يا شهادت دو مرد عادل بوده است

يا اول شوال، بايد روزه بگيرد، ولى اگر پيش از مغرب بفهمد آه اول  داند آخر رمضان است  روزى را آه انسان نمى١٧٣٧
 .شوال است، بايد افطار آند

 اگر زندانى نتواند به ماه رمضان يقين آند، بايد به گمان عمل نمايد، و اگر آن هم ممكن نباشد، هر ماهى را آه ١٧٣٨
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و بنابر احتياط واجب بايد بعد از گذشتن يازده ماه از ماهى آه روزه گرفته، دوباره يك ماه روزه . روزه بگيرد صحيح است
 .ولى اگر بعد گمان پيدا آرد، بايد به آن عمل نمايد. بگيرد

 هاى حرام و مكروه روزه

يا اول رمضان، اگر به نيت اول  داند آخر شعبان است  روزه عيد فطر و قربان حرام است، و نيز روزى را آه انسان نمى١٧٣٩
 .باشد رمضان روزه بگيرد، حرام مى

 اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از بين برود، و همچنين اگر شوهر او را از گرفتن روزه ١٧٤٠
 .مستحبى جلوگيرى آند، بنابر احتياط واجب بايد خوددارى آند

 روزه مستحبى اوالد اگر اسباب اذيت پدر و مادر يا جد شود، جايز نيست، بلكه اگر اسباب اذيت آنان نشود، ولى او ١٧٤١
 .را از گرفتن روزه مستحبى جلوگيرى آنند، احتياط واجب آن است آه روزه نگيرد

 . اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبى بگيرد، و در بين روز پدر او را نهى آند، بايد افطار آند١٧٤٢

و آسى آه يقين يا گمان . داند روزه براى او ضرر ندارد، اگرچه دآتر بگويد ضرر دارد،بايد روزه بگيرد  آسى آه مى١٧٤٣
دارد آه روزه برايش ضرر دارد، اگرچه دآتر بگويد ضرر ندارد، بايد روزه نگيرد، و اگر روزه بگيرد، صحيح نيست، مگر آن آه به 

 .قصد قربت بگيرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته

 اگر انسان احتمال بدهد آه روزه برايش ضرر دارد و از آن احتمال ترس براى او پيدا شود، چنانچه احتمال او در نظر ١٧٤٤
مردم بجا باشد، نبايد روزه بگيرد،و اگر روزه بگيرد صحيح نيست، مگر آن آه به قصد قربت گرفته باشد و بعد معلوم شود 

 .ضرر نداشته

اش اين است آه روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر   آسى آه عقيده١٧٤٥
 .داشته، بايد قضاى آن را بجا آورد

 .هاى حرام ديگرى هم هست آه در آتابهاى مفصل گفته شده است هايى آه گفته شد، روزه  غير از روزه١٧٤٦

 .يا عيد قربان،مكروه است  روزه روز عاشورا و روزى آه انسان شك دارد روز عرفه است١٧٤٧

 هاى مستحب روزه

و براى بعضى از روزها بيشتر . هاى حرام و مكروه آه گفته شد مستحب است  روزه تمام روزهاى سال غير از روزه١٧٤٨
پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه، و چهارشنبه اولى آه بعد از روز  -١: سفارش شده است، آه از آن جمله است

و اگر آسى اينها را بجا نياورد مستحب است قضا نمايد، و چنانچه اصال نتواند روزه بگيرد، مستحب است .دهم ماه است
تمام ماه رجب و -٣. سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه -٢.  نخود نقره به فقير بدهد٦/١٢براى هر روز يك مد طعام يا 

قعده، روز اول  روز عيد نوروز، روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذى -٤. شعبان و بعضى از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد
حجه، روز عرفه ولى اگر بواسطه ضعف روزه، نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند، روزه آن روز مكروه است،  تا روز نهم ذى

 ربيع االول ١٧حجه روز اول و سوم محرم،ميالد مسعود پيغمبر اآرم صلى اهللا عليه و آله و سلم،   ذى١٨عيد سعيد غدير 
 رجب و اگر آسى روزه مستحبى بگيرد واجب نيست آن را ٢٧حضرت رسول اآرم صلى اهللا عليه و آله و سلم،  روز مبعث

به آخر برساند، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت آند، مستحب است دعوت او را قبول آند، و در بين روز افطار 
 .نمايد

 آند خوددارى نمايد مواردى آه مستحب است انسان از آارهايى آه روزه را باطل مى

آند خودارى   براى شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نيستند از آارهاى آه روزه را باطل مى١٧٤٩
آند انجام داده باشد و پيش از ظهر به وطنش يا به جايى آه مسافرى آه در سفر، آارى آه روزه را باطل مى: اول: نمايند
خواهد ده روز در آن جا بماند  مسافرى آه بعد از ظهر به وطنش يا به جايى آه مى: دوم. خواهد ده روز بماند، برسد مى
مريضى آه : چهارم. آند انجام داده باشد مريضى آه پيش از ظهر خوب شود و آارى آه روزه را باطل مى: سوم. برسد

آافرى آه در روز ماه رمضان : ششم. زنى آه در بين روز از خون حيض يا نفاس پاك شود: پنجم. بعد از ظهر خوب شود
 .مسلمان شود

يا ميل زيادى  دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار آردن بخواند،ولى اگر آسى منتظر اوست  مستحب است روزه١٧٥٠
ولى به قدرى آه ممكن است نماز را در . تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار آند به غذا دارد آه نمى

 .وقت فضيلت آن بجا آورد
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احكام خمس

مال حالل مخلوط به : چهارم.گنج: سوم. معدن: دوم. منفعت آسب: اول: شود  در هفت چيز خمس واجب مى١٧٥١
: هفتم. غنيمت جنگى: ششم. آيد جواهرى آه به واسطه غواصى، يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى: پنجم. حرام

 .و احكام اينها مفصال گفته خواهد شد. زمينى آه آافر ذمى از مسلمان بخرد

 منفعت آسب -١

يا آسبهاى ديگر مالى به دست آورد،اگرچه مثال نماز و روزه ميتى را به جا آورد و از   هرگاه انسان از تجارت يا صنعت١٧٥٢
يك آن را به دستورى آه  اجرت آن مالى تهيه آند، چنانچه از مخارج سال خود و عياالتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى پنج

 .بعدا گفته خواهد شد بدهد

خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط   اگر غير از آسب، مالى به دست آورد، مثال چيزى به او ببخشند، واجب نيست١٧٥٣
 .مستحب آن است آه اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد

ولى اگر مثال خويشاوند دورى . رسد و همچنين است ارثى آه به انسان مى. گيرد خمس ندارد  مهرى آه زن مى١٧٥٤
برد، اگر از مخارج  داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط مستحب آن است آه خمس ارثى را آه از او مى

 .سالش زياد بيايد بدهد

 اگر مالى به ارث به او برسد، و بداند آسى آه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را ١٧٥٥
و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند آسى آه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار . بدهد

 .است،بايد خمس را از مال او بدهد

 . اگر به واسطه قناعت آردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد١٧٥٦

آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن  دهد، بايد خمس تمام مالى را آه به دست مى  آسى آه ديگرى مخارج او را مى١٧٥٧
 .را خرج زيارت و مانند آن آرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد

 اگر ملكى را بر افراد معينى، مثال بر اوالد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى آنند و از آن چيزى ١٧٥٨
 .به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند

خمس  خمس و زآات و صدقه مستحبى گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيست  اگر مالى را آه فقير بابت١٧٥٩
اى به دست  اند ميوه خمس به او داده اند منفعتى ببرد، مثال از درختى آه بابت ولى اگر از مالى آه به او داده. آن را بدهد

آيد  آورد، چنانچه درخت را براى منفعت بردن و آسب نگه داشته باشد، بايد خمس مقدارى آه از مخارج سالش زياد مى
 .بدهد

خرم، يا در   اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى١٧٦٠
يك آن را اجازه  خريدن قصدش اين باشد آه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاآم شرع معامله پنج وقت

يك جنسى را آه خريده به حاآم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد،  بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد پنج
گيرد،  پس اگر پولى را آه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاآم شرع خمس همان پول را مى. معامله آن مقدار باطل است

 .آند رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى و اگر از بين

خريدن هم قصدش اين نباشد آه   اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قت١٧٦١
ولى چون از پولى آه خمس در آن است به فروشنده. اى آه آرده صحيح است از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله

يك همان  يك آن پول به او مديون است، و پولى را آه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاآم شرع پنج داده، به مقدار پنج
 .آند گيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى را مى

يك آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار   اگر مالى را آه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاآم شرع معامله پنج١٧٦٢
يك پول  يك آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح و خريدار بايد مقدار پنج تواند پنج باطل است و حاآم شرع مى

 .تواند از او پس بگيرد آن را به حاآم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، مى

 .شود يك آن چيز مال او نمى  اگر چيزى را آه خمس آن داده نشده به آسى ببخشند، پنج١٧٦٣

 .خمس آن را بدهد  اگر از آافر يا آسى آه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست١٧٦٤

آنند، يك سال آه بگذرد بايد خمس آنچه را   تاجر و آاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى آه شروع به آاسبى مى١٧٦٥
و آسى آه شغلش آاسبى نيست، اگر موقعى آه فايده برده بگذرد، بايد . آيد بدهند آه از مخارج سالشان زياد مى
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 .خمس مقدارى را آه از خرج سالش زياد آمده بدهد

تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد،و جايز است دادن خمس را تا آخر   انسان مى١٧٦٦
 .و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد. سال تاخير بيندازد

 آسى آه مانند تاجر و آاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال ١٧٦٧
 .بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت آسب آسر آنند و خمس باقى مانده را بدهند

 اگر قيمت جنسى آه براى تجارت خريده باال رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى ١٧٦٨
 .آه باال رفته بر او واجب نيست

 اگر قيمت جنسى را آه براى تجارت خريده باال رود و به اميد اين آه قيمت آن باالتر رود، تا بعد از تمام شدن سال ١٧٦٩
اى هم  آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى را آه باال رفته بنابر احتياط واجب بايد بدهد، بلكه اگر به اندازه

 .دارند، خمس مقدارى را آه باال رفته بايد بدهد نگه داشته آه تجار معموال براى گران شدن جنس آن را نگه مى

اند، چنانچه قيمتش   اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد آه خمسش را داده يا خمس ندارد، مثال به او بخشيده١٧٧٠
باال رود، اگرچه آن را بفروشد مقدارى آه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد، ولى اگر درختى آه خريده نمو آند و بزرگ 

شود و يا گوسفندى آه خريده چاق شود، در صورتى آه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده آه از زيادتى عين آن سود 
 .ببرد، بايد خمس آنچه را زياد شده بدهد

 اگر باغى احداث آند براى آن آه بعد از باال رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ١٧٧١
 .را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد آه از ميوه آن استفاده آند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد

 اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى آه موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد بايد خمس آنها ١٧٧٢
اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر  برند استفاده هاى آن آه معموال هر سال مى را بدهد، ولى اگر مثال از شاخه

 .آسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد

آند، چنانچه در هر  گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى  آسى آه چند رشته آسب دارد، مثال اجاره ملك مى١٧٧٣
رشته آسبى آه دارد، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب آند و 

هاى مختلف در دخل و خرج و  و اگر رشته. شود خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر آند، از رشته ديگر جبران نمى
 .خمس آن را بدهد حساب صندوق يكى باشند، بايد همه را آخر سال يك جا حساب آند و اگر نفع داشت

 .شود و خمس ندارد آند، از فايده آسر مى  خرجهايى را آه انسان براى به دست آوردن فايده مى١٧٧٤

 آنچه از منافع آسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت ١٧٧٥
 .روى هم نكرده باشد خمس ندارد رساند، در صورتى آه از شان او زياد نباشد و زياده و مانند اينها مى

رساند، جزو مخارج ساليانه است، و نيز مالى را آه به آسى   مالى را آه انسان به مصرف نذر و آفاره مى١٧٧٦
 .شود دهد، در صورتى آه از شان او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مى بخشد يا جايزه مى مى

 اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه آند و مجبور باشد آه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد، يا در ١٧٧٧
آنند، به طورى آه تهيه نكردن آن عيب است،  شهرى باشد آه معموال هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى

 .چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد

آند، اگر مانند مرآب سوارى باشد آه عين آن باقى است و از   مالى را آه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى١٧٧٨
شود آه در آن سال شروع به مسافرت آرده، اگرچه سفر او تا  منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مى

مقدارى از سال بعد طول بكشد، ولى اگر مثل خوراآيها از بين رفته باشد، بايد خمس مقدارى را آه در سال بعد واقع 
 .شده بدهد

تواند مخارج  اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد آه خمس آن واجب نيست، مى  آسى آه از آسب و تجارت فايده١٧٧٩
 .سال خود را فقط از فايده آسب حساب آند

و . اى آه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد  اگر از منفعت آسب آذوقه١٧٨٠
چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى آه قيمتش از وقتى آه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را 

 .حساب آند

اى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف   اگر از منفعت آسب پيش از دادن خمس اثاثيه١٧٨١
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آنها  و همچنين است زيور آالت زنانه، اگر در بين سال، وقت زينت آردن زنها به. شود، واجب است آه خمس آن را بدهد
 .بگذرد

 .برد آسر نمايد در سال بعد مى تواند مخارج آن سال را از منفعتى آه  اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى١٧٨٢

تواند   اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج آند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى١٧٨٣
 .مقدارى را آه از سرمايه برداشته از منافع آسر آند

تواند مقدارى را   اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد آه از خرج سالش زياد بيايد، مى١٧٨٤
 .آه از سرمايه آم شده بردارد

آيد آن چيز را تهيه  تواند از منفعتى آه به دستش مى  اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى١٧٨٥
 .تواند در بين سال از منافع آسب آن را تهيه آند آند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى

تواند مقدار قرض خود را از   اگر در اول سال براى مخارج خود قرض آند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى١٧٨٦
 .آن منفعت آسر نمايد

 .تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد  اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض آند، مى١٧٨٧

تواند از منافع آسب، آن قرض را   اگر براى زياد آردن مال يا خريدن ملكى آه به آن احتياج ندارد قرض آند،نمى١٧٨٨
بدهد، ولى اگر مالى را آه قرض آرده و چيزى را آه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود آه قرض خود را بدهد، 

 .تواند از منافع آسب قرض را ادا نمايد مى

تواند ولى خمسهاى ديگر را مى.  بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حالل مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد١٧٨٩
 .خمس آه بدهكار است پول بدهد از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت

 .تواند در آن مال تصرف آند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد  تا خمس مال را ندهد نمى١٧٩٠

تواند آن را به ذمه بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال   آسى آه خمس بدهكار است، نمى١٧٩١
 .تصرف آند، و چنانچه تصرف آند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد

تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه،  آسى آه خمس بدهكار است اگر با حاآم شرع مصالحه آند، مى١٧٩٢
 .آيد مال خود اوست منافعى آه از آن به دست مى

 آسى آه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى آه ١٧٩٣
 .توانند در آن تصرف آنند خمسش را نداده براى سرمايه شرآت بگذارد، هيچ آدام نمى

اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آنكه بالغ شد بايد   اگر بچه صغير سرمايه١٧٩٤
 .خمس آن را بدهد

اند تصرف آند،ولى در مالى آه شك دارد خمس آن را  تواند در مالى آه يقين دارد خمسش را نداده  انسان نمى١٧٩٥
 .تواند تصرف نمايد اند يا نه، مى داده

 آسى آه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن باالرود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده آه ١٧٩٦
خريده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته  قيمتش باال رود و بفروشد، مثال زمينى را براى زراعت

يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى آه  خرم، در صورتى آه حاآم شرع معامله پنج اين ملك را به اين پول مى
بنا بر احتياط واجب اگر چيزى را آه خريده از اول قصد داشته آه پول خمس  و همچنين است. آن ملك ارزش دارد بدهد
 .نداده را عوض آن بدهد

 آسى آه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع آسب چيزى آه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن ١٧٩٧
گذشته، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى آه به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده، پس 

و اگر نداند آه در بين سال . خمس آنها را بدهد اگربداند در بين سالى آه در آن سال فايده برده آنها را خريده، الزم نيست
 .خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاآم شرع مصالحه آند

 معدن -٢

 اگر از معدن طال، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه،عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر چيزى به ١٧٩٨
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 .دست آورد، در صورتى آه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد

 مثقال معمولى طالست، يعنى اگر قيمت چيزى را آه از ١٥ مثقال معمولى نقره يا ١٠٥ نصاب معدن بنابر احتياط ١٧٩٩
 مثقال طال برسد، بنابر احتياط ١٥ مثقال نقره يا ١٠٥معدن بيرون آورده، بعد از آم آردن مخارجى آه براى آن آرده به 

 .واجب بايد خمس آن را بدهد

 مثقال طال نرسد، خمس آن در صورتى الزم ١٥ مثقال نقره يا ١٠٥اى را آه از معدن برده، اگر قيمت آن به   استفاده١٨٠٠
 .است آه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر آسب او از مخارج سالش زياد بيايد

 . گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد١٨٠١

آورد بايد خمس آن را بدهد، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى   آسى آه از معدن چيزى به دست مى١٨٠٢
 .يا در جايى باشد آه مالك ندارد باشد آه ملك است

 مثقال طال مى رسد يا نه، بنابر احتياط واجب ١٥ مثقال نقره يا ١٠٥ اگر نداند چيزى را آه از معدن بيرون آورده به ١٨٠٣
 .بايد به وزن آردن يا از راه ديگر،قيمت آن را معلوم آند

اند اگر سهم هر آدام آنها  اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند چنانچه بعد از آم آردن مخارجى آه براى آن آرده١٨٠٤
 . مثقال طال برسد بايد خمس آن را بدهند١٥ مثقال نقره يا ١٠٥به 

آيد مال صاحب ملك است و چون صاحب   اگر معدنى را آه در ملك ديگرى است بيرون آورد آنچه از آن به دست مى١٨٠٥
 .ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده بايد خمس تمام آنچه را آه از معدن بيرون آمده بدهد

 گنج -٣

يا آوه يا ديوار پنهان باشد و آسى آن را پيدا آند، و طورى باشد آه به آن گنج  گنج مالى است آه در زمين يا درخت١٨٠٦
 .بگويند

 . اگر انسان در زمينى آه ملك آسى نيست گنجى پيدا آند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد١٨٠٧

آورد، بعد از آم  مثقال طال است، يعنى اگر قيمت چيزى را آه از گنج به دست مى١٥ مثقال نقره يا ١٠٥ نصاب گنج ١٨٠٨
 . مثقال طال برسد، بايد خمس آن را بدهد١٥ مثقال نقره يا ١٠٥آردن مخارجى آه براى آن آرده به 

اند نيست، مال   اگر در زمينى آه از ديگرى خريده گنجى پيدا آند و بداند مال آسانى آه قبال مالك آن زمين بوده١٨٠٩
شود و بايد خمس آن را بدهد ولى اگر احتمال دهد آه مال يكى از آنان است، بايد به او اطالع دهد و چنانچه  خود او مى

همين ترتيب به تمام آسانى آه  معلوم شود مال او نيست، بايد به آسى آه پيش از او مالك زمين بوده اطالع دهد و به
شود و بايد خمس آن را  اند خبر دهد، واگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست مال خود او مى پيش از او مالك زمين بوده

 .بدهد

 مثقال ١٥ مثقال نقره يا ١٠٥ اگر در ظرفهاى متعددى آه در يك جا دفن شده مالى پيدا آند آه قيمت آنها روى هم ١٨١٠
طال باشد، بايد خمس آن را بدهد ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا آند، هر آدام آنها آه قيمتش به اين مقدار برسد، 

 .خمس آن واجب است و گنجى آه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد

 مثقال طال برسد، بايد خمس آن را ١٥ مثقال نقره يا ١٠٥سهم هر يك آنان به   اگر دو نفر گنجى پيدا آنند آه قيمت١٨١١
 .بدهند

 اگر آسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا آند چنانچه احتمال دهد آه مال فروشنده است، بنابر احتياط ١٨١٢
واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر آند، و چنانچه معلوم 

 مثقال طال نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس١٥ مثقال نقره يا ١٠٥شود آه مال هيچ يك آنان نيست، اگرچه قيمت آن 
 .آن را بدهد

  مال حالل مخلوط به حرام -٤

 اگر مال حالل با مال حرام بطورى مخلوط شود آه انسان نتواند آنها را ازيكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و ١٨١٣
 .شود مقدار آن، هيچ آدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حالل مى
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 اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت ١٨١٤
 .صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است آه از حاآم شرع هم اذن بگيرد

 اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى ١٨١٥
نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى آه انسان بداند چيز معينى مال اوست و شك آند آه بيشتر از آن 

يا نه، بايد چيزى را آه يقين دارد مال اوست به او بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را  هم مال او هست
 .دهد مال اوست به او بدهد آه احتمال مى

 اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد آه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار ١٨١٦
 .داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد زيادى معلوم باشد، بنابر احتياط واجب مقدارى را آه مى

شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از   اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى آه صاحبش را نمى١٨١٧
 .آنكه صاحبش پيدا شد بنابر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد

 اگر مال حاللى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند آه صاحب آن از چند نفر معين بيرون ١٨١٨
نيست ولى نتواند بفهمد آيست، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد، و اگر ممكن نگرديد بايد قرعه 

 .بيندازد و به نام هر آس افتاد مال را به او بدهند

 آيد جواهرى آه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى

آيد   اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى آه با فرو رفتن در دريا بيرون مى١٨١٩
 ١٨اند، قيمت آن به  بيرون آورند، روييدنى باشد، يا معدنى،چنانچه بعد از آم آردن مخارجى آه براى بيرون آوردن آن آرده

نخود طال برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده 
 نخود ١٨سهمش به  از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر آدام آنان آه قيمت

 .طال برسد فقط او بايد خمس بدهد

 اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از آم آردن مخارجى آه براى آن آرده قيمت ١٨٢٠
ولى اگر از روى آب دريا يا از آنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى . آن به نخود طال برسد بنابر احتياط خمس آن واجب است

 .بايد خمس آن را بدهد آه اين آار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر زياد بيايد

گيرد در صورتى واجب است آه براى آسب   خمس ماهى و حيوانات ديگرى آه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى١٨٢١
 .بگيرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر آسب او از مخارج سالش زيادتر باشد

 اگر انسان بدون قصد اين آه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقا جواهرى به دستش آيد در صورتى آه ١٨٢٢
 .قصد آند آه آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد

 اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا آند آه قيمتش هيجده نخود طال يا ١٨٢٣
بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد آه نوعا در شكمش جواهر است، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا 

 .جواهر بلعيده باشد احتياط آن است آه حكم گنج را در آن جارى آنند

هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل   اگر در رودخانه١٨٢٤
 .آيد بايد خمس آن را بدهد مى

 نخود طال يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد و ١٨ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد آه قيمت آن ١٨٢٥
 نخود طال هم نرسد در صورتى آه اين آار ١٨چنانچه از روى آب يا از آنار دريا به دست آورد اگر قيمت آن به مقدار 

 .آسبش باشد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد

 آسى آه آسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد ١٨٢٦
 .الزم نيست دوباره خمس آن را بدهد

اى معدنى را بيرون آورد يا مال حالل مخلوط به حرام داشته باشديا گنجى پيدا آند يا به واسطه فرو رفتن   اگر بچه١٨٢٧
 .در دريا جواهرى بيرون آورد ولى او بايد خمس آنها را بدهد

 غنيمت -٦

 اگر مسلمانان به امر امام عليه السالم با آفار جنگ آنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند به آنها غنيمت گفته ١٨٢٨
اند مانند مخارج نگهدارى، و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را آه امام عليه  شود و مخارجى را آه براى غنيمت آرده مى
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داند به مصرفى برساند و چيزهايى آه مخصوص به امام است بايد از غنيمت آنار بگذارند و خمس بقيه  السالم صالح مى
 .آن را بدهند

 زمينى آه آافر ذمى از مسلمان بخرد -٧

و اگر پول آن را هم بدهد اشكال .  اگر آافر ذمى زمينى را از مسلمانان بخرد، بايد خمس آن را ازهمان زمين بدهد١٨٢٩
ندارد، ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاآم شرع باشد، و نيز اگر خانه و دآان و مانند اينها را بخرد، چنانچه

و اگر خانه و دآان را روى هم بفروشند و زمين به . زمين آن را جداگانه قيمت آنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد
و در دادن اين خمس قصد قربت الزم نيست، بلكه حاآم شرع هم آه . تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست

 .گيرد الزم نيست قصد قربت نمايد خمس را از او مى

 اگر آافر ذمى زمينى را آه از مسلمانان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر ١٨٣٠
 .بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند

 اگر آافر ذمى موقع خريد زمين شرط آند آه خمس ندهد يا شرط آند آه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او ١٨٣١
صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط آند آه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، 

 .اشكال ندارد

 اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملك آافر آند و عوض آن را بگيرد مثال به او صلح نمايد، بنابر احتياط ١٨٣٢
 .واجب در ضمن عقد با آافر ذمى شرط آند آه خمس آن را بدهد

 اگر آافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد، احتياط واجب آن است آه تا بالغ نشود خمس زمين را از او١٨٣٣
 .نگيرند

  مصرف خمس

يك قسمت آن سهم سادات است، آه امر آن با حاآم است و بايد آن را به مجتهد :  خمس را بايد دو قسمت آنند ١٨٣٤
جامع الشرايط تسليم آنند و يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى آه در سفر درمانده شده بدهند و نصف 

دهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى آه ديگر آن سهم امام عليه يا به مصرفى آه او اجازه مى
آند، سهم  شود آه بداند آن مجتهد و مجتهدى آه از او تقليد مى آند بدهد در صورتى به او اذن داده مى از او تقليد نمى

 .آنند امام را به يك طور مصرف مى

دهند، بايد فقير باشد ولى به سيدى آه در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير  سيد يتيمى آه به او خمس مى١٨٣٥
 .شود خمس داد هم نباشد مى

 . به سيدى آه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد خمس بدهند١٨٣٦

 .شود خمس داد، ولى به سيدى آه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند  به سيدى آه عادل نيست مى١٨٣٧

شود خمس داد و به سيدى هم   به سيدى آه معصيت آار است، اگر خمس دادن آمك به معصيت او باشد نمى١٨٣٨
 .آند، اگر چه دادن خمس آمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند آه آشكارا معصيت مى

شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق آنند يا در بين   اگر آسى بگويد سيدم نمى١٨٣٩
 .مردم به طورى معروف باشد آه انسان يقين يا اطمينان پيدا آند آه سيد است

 به آسى آه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، ١٨٤٠
 .شود خمس داد مى

 آسى آه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد آه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى ١٨٤١
خمس به زن بدهد آه  شوهر از بابت اگر مخارج ديگرى دارد آه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز است

 .به مصرف آن مخارج برسد

تواند از خمس، خوراك و   اگر مخارج سيدى آه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب نمى١٨٤٢
غير مخارج خودش آه بر خمس دهنده واجب -پوشاك او را بدهد ولى اگر مقدارى خمس ملك او آند آه به مصرف ديگرى 

 .برساند، مانعى ندارد -است 
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 . احتياط واجب آن است آه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند١٨٤٤

 اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد آه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن ١٨٤٥
مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است آه مخارج بردن آن را از

خمس برندارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن آوتاهى آرده بايد عوض آن را بدهد و اگر آوتاهى نكرده 
 .چيزى بر او واجب نيست

 هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد آه پيدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن ١٨٤٦
تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن آوتاهى نكند و تلف شود، نبايد  مستحق ممكن باشد مى

 .تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد چيزى بدهد ولى نمى

تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى   اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى١٨٤٧
مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى آه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن آوتاهى نكرده باشد 

 .ضامن است

 اگر با اذن حاآم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود الزم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر١٨٤٨
 .به آسى بدهد آه از طرف حاآم شرع وآيل بوده آه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد

 اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاآم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت١٨٤٩
حساب آند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد بايد  واقعى آن جنس حساب آند، و چنانچه گرانتر از يمت

 .مقدارى را آه زياد حساب آرده بدهد

خمس حساب آند، بنابر احتياط واجب بايد  خواهد طلب خود را بابت  آسى آه از مستحق طلبكار است و مى١٨٥٠
ولى اگر با اذن حاآم شرع باشد اين احتياط الزم . خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند

 .نيست

تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى آسى آه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير   مستحق نمى١٨٥١
خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود آه خمس را از رود و مى شده و اميد چيز دار شدنش هم نمى

 .او ببخشد، اشكال ندارد او بگيرد و به

تواند از منافع   اگر خمس را با حاآم شرع يا وآيل او يا با سيد، دست گردان آند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى١٨٥٢
آن سال آسر نمايد، پس اگر مثال هزار تومان دست گردان آرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش 

 .خمس بدهكار است از بقيه بپردازد داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را آه بابت

  احكام زآات

: هفتم. نقره: ششم. طال: پنجم. آشمش:چهارم. خرما: سوم. جو: دوم. گندم: اول:  زآات نه چيز واجب است١٨٥٣
شود بايد  ى آه بعدا گفته مى و اگر آسى مالك يكى ازاين نه چيز باشد، با شرايط. گوسفند: نهم. گاو: هشتم. شتر

 .اند برساند يكى از مصرفهايى آه دستور داده مقدارى آه معين شده به

اى است به نرمى گندم و خاصيت جو دارد زآات ندارد،ولى علس آه مثل گندم است و خوراك   سلت آه دانه١٨٥٤
 .مردمان صنعا مى باشد، زآاتش بنابر احتياط واجب بايد داده شود

  شرايط واجب شدن زآات

شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد  شود آه مال به مقدار نصاب آه بعدا گفته مى  زآات در صورتى واجب مى١٨٥٥
 .باشد و بتواند در آن مال تصرف آند

ولى از اول ماه .  بعد از آن آه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره بود بايد زآات آن را بدهد١٨٥٦
تواند طورى در مال تصرف آند آه مال از بين برود و اگر تصرف آند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم  دوازدهم، نمى

 .بدون اختيار او بعضى از شرطهاى زآات از بين برود زآات بر او واجب نيست

 . اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در بين سال بالغ شود، زآات بر او واجب نيست١٨٥٧

شود آه به آنها گندم و جو گفته شود، و زآات آشمش بنابر احتياط وقتى واجب   زآات گندم و جو وقتى واجب مى١٨٥٨
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ولى . شود گويند زآات آن واجب مى شود آه غوره است، و موقعى هم آه خرما قدرى خشك شد آه به او تمر مى مى
وقت دادن زآات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا آردن آاه آنها و در خرما و آشمش موقعى است آه خشك شده 

 .باشند

 اگر موقع واجب شدن زآات گندم و جو آشمش و خرما آه در مساله پيش گفته شد صاحب آنها بالغ باشد بايد ١٨٥٩
 .زآات آنها را بدهد

ولى اگر در .  اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در تمام سال ديوانه باشد،زآات بر او واجب نيست١٨٦٠
مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه ديوانگى او بقدرى آم باشد آه مردم بگويند در تمام سال 

 .عاقل بوده، بنابر احتياط زآات بر او واجب است

شود  يا بيهوش شود، زآات از او ساقط نمى  اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در مقدارى از سال مست١٨٦١
 .يا بيهوش باشد و همچنين است اگر موقع واجب شدن زآات گندم و جو و خرما و آشمش مست

تواند در آن تصرف آند زآات ندارد و نيز اگر زراعتى را از او غصب آنند و  اند و نمى  مالى را آه از انسان غصب آرده١٨٦٢
 .گردد زآات ندارد شود، در دست غصب آننده باشد موقعى آه به صاحبش برمى موقعى آه زآات آن واجب مى

 اگر طال و نقره يا چيز ديگرى را آه زآات آن واجب است قرض آند و يك سال نزد او بماند، بايد زآات آن را بدهد و بر ١٨٦٣
 .آسى آه قرض داده چيزى واجب نيست

  زآات گندم و جو و خرما و آشمش

شود آه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها من تبريز و مثقال   زآات گندم و جو و خرما و آشمش وقتى واجب مى١٨٦٤
 .شود  آيلوگرم مى٢٠٧/٨٤٧آم است آه 

آه  - اگر پيش از دادن زآات از انگور بعد از آشمش شدن و خرما بعد از تمر شدن و جو و گندم بعد از صدق اسم ١٨٦٥
 .خود و عياالتش بخورند يا مثال به فقير بدهد، بايد زآات مقدارى را آه مصرف آرده بدهد -زآات آنها واجب شده 

 اگر بعد از آن آه زآات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زآات را از مال او بدهند ولى ١٨٦٦
 .اگر پيش از واجب شدن زآات بميرد، هر يك از ورثه آه سهم او به اندازه نصاب است بايد زآات سهم خود را بدهد

آنند و بعد   آسى آه از طرف حاآم شرع مامور جمع آورى زآات است موقع خرمن آه گندم و جو را از آاه جدا مى١٨٦٧
تواند زآات را مطالبه آند و اگر مالك ندهد و چيزى آه زآات آن واجب شده از بين برود  از خشك شدن خرما و انگور مى

 .بايد عوض آن را بدهد

 .خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زآات آنها واجب شود، بايد زآات آن را بدهد  اگر بعد از مالك شدن درخت١٨٦٨

 . اگر بعد از آن آه زآات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد زآات آنها را بدهد١٨٦٩

 اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند آه فروشنده زآات آن را داده يا شك آند آه داده يا نه، چيزى ١٨٧٠
بر او واجب نيست و اگر بداند آه زآات آن را نداده چنانچه حاآم شرع معامله مقدارى را آه بايد از بابت زآات داده شود 

تواند مقدار زآات را از خريدار بگيرد و اگر معامله مقدار زآات را  اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاآم شرع مى
اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاآم شرع بدهد و در صورتى آه قيمت آن مقدار را به 

 .تواند از او پس بگيرد فروشنده داده باشد مى

 مثقال آم برسد و بعد از خشك شدن ٤٥ من و ٢٨٨ اگر وزن گندم و جو و خرما و آشمش موقعى آه تر است به ١٨٧١
 .آمتر از اين مقدار شود، زآات آن واجب نيست

 اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف آند اگر چه خشك آنها به اندازه نصاب باشد زآات آنها واجب ١٨٧٢
 .نيست ولى اگر احتياطا زآات آنها را بدهد خيلى پسنديده است

 من و ٢٨٨شود چنانچه مقدارى باشد آه خشك آن به  خورند و اگر بماند خيلى آم مى  خرمايى آه تازه آن را مى١٨٧٣
 . مثقال آم برسد، زآات آن واجب است٤٥

 . گندم و جو و خرما و آشمشى آه زآات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند، زآات ندارد١٨٧٤
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 اگر گندم و جو و خرما و انگور هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده آند، چنانچه طورى ١٨٧٥
يك است، واگر بگويند يا آب باران آبيارى شده،زآات آن ده يك  باشد آه بگويند با دلو آبيارى شده نه باران، زآات آن بيست

 .است

 اگر گندم و جو و خرما و انگور هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده آند، چنانچه طورى ١٨٧٦
يك است، و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه  باشد آه بگويند آبيارى با دلو و مانند آن غلبه داشته زآات آن بيست

داشته زآات آن ده يك است بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و 
 .باشد مانند آن باشد بنابر احتياط زآات آن ده يك مى

 .شود يك بر او واجب مى  اگر شك آند آه آبيارى با آب باران شده يا آبيارى به دلو،بيست١٨٧٧

 اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولى با آب دلو ١٨٧٨
هم آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول آمك نكند، زآات آن ده يك است و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به 

آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول آمك نكنند زآات آن 
 .يك است بيست

 اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى آنند، و در زمينى آه پهلوى آن است زراعتى آنند آه از رطوبت آن زمين ١٨٧٩
يك و زآات زراعتى آه پهلوى آن است  استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود زآات زراعتى آه با دلو آبيارى شده بيست

 .باشد ده يك مى

حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را آه به واسطه   مخارجى را آه براى گندم و جو و خرما و انگور آرده است١٨٨٠
 مثقال آم برسد، بايد ٤٥ من و ٢٨٨تواند از حاصل آسر آند، و چنانچه پيش از آم آردن اينها به  زراعت آم شده مى

 .زآات باقى مانده آن را بدهد

 .تواند، جزو مخارج حساب نمايد  قيمت وقتى آه تخم را براى زراعت پاشيده مى١٨٨١

يا يكى از اين دو، ملك خود او باشد،نبايد آرايه آنها را جزء مخارج حساب آند و نيز براى   اگر زمين و اسباب زراعت١٨٨٢
 .شود اجرت انجام داده چيزى از حاصل آسر نمى آارهايى آه خودش آرده يا ديگرى بى

 اگر درخت انگور يا خرما را بخرد قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولى را ١٨٨٣
 .شود آه براى آن داده جزء مخارج حساب مى

شود   اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد پولى را آه براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى١٨٨٤
تواند جزو مخارج حساب نمايد و از حاصل آم آند اما بايد قيمت ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را آه براى خريد آن داده مى

آيد، از پولى آه براى خريد زراعت داده آسر نمايد مثال اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و  آاهى را آه از آن بدست مى
 .تواند جزو مخارج حساب نمايد قيمت آاه آن صد تومان باشد فقط چهارصد تومان آن را مى

تواند زراعت آند، اگر اينها را بخرد، نبايد پولى را   آسى آه بدون گاو و چيزهاى ديگر آه براى زراعت الزم است مى١٨٨٥
 .آه براى خريد اينها داده جزو مخارج حساب نمايد

تواند زراعت آند، اگر آنها را بخرد و به   آسى آه بدون گاو و چيزهاى ديگرى آه براى زراعت الزم است، نمى١٨٨٦
و اگر مقدارى از قيمت آنها آم . تواند تمام قيمت آنها را جزو مخارج حساب نمايد واسطه زراعت به آلى از بين بروند مى

تواند آن مقدار را جزو مخارج حساب آند ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان آم نشود، نبايد چيزى از قيمت شود مى
 .آنها را جزء مخارج حساب نمايد

 اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا آه زآات آن واجب نيست، بكارد خرجهاى آه براى هر آدام آنها١٨٨٧
شود، ولى اگر براى هر دو مخارجى آرده بايد به هر دو قسمت نمايد، مثال اگر هر دو به آرده، فقط پاى همان حساب مى

 .تواند نصف مخارج را از جنسى آه زآات دارد آسر نمايد يك اندازه بوده، مى

 اگر براى سال اول عملى مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه براى سالهاى بعد هم فايده داشته باشد، بايد مخارج١٨٨٨
 .ولى اگر براى چند سال عمل آند، بايد بين آنها تقسيم نمايد. آن را از سال اول آسر آند

آيد گندم   اگر انسان در چند شهر آه فصل آنها با يكديگر اختالف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمى١٨٨٩
يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود چنانچه چيزى آه اول مى رسد به اندازه 

رسد بدهد و زآات بقيه را هر وقت به دست   مثقال آم باشد بايد زآات آن را موقعى آه مى٤٥ من و ٢٨٨نصاب يعنى 
آند تا بقيه آن برسد پس اگر روى هم به مقدار  آيد ادا نمايد و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى مى

 .نصاب شود، زآات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زآات آن واجب نيست
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خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد بنابر احتياط زآات آن   اگر درخت١٨٩٠
 .واجب است

شود چنانچه به قصد زآات از تازه آن بقدرى به   اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد آه خشك آن به اندازه نصاب مى١٨٩١
 .اندازه زآاتى باشد آه بر او واجب است اشكال ندارد مستحق بدهد آه اگر خشك شود به

تواند زآات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد و نيز اگر زآات   اگر زآات خرماى خشك يا آشمش بر او واجب باشد نمى١٨٩٢
تواند زآات آن را خرماى خشك يا آشمش بدهد اما اگر يكى از اينها يا چيز  خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد نمى

 .ديگرى را به قصد قيمت زآات بدهد مانعى ندارد

 آسى آه بدهكار است و مالى هم دارد آه زآات آن واجب شده اگر بميرد بايد اول تمام زآات را از مالى آه زآات ١٨٩٣
 .آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمايند

 آسى آه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد اگر بميرد و پيش از آن آه زآات اينها واجب شود ورثه١٨٩٤
 مثقال آم برسد بايد زآات بدهد و اگر پيش از آن ٤٥ من و ٢٨٨قرض او را از مال ديگر بدهند،هر آدام آه سهمشان به 

اندازه بدهى او باشد واجب نيست زآات اينها را  آه زآات اينها واجب شود قرض او را ندهند چنانچه مال ميت فقط به
بدهند و اگر مال ميت بيشتراز بدهى او باشد در صورتى آه بدهى او بقدرى است آه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى 

دهند زآات ندارد و بقيه مال ورثه است و هر  از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مى
 .اندازه نصاب شود بايد زآات آن را بدهد آدام آنان آه سهمش به

 اگر گندم و جو و خرما و آشمشى آه زآات آنها واجب شده خوب و بد دارد بايد زآات هر آدام از خوب و بد را از ١٨٩٥
 .تواند بدهد خود آنها بدهد و يا زآات همه را از خوب و بد بدهد و به احتياط واجب زآات همه را از بد نمى

 نصاب طال

 نخود است، پس وقتى طال به ١٨نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است آه هر مثقال آن :  طال دو نصاب دارد١٨٩٦
بيست مثقال شرعى آه پانزده مثقال معمولى است برسد اگر شرايط ديگر را هم آه گفته شد داشته باشد، انسان بايد

و نصاب دوم آن . شود از بابت زآات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زآات آن واجب نيست چهل يك آن را آه نه نخود مى
شود يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زآات  چهار مثقال شرعى است آه سه مثقال معمول مى

 مثقال آن را بدهد و زيادى ١٥ مثقال را از قرار چهل يك بدهد و اگر آمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زآات ١٨تمام 
آن زآات ندارد، و همچنين است هر چه باال رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود بايد زآات تمام آنها را بدهد و اگر آمتر 

 .اضافه شود، مقدارى آه اضافه شده زآات ندارد

  نصاب نقره

 مثقال برسد و شرايط ديگر را هم ١٠٥ مثقال معمولى است آه اگر نقره به ١٠٥نصاب اول آن :  نقره دو نصاب دارد ١٨٩٧
 نخود است از بابت زآات بدهد و اگر به اين مقدار ١٥ مثقال و ٢آه گفته شد داشته باشد انسان بايد چهل يك آن را آه 

 مثقال اضافه شود بايد زآات ١٠٥ مثقال به ٢١يعنى اگر   مثقال است٢١و نصاب دوم آن، . نرسد زآات آن واجب نيست
 مثقال آن را بدهد و ١٠٥ مثقال اضافه شود فقط بايد زآات ٢١ مثقال را بطورى آه گفته شد بدهد و اگر آمتر از ١٢٦تمام 

 مثقال اضافه شود بايد زآات تمام آنها را بدهد و اگر ٢١زيادى آن زآات ندارد و همچنين است هر چه باال رود، يعنى اگر 
بنابراين اگر انسان چهل يك هر چه طال و .  مثقال است زآات ندارد٢١آمتر اضافه شود مقدارى آه اضافه شده و آمتر از 

 ١١٠نقره دارد بدهد، زآاتى را آه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثال آسى آه 
 مثقال آن داده ٥داده و مقدارى هم براى   مثقال آن را آه واجب بوده١٠٥مثقال نقره دارد اگر چهل يك آن را بدهد، زآات 

 .آه واجب نبوده است

 آسى آه طال يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زآات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اول آم نشده همه ١٨٩٨
 .ساله بايد زآات آن را بدهد

 .شود آه آن را سكه زده باشند بايد زآات آن را بدهند  زآات طال و نقره در صورتى واجب مى١٨٩٩

 .برند، زآات ندارد اگرچه رواج باشد  طال و نقره سكه دارى آه زنها براى زينت به آار مى١٩٠٠

 مثقال طال ١٤ مثقال نقره و ١٠٤ آسى آه طال و نقره دارد، اگر هيچ آدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد،مثال ١٩٠١
 .داشته باشد، زآات بر او واجب نيست

شود آه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد،   چنان آه سابقا گفته شد، زآات طال و نقره در صورتى واجب مى١٩٠٢
 .و اگر در بين يازده ماه طال و نقره اواز نصاب اول آمتر شود، زآات بر او واجب نيست
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اى را آه دارد با طال يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد، يا آنها را آب آند، زآات بر او   اگر در بين يازده ماه طال و نقره١٩٠٣
 .واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زآات اين آارها را بكند، احتياط مستحب آن است آه زآات را بدهد

 اگر در ماه دوازدهم پول طال و نقره را آب آند، بايد زآات آنها را بدهد،و چنانچه به واسطه آب آردن وزن يا قيمت آنها١٩٠٤
 .آم شود، بايد زآاتى را آه پيش از آب آردن بر او واجب بوده بدهد

تواند زآات هر آدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولى بهتر اى آه دارد خوب و بد داشته باشد، مى  اگر طال و نقره١٩٠٥
 .است زآات همه آنها را از طال و نقره خوب بدهد

اى آه بيشتر از اندازه معمولى فلز ديگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب آه مقدار آن گفته شد برسد،   طال و نقره١٩٠٦
 .يا نه، زآات آن واجب نيست انسان بايد زآات آن را بدهد، و چنانچه شك دارد آه خالص آن به اندازه نصاب هست

اى بدهد  تواند زآات آن را از طال و نقره اى آه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمى  اگر طال و نقره١٩٠٧
آه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، ولى اگر به قدرى بدهد آه يقين آند طال و نقره خالصى آه در آن هست به اندازه 

 .باشد آه بر او واجب است، اشكال ندارد زآاتى مى

 زآات شتر و گاو و گوسفند

آار آنكه حيوان در تمام سال بى: اول:  زآات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايى آه گفته شد دو شرط ديگر دارد١٩٠٨
. آنكه در تمام سال از علف بيابان بچرد: دوم. باشد، و اگر در تمام سال يكى دو روز آار آرده باشد، زآات آن واجب است

پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علف چيده شده يا از زراعتى آه ملك مالك يا ملك آس ديگر است بچرد، زآات 
 .باشد ندارد، ولى اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد، بنابر احتياط زآات آن واجب مى

 اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را آه آسى نكاشته بخرد يا اجاره آند، يا براى چراندن در آن ١٩٠٩
 .باج بدهد، بايد زآات را بدهد

 نصاب شتر

شتر، و زآات آن يك گوسفند است، و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد، زآات  پنج: اول:  شتر دوازده نصاب دارد١٩١٠
شتر،  بيست: چهارم. پانزده شتر، و زآات آن سه گوسفند است: سوم. شتر، و زآات آن دو گوسفند استده : دوم. ندارد

بيست و شش شتر، و :ششم. شتر، و زآات آن پنج گوسفند است بيست و پنج: پنجم. و زآات آن چهار گوسفند است
سى و شش شتر، و زآات آن يك شترى است آه داخل :هفتم. زآات آن يك شترى است آه داخل سال دوم شده باشد

: نهم. چهل و شش شتر، و زآات آن يك شترى است آه داخل سال چهارم شده باشد: هشتم. سال سوم شده باشد
هفتاد و شش شتر، و زآات آن دو : دهم. شصت و يك شتر، و زآات آن يك شترى است آه داخل سال پنجم شده باشد

نود و يك شتر، و زآات آن دو شترى است آه داخل سال چهارم : يازدهم. شترى است آه داخل سال سوم شده باشند
و يك شتر و باالتر آن است آه بايد يا چهل تا چهل تا حساب آند و براى هر چهل تا  صد و بيست: دوازدهم. شده باشند

يك شترى بدهد آه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب آند و براى هر پنجاه تا يك شترى بدهد آه 
داخل سال چهارم شده باشد، و يا با چهل و پنجاه حساب آند، ولى در هر صورت بايد طورى حساب آند آه چيزى باقى 

 شتر دارد، بايد براى صد تا، دو شترى آه داخل ١٤٠ماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثال اگر  نماند، يا اگر چيزى باقى مى
 .)شتر زآات بايد ماده باشد.(سال چهارم شده، و براى چهل تا، يك شترى آه داخل سال سوم شده بدهد

 نصاب گاو

پس اگر شماره شترهايى آه دارد از نصاب اول آه پنج تا است بگذرد، تا به .  زآات مابين دو نصاب واجب نيست١٩١١
 .و همچنين است در نصابهاى بعد. نصاب دوم آه ده تا است نرسيده، فقط بايد زآات پنج تاى آن را بدهد

ى را آه گفته شد  نصاب اول آن سى تا است، آه وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرايط:  گاو دو نصاب دارد١٩١٢
و نصاب دوم آن چهل است، و زآات . اى آه داخل سال دوم شده از بابت زآات بدهد داشته باشد، انسان بايد يك گوساله

و زآات مابين سى و چهل واجب نيست، مثال آسى آه . اى است آه داخل سال سوم شده باشد آن يك گوساله ماده
سى و نه گاو دارد، فقط بايد زآات سى تاى آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد، تا به شصت نرسيده، 

اى  فقط بايد زآات چهل تاى آن را بدهد، و بعد از آن آه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله
آه داخل سال دوم شده بدهد، و همچنين هر چه باال رود بايد سى تا سى تا حساب آند، يا چهل تا چهل تا، يا با سى و

چهل حساب نمايد، و زآات آن را به دستورى آه گفته شده بدهد، ولى بايد طورى حساب آند آه چيزى باقى نماند، يا 
ماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثال اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب آند و براى  اگرچيزى باقى مى

سى تاى آن، زآات سى تا، و براى چهل تاى آن، زآات چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سى تا حساب آند، ده تا 
 .ماند زآات نداده مى

 نصاب گوسفند
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: دوم. چهل، و زآات آن يك گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زآات ندارد: اول:  گوسفند پنج نصاب دارد١٩١٣
سى صد و : چهارم. دويست و يك، و زآات آن سه گوسفند است: سوم. صد و بيست و يك، و زآات آن دو گوسفند است

چهارصد و باالتر از آن است آه بايد آنها را صد تا صد تا : پنجم. يك، و زآات آن بنابر احتياط واجب چهار گوسفند است
حساب آند و براى هر صد تاى آنها يك گوسفند بدهد، و الزم نيست زآات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند 

اشكال  ديگرى بدهد يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد آافى است، ولى اگر بخواهد جنس ديگر بدهد،در صورتى بى
 .است آه براى فقرا بهتر باشد، اگر چه الزم نيست

پس اگر شماره گوسفندهاى آسى از نصاب اول آه چهل است بيشتر باشد، .  زآات مابين دو نصاب واجب نيست١٩١٤
و . تا به نصاب دوم آه صد و بيست و يك است نرسيده، فقط بايد زآات چهل تاى آن را بدهد و زيادى آن زآات ندارد

 .همچنين است در نصابهاى بعد

 زآات شتر و گاو و گوسفندى آه به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا بعضى نر ١٩١٥
 .باشند و بعضى ماده

شود، و شتر عربى و غير عربى يك جنس است، و همچنين بز و   در زآات، گاو و گاو ميش يك جنس حساب مى١٩١٦
 .ميش و شيشك در زآات با هم فرق ندارند

و اگر بز بدهد، بايد داخل سال سوم شده .  اگر گوسفند براى زآات بدهد، بايد اقال داخل سال دوم شده باشد١٩١٧
 .باشد

دهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او آمتر باشد اشكال ندارد، ولى   گوسفندى را آه بابت زآات مى١٩١٨
 .و همچنين است در گاو و شتر. بهتر است گوسفندى را آه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد

 اگر چند نفر با هم شريك باشند، هر آدام آنان آه سهمش به نصاب اول رسيده، بايد زآات بدهد، و بر آسى آه ١٩١٩
 .سهم او آمتر از نصاب اول است زآات واجب نيست

 .اندازه نصاب باشند، بايد زآات آنها را بدهد  اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به١٩٢٠

 . اگر گاو و گوسفند و شترى آه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زآات آنها را بدهد١٩٢١

ولى اگر . تواند زآات را از خود آنها بدهد  اگر گاو و گوسفند و شترى آه دارد، همه مريض يا معيوب يا پير باشند،مى١٩٢٢
تواند زآات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر بعضى از آنها سالم و  همه سالم و بى عيب و جوان باشند،نمى

اى معيوب و دسته ديگرى بى عيب، و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است  بعضى مريض، و دسته
 .آه براى زآات آنها سالم و بى عيب و جوان بدهد

 اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را آه دارد باچيز ديگر عوض آند يا نصابى را آه دارد با ١٩٢٣
 .مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثال چهل گوسنفد بدهد، و چهل گوسفند ديگر بگيرد زآات بر او واجب نيست

 آسى آه بايد زآات گاو و گوسفند و شتر را بدهد اگر زآات آنها را از مال ديگرش بدهد تا وقتى شماره آنها از نصاب١٩٢٤
آم نشده، همه ساله بايد زآات را بدهدو اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول آمتر شوند، زآات بر او واجب نيست مثال 
آسى آه چهل گوسفند دارد اگر از مال ديگرش زآات آنها را بدهد تا وقتى آه گوسفندهاى او از چهل آم نشده همه 

 .ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتى به چهل نرسيده زآات بر او واجب نيست

 مصرف زآات

فقير، و آن آسى آه مخارج سال خود و عياالتش را ندارد : اول: تواند زآات را در هشت مورد مصرف آند  انسان مى١٩٢٥
مسكين، و آن : دوم. تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست اى دارد آه مى يا ملك يا سرمايه و آسى آه صنعت

السالم يا نايب امام مامور است آه زآات آسى آه از طرف امام عليه: سوم. گذراند آسى است آه از فقير سخت تر مى
: چهارم. را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى آند و آن را به امام عليه السالم يا نايب امام يا فقرا برساند

: پنجم. آنند شوند يا در جنگ به مسلمانان آمك مى آافرهايى آه اگر زآات به آنان بدهند به دين اسالم مايل مى
سبيل اهللا يعنى آارى آه : هفتم. تواند قرض خود را بدهد بدهكارى آه نمى: ششم. ها و آزاد آردن آنان خريدارى بنده

رسد  مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصالح راه آه نفعش به عموم مسلمانان مى
. السبيل، يعنى مسافرى آه در سفر درمانده شده ابن: هشتم. و آنچه براى اسالم نفع داشته باشد به هر نحو آه باشد

 .و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد

 احتياط واجب آن است آه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عياالتش را از زآات نگيرد، و اگر مقدارى پول ١٩٢٦
 .يا جنس دارد فقط به اندازه آسرى مخارج يك سالش زآات بگيرد
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 آسى آه مخارج سالش را داشته اگر مقدارى از آن را مصرف آند و بعد شك آند آه آنچه باقى مانده به اندازه ١٩٢٧
 تواند زآات بگيرد يا نه نمى مخارج سال او هست

تواند براى آسرى مخارجش زآات بگيرد و   صنعتگر يا مالك يا تاجرى آه در آمد او از مخارج سالش آمتر است مى١٩٢٨
 .الزم نيست ابزار آار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند

اى دارد آه ملك اوست و در آن نشسته يا مال سوارى دارد   فقيرى آه خرج سال خود و عياالتش را ندارد اگر خانه١٩٢٩
تواند زآات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و  چنانچه بدون اينها نتواند زندگى آند اگرچه براى حفظ آبرويش باشد مى

ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهايى آه به آنها احتياج دارد و فقيرى آه اينها را ندارد اگر به اينها احتياج داشته
 .تواند از زآات خريدارى نمايد باشد مى

 فقيرى آه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد، و با گرفتن زآات زندگى نكند ١٩٣٠
 .تواند زآات بگيرد ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است، مى

 .شود زآات داد گويد فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند، مى  به آسى آه قبال فقير بوده، و مى١٩٣١

گويد فقيرم و قبال فقير نبوده يا معلوم نيست، فقير بوده يا نه اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود آه   آسى آه مى١٩٣٢
 .شود به او زآات داد فقير است مى

 .تواند طلبى را آه از او دارد بابت زآات حساب آند  آسى آه بايد زآات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد مى١٩٣٣

تواند طلبى را آه از او دارد  اى آه وافى به بدهيش باشد نداشته باشد،انسان مى  اگر فقير بدهكار بميرد و ترآه١٩٣٤
 .بابت زآات حساب آند

بلكه اگر فقير خجالت . دهد الزم نيست به او بگويد آه زآات است  چيزى را آه انسان بابت زآات به فقير مى١٩٣٥
 .بكشد، مستحب است به طورى آه دروغ نشود به اسم پيشكش بدهد ولى بايد قصد زآات نمايد

او زآات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده يا از روى ندانستن مساله به آسى   اگر به خيال اين آه آسى فقير است به١٩٣٦
داند فقير نيست زآات بدهد، چنانچه چيزى را آه به او داده باقى باشد بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از آه مى

داده آه زآات است انسان بايد عوض آن را از دانسته يا احتمال مى بين رفته باشد پس اگر آسى آه آن چيز را گرفته مى
تواند چيزى از او بگيرد و بايد از مال خودش زآات را به  او بگيرد و به مستحق بدهد ولى اگر به غير عنوان زآات داده نمى

 تواند از مال خودش زآات را بدهد و از آسى آه گرفته مطالبه نكند متسحق بدهد و در همه صور مى

تواند براى دادن تواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد مى  آسى آه بدهكار است و نمى١٩٣٧
خرج آرده از آن معصيت  خرج نكرده باشد يا اگر در معصيت قرض خود زآات بگيرد ولى بايد مالى را آه قرض آرده در عصيت

 .شود به او داد توبه آرده باشد آه در اين صورت از سهم فقرا مى

تواند بدهى خود را بدهد زآات بدهد بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف   اگر به آسى آه بدهكار است و نمى١٩٣٨
تواند آنچه را به او داده بابت زآات حساب آند ولى اگر چيزى را آه گرفته در  آرده چنانچه آن بدهكار فقير باشد مى

خود توبه نكرده بنابر احتياط واجب بايد چيزى را آه به او  شرابخوارى يا به طور آشكارا در معصيت صرف آرده و از معصيت
 .داده بابت زآات حساب نكند

تواند طلبى را آه از او دارد  تواند بدهى خود را بدهد اگرچه فقير نباشد انسان مى  آسى آه بدهكار است و نمى١٩٣٩
 .بابت زآات حساب آند

 مسافرى آه خرجى او تمام شده يا مرآبش از آار افتاده چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض آردن١٩٤٠
تواند زآات بگيرد ولى اگر بتواند در جاى  يا فروختن چيزى، خود را به مقصد برساند اگرچه در وطن خود فقير نباشد مى

 .تواند زآات بگيرد ديگر با قرض آردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم آند فقط به مقدارى آه به آنجا برسد مى

 مسافرى آه در سفر مانده شده و زآات گرفته، بعد از آنكه به وطنش رسيد،اگر چيزى از زآات زياد آمده باشد در ١٩٤١
صورتى آه بدون مشقت نتواند بقيه را به صاحب مال يا نايب او برساند، بايد آن را به حاآم شرع بدهد و بگويد آن چيز 

 .زآات است

 شرايط آسانى آه مستحق زآاتند

شود و به او  گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد، و اگر از راه شرعى شيعه بودن آسى ثابت  آسى آه زآات مى١٩٤٢
 .زآات بدهد و زآات تلف شود بعد معلوم شود شيعه نموده الزم نيست دوباره زآات بدهد
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دهد ملك  تواند به ولى او زآات بدهد، به قصد اينكه آنچه را مى اى از شيعه فقير باشد انسان مى  اگر طفل يا ديوانه١٩٤٣
 .طفل يا ديوانه باشد

تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زآات را به مصرف طفل يا   اگر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد مى١٩٤٤
 .ديوانه برساند و بايد موقعى آه زآات به مصرف آنان مى رسد نيت زآات آنند

شود  آند نمى شود زآات داد، ولى به آسى آه زآات را در معصيت مصرف مى آند مى  به فقيرى آه گدايى مى١٩٤٥
 .زآات داد

 .آورد احتياط واجب آن است آه زآات ندهند  به آسى آه معصيت آبيره را آشكارا بجا مى١٩٤٦

شود زآات  تواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد مى  به آسى آه بدهكار است و نمى١٩٤٧
تواند بدهى او را از زآات بدهد بلكه اگر آس ديگرى  داد، ولى اگر زن براى خرجى خودش قرض آرده باشد شوهر نمى

 .هم آه مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خود قرض آند احتياط واجب آن است آه بدهى اورااز زآات ندهد

توانند به  تواند مخارج آسانى را آه مثل اوالد خرجشان بر او واجب است از زآات بدهد ولى ديگران مى  انسان نمى١٩٤٨
 .آنان زآات بدهند

 .خود نمايد،اشكال ندارد  اگر انسان زآات به پسرش بدهد آه خرج زن و نوآر و آلفت١٩٤٩

 .تواند براى خريدن آنها به او زآات بدهد  اگر پسر به آتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد پدر مى١٩٥٠

تواند براى آن آه پدرش زن بگيرد، زآات خود تواند به پسرش زآات بدهد آه براى خود زن بگيرد پسر هم مى  پدر مى١٩٥١
 .را به او بدهد

تواند اورا به دادن خرجى مجبور آند  دهد ولى زن مى دهد يا خرجى نمى  به زنى آه شوهرش مخارج او را نمى١٩٥٢
 .شود زآات داد نمى

توانند به او زآات بدهند ولى اگر شوهرش در ضمن عقد   زنى آه صيغه شده اگر فقير باشد شوهرش و ديگران مى١٩٥٣
شرط آند آه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى آه بتواند مخارج آن زن را 

 .شود به آن زن زآات داد بدهد يا زن بتواند او را مجبور آند، نمى

 .تواند به شوهر فقير خود زآات بدهد اگر چه شوهر زآات را صرف مخارج خود آن زن نمايد  زن مى١٩٥٤

تواند از غير سيد زآات بگيرد ولى اگر خمس و ساير وجوهات آفايت مخارج او را نكند و از گفتن زآات   سيد نمى١٩٥٥
تواند از غير سيد زآات بگيرد ولى احتياط واجب آن است آه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى آه براى  ناچار باشد مى
 .اش ناچار است بگيرد مخارج روزانه

 .شود زآات داد يا نه مى سيد است  به آسى آه معلوم نيست١٩٥٦

 نيت زآات

دهد  يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيت معين آند آه آنچه را مى  انسان بايد زآات را به قصد قربت١٩٥٧
دهد  يا زآات فطره، ولى اگر مثال زآات گندم و جو بر او واجب باشد الزم نيست معين آند چيزى را آه مى زآات مال است
 .يا زآات جو زآات گندم است

 آسى آه زآات چند مال بر او واجب شده اگر مقدارى زآات بدهد و نيت هيچ آدام آنها را نكند، چنانچه چيزى را آه١٩٥٨
شود، و اگر هم جنس هيچ آدام آنها نباشد به همه آنها  داده هم جنس يكى از آنها باشد زآات همان جنس حساب مى

شود پس آسى آه زآات چهل گوسفند و زآات پانزده مثقال طال بر او واجب است اگر مثال يك گوسفند از  قسمت مى
شود ولى اگر مقدارى نقره بدهد به زآاتى آه  بابت زآات بدهد و نيت هيچ آدام آنها را نكند زآات گوسفند حساب مى

 .شود براى گوسفند و طال بدهكار است تقسيم مى

دهد از طرف مالك نيت   اگر آسى را وآيل آند آه زآات مال او را بدهد چنانچه وآيل وقتى آه زآات را به فقير مى١٩٥٩
 .زآات آند آافى است

 اگر مالك يا وآيل او بدون قصد قربت زآات را به فقير بدهد و پيش از آن آه آن مال از بين برود خود مالك نيت زآات ١٩٦٠
 .شود آند زآات حساب مى
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 مسائل متفرقه زآات

آنند و موقع خشك شدن خرما و انگور انسان بايد زآات را به فقير بدهد يا از  موقعى آه گندم و جو را از آاه جدا مى١٩٦١
مال خود جدا آند و زآات طال و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن، ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال 

ولى بعد از جدا آردن اگر منتظر فقير معينى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد آه از جهتى برترى دارد . خود جدا نمايد
 تواند زآات مى

شود زآات داد دسترسى   بعد از جدا آردن زآات الزم نيست فورا آن را به مستحق بدهد ولى اگربه آسى آه مى١٩٦٢
 .دارد احتياط مستحب آن است آه دادن زآات را تاخير نيندازد

 .تواند زآات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه آوتاهى او از بين برود بايد عوض آن را بدهد  آسى آه مى١٩٦٣

تواند زآات را به مستحق برساند اگر زآات را ندهد و بدون آن آه در نگهدارى آن آوتاهى آند از بين   آسى آه مى١٩٦٤
گويند فورا داده است بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار  برود چنانچه دادن زآات را به قدرى تاخير انداخته آه نمى

تاخير نينداخته مثال دو سه ساعت تاخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتى آه مستحق حاضر 
 .بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد نبوده چيزى بر او واجب نيست و اگر مستحق حاضر بوده

تواند در تمام  تواند در بقيه آن تصرف آند واگر از مال ديگرش آنار بگذارد مى  اگر زآات را از خود مال آنار بگذرد مى١٩٦٥
 .مال تصرف نمايد

 جاى آن بگذارد تواند زآاتى را آه آنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به  انسان نمى١٩٦٦

 . اگر از زآاتى آه آنار گذاشته منفعتى ببرد مثال گوسفندى آه براى زآات گذاشته بره بياورد، مال فقير است١٩٦٧

گذارد مستحقى حاضر باشد بهتر است زآات را به او بدهد مگر آسى را در نظر   اگر موقعى آه زآات را آنار مى١٩٦٨
 .داشته باشد آه دادن زآات به او از جهتى بهتر باشد

 اگر با عين مالى آه براى زآات آنار گذاشته براى خودش تجارت آند صحيح نيست و اگر با اجازه حاآم شرع براى ١٩٦٩
 .مصلحت زآات تجارت آند تجارت صحيح و نفعش مال زآات است

شود و بعد از آن آه   اگر پيش از آن آه زآات بر او واجب شود چيزى بابت زآات به فقير بدهد زآات حساب نمى١٩٧٠
تواند چيزى زآات بر او واجب شد اگر چيزى را آه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد مى

 .او داده بابت زآات حساب آند را آه به

داند زآات بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زآات بگيردو پيش او تلف شود ضامن است پس   فقيرى آه مى١٩٧١
تواند عوض چيزى را آه به او داده بابت  شود اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مى موقعى آه زآات بر انسان واجب مى

 .زآات حساب آند

داند زآات بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زآات بگيردو پيش او تلف شود ضامن نيست و   فقيرى آه نمى١٩٧٢
 .تواند عوض آن را بابت زآات حساب آند انسان نمى

 مستحب است زآات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زآات، خويشان خود را بر ديگران ١٩٧٣
و اهل علم و آمال را بر غير آنان، و آسانى را آه اهل سؤال نيستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولى اگر دادن زآات به 

 .فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد مستحب است زآات را به او بدهد

 . بهتر است زآات را آشكار، و صدقه مستحبى را، مخفى بدهند١٩٧٤

خواهد زآات بدهد مستحقى نباشد، و نتواند زآات را به مصرف ديگرى هم آه براى آن   اگر در شهر آسى آه مى١٩٧٥
معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد آه بعدا مستحق پيدا آند بايد زآات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زآات

 .برساند، ولى مخارج بردن به آن شهر به عهده خود اوست و اگر زآات تلف شود ضامن نيست

ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از .تواند زآات را به شهر ديگر ببرد  اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود مى١٩٧٦
 .خودش بدهد و اگر زآات تلف شود ضامن است مگر آنكه با اجازه حاآم شرع برده باشد

 .دهد با خود اوست  اجرت وزن آردن، پيمانه نمودن گندم و جو و آشمش و خرمايى را آه براى زآات مى١٩٧٧

تواند آمتر از مثقال و نخود نقره هم به يك   آسى آه مثقال و نخود نقره يا بيشتر، از بابت زآات بدهكار است مى١٩٧٨
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فقير بدهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به مثقال و نخود نقره هم برسد 
 .تواند به يك فقير آمتر از آن بدهد مى

او بفروشد ولى اگر مستحق بخواهد   مكروه است انسان از مستحق درخواست آند آه زآاتى را آه از او گرفته به١٩٧٩
 .چيزى را آه گرفته بفروشد بعد از آنكه به قيمت رساند آسى آه زآات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است

 اگر شك آند زآاتى را آه بر او واجب بوده داده يا نه بايد زآات را بدهد هر چند شك او براى زآات سالهاى پيش ١٩٨٠
 .باشد

تواند زآات را به آمتر از مقدار آن صلح آند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زآات قبول نمايد، يا زآات را   فقير نمى١٩٨١
تواند زآات را بدهد و اميد هم  ولى آسى آه زآات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى. از مالك بگيرد و به او ببخشد

 .تواند زآات را از او بگيرد و به او ببخشد ندارد آه دارا شود، چنانچه بخواهد توبه آند فقير، مى

تواند از زآات قرآن يا آتاب دينى يا آتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اوالد خود و بر آسانى وقف   انسان مى١٩٨٢
 .تواند توليت وقف را براى خود يا اوالد خود قرار دهد و نيز مى. آند آه خرج آنان بر او واجب است

تواند از زآات ملك بخرد و بر اوالد خود يا بر آسانى آه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد آه   انسان نمى١٩٨٣
 .عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند

تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زآات بگيرد، ولى اگر به مقدار خرج سالش زآات گرفته باشد،   فقير مى١٩٨٤
 .تواند زآات بگيرد براى زيارت و مانند آن نمى

 اگر مالك فقيرى را وآيل آند، آه زآات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد آه قصد مالك اين بوده آه خود ١٩٨٥
تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد آه قصد مالك اين نبوده، براى  آن فقير از زآات برندارد،نمى

 .تواند بردارد خودش هم مى

 اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طال و نقره را بابت زآات بگيرد، چنانچه شرطهايى آه براى واجب شدن زآات گفته ١٩٨٦
 .شد در آنها جمع شود بايد زآات آنها را بدهد

خود را بدهد و بعد مال را  اگر دو نفر در مالى آه زآات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى ازآنان زآات قسمت١٩٨٧
 .تقسيم آنند چنانچه بداند شريكش زآات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد

 آسى آه خمس يا زآات بدهكار است و آفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد چنانچه ١٩٨٨
نتواند همه آنها را بدهد اگر مالى آه خمس يا زآات آن واجب شده از بين نرفته باشد بايد خمس و زآات را بدهد و اگر از 

 .تواند خمس يا زآات را بدهد يا آفاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد رفته باشد مى بين

 آسى آه خمس يا زآات بدهكار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او١٩٨٩
براى همه آنها آافى نباشد چنانچه مالى آه خمس و زآات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زآات را 

بدهند و بقيه مال او را به چيزهاى ديگرى آه بر او واجب است قسمت آنند و اگر مالى آه خمس و زآات آن واجب شده 
از بين رفته باشد بايد مال او را به خمس و زآات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند مثال اگر چهل تومان خمس بر او

خمس و ده  واجب است و بيست تومان به آسى بدهكار است و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابت
 .تومان به دين او بدهند

تواند براى معاش خود آسب آند، چنانچه تحصيل آن   آسى آه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى١٩٩٠
شود به او زآات داد و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد، زآات دادن به او  علم واجب يا مستحب باشد، مى

 .اشكال دارد

  زآات فطره

 آسى آه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و هوشيار است و فقير و بنده آس ديگر نيست، بايد براى خودش١٩٩١
يا ذرت  و آسانى آه نان خور او هستند هر نفرى يك صاع آه تقريبا سه آيلو است، گندم يا جو يا خرما يا آشمش يا برنج

 .و مانند اينها به مستحق بدهد، و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد،آافى است

 آسى آه مخارج سال خود و عياالتش را ندارد و آسبى هم ندارد آه بتواند مخارج سال خود و عياالتش را بگذراند،١٩٩٢
 .فقير است و دادن زآات فطره بر او واجب نيست
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شوند، بدهد آوچك باشند يا بزرگ،   انسان بايد فطره آسانى را آه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى١٩٩٣
 .مسلمان باشند يا آافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر

 اگر آسى را آه نان خور اوست و در شهر ديگر است، وآيل آند آه از مال او فطره خود را بدهد چنانچه اطمينان ١٩٩٤
 .خودش فطره او را بدهد دهد، الزم نيست داشته باشد آه فطره را مى

شود، بر او   فطره مهمانى آه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب مى١٩٩٥
 .واجب است

ماند واجب  شود و مدتى نزد او مى  فطره مهمانى آه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضاين صاحبخانه وارد مى١٩٩٦
 .اند آه خرجى او را بدهد است، و همچنين است فطره آسى آه انسان را مجبور آرده

شود بر صاحبخانه واجب نيست، اگر چه پيش از غروب او را   فطره مهمانى آه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى١٩٩٧
 .دعوت آرده باشد و در خانه او هم افطار آند

 . اگر آسى موقع غروب شب عيد فطر، ديوانه يا بيهوش باشد زآات فطره بر او واجب نيست١٩٩٨

 اگر پيش از غروب بچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، در صورتى آه شرايط واجب شدن فطره را١٩٩٩
 .دارا باشد، بايد زآات فطره را بدهد

 آسى آه موقع غروب شب عيد فطر، زآات فطره براو واجب نيست، اگر تاپيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب ٢٠٠٠
 .شدن فطره در او پيدا شود، مستحب است زآات فطره را بدهد

ولى مسلمانى آه شيعه نبوده اگر . آافرى آه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نيست٢٠٠١
 .بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زآات فطره را بدهد

 آسى آه فقط به اندازه يك صاع آه تقريبا سه آيلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زآات فطره را بدهد٢٠٠٢
تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكى از عياالتش  و چنانچه عياالتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مى

گيرد به  بدهد و اوهم به همين قصد به ديگرى بدهد و همچنين تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چيزى را آه مى
آسى بدهد آه از خودشان نباشد و اگر يكى از آنها صغير باشد احتياط آن است آه او را در دور دادن زآات فطره داخل 

نكنند و چنانچه ولى صغير از طرف او قبول نمايد بايد آن زآات فطره را به مصرف صغير برساند نه اينكه از طرف او به ديگرى
 .بدهد

خور او حساب شود،واجب نيست فطره او را بدهد، اگر  دار شود، يا آسى نان  اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه٢٠٠٣
 .شوند بدهد خور او حساب مى چه مستحب است فطره آسانى را آه بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نان

خور او شده واجب  خور آس ديگر شود فطره او بر آسى آه نان خور آسى باشد و پيش از غروب نان  اگر انسان نان٢٠٠٤
 .است، مثال اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد

 . آسى آه ديگرى بايد فطره او را بدهد، واجب نيست فطره خود را بدهد٢٠٠٥

 .شود  اگر فطره انسان بر آسى واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان واجب نمى٢٠٠٦

خودش فطره را بدهد از آسى آه فطره بر او واجب شده ساقط   اگر آسى آه فطره او بر ديگرى واجب است٢٠٠٧
 .شود نمى

و اگر . اش بر آن آس واجب است خور آس ديگر باشد،فطره دهد، چنانچه نان  زنى آه شوهرش مخارج او را نمى٢٠٠٨
 .خور آس ديگر نيست، در صورتى آه فقير نباشد بايد فطره خود را بدهد نان

تواند فطره او را به  خور او باشد، نمى حتى اگر سيدى نان. تواند به سيد فطره بدهد  آسى آه سيد نيست نمى٢٠٠٩
 .سيد ديگر بدهد

دهد، ولى اگر مادر يا دايه خورد بر آسى است آه مخارج مادر يا دايه را مى  فطره طفلى آه از مادر يا دايه شير مى٢٠١٠
 .دارد فطره طفل بر آسى واجب نيست مخارج خود را از مال طفل برمى

  . انسان اگر چه مخارج عياالتش را از مال حرام بدهد بايد فطره آنان را از مال حالل بدهد٢٠١١
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خور او   اگر انسان آسى را اجير نمايد و شرط آند آه مخارج او را بدهد در صورتى آه به شرط خود عمل آند و نان٢٠١٢
حساب شود بايد فطره او را هم بدهد ولى چنانچه شرط آند آه مقدار مخارج او را بدهد و مثال پولى براى مخارجش 

 .بدهد،دادن فطره او واجب نيست

 اگر آسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد بايد فطره او و عياالتش را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از غروب ٢٠١٣
 .بميرد واجب نيست فطره او عياالتش را از مال او بدهند

  مصرف زآات فطره

 اگر زآات فطره را به يكى از هشت مصرفى آه سابقا براى زآات مال گفته شد برسانند آافى است، ولى احتياط ٢٠١٤
 .مستحب آن است آه فقط به فقراى شيعه بدهد

تواند فطره را به مصرف او برساند يا به واسطه دادن به ولى طفل ملك  اى فقير باشد، انسان مى  اگر طفل شيعه٢٠١٥
 .طفل نمايد

دهند الزم نيست عادل باشد، ولى احتياط واجب آن است آه به شراب خوار و آسى آه   فقيرى آه فطره به او مى٢٠١٦
 .آند فطره ندهند آشكارا معصيت آبيره مى

 .آند، نبايد فطره بدهند  به آسى آه فطره را در معصيت مصرف مى٢٠١٧

 احتياط واجب آن است آه به يك فقير بيشتر از مخارج سالش و آمتر از يك صاع آه تقريبا سه آيلو است فطره ٢٠١٨
 .ندهند

 اگر از جنسى آه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است مثال از گندمى آه قيمت آن دو برابر قيمت گندم ٢٠١٩
معمولى است نصف صاع آه معناى آن در مساله پيش گفته شد بدهد آافى نيست، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم 

 .آند بدهد آفايت نمى

تواند نصف صاع را از يك جنس مثال گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثال جو بدهد، و اگر آن را به   انسان نمى٢٠٢٠
 .قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد، بلكه آافى نيست

 مستحب است در دادن زآات فطره خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را بعد اهل ٢٠٢١
 .علم فقير را، ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند مستحب است آنها را مقدم بدارد

 اگر انسان به خيال اين آه آسى فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده، چنانچه مالى را آه به او ٢٠٢٢
تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد، و اگر  داده از بين نرفته باشد مى

داده آنچه را گرفته فطره است بايد عوض آن را  دانسته يا احتمال مى از بين رفته باشد در صورتى آه گيرنده فطره مى
 .بدهد، و اال دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد دوباره فطره بدهد

شود به او فطره داد، مگر آن آه اطمينان پيدا آند يا از ظاهر حالش گمان پيدا شود آه   اگر آسى بگويد فقيرم نمى٢٠٢٣
 .يا انسان بداند آه قبال فقير بوده است فقير است

  مسائل متفرقه زآات فطره

دهد نيت  يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعى آه آن را مى  انسان بايد زآات فطره را به قصد قربت٢٠٢٤
 .دادن فطره نمايد

 اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست، و احتياط واجب آن است آه در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ٢٠٢٥
ولى اگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن آه فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره 

 .حساب آند مانعى ندارد

دهد بايد به جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد يا اگر مخلوط است چيزى آه   گندم يا چيز ديگرى را آه براى فطره مى٢٠٢٦
مخلوط شده به قدرى آم باشد آه قابل اعتنا نباشد، و اگر بيش از اين مقدار باشد در صورتى صحيح است آه خالص آن 

به يك صاع برسد، ولى اگر مثال يك صاع گندم به چندين من خاك مخلوط باشد آه خالص آردن آن خرج يا آار بيشتر از 
 .متعارف دارد دادن آن آافى نيست
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 . اگر فطره را از چيز معيوب بدهد، آافى نيست٢٠٢٧

دهد الزم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگرمثال فطره بعضى را گندم و فطره   آسى آه فطره چند نفر را مى٢٠٢٨
 .بعض ديگر را جو بدهد آافى است

خواند، بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد   آسى آه نماز عيد فطر مى٢٠٢٩
 .تواند دادن فطره را تا ظهر تاخير بيندازد خواند مى نمى

 اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را آنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد احتياط واجب آن است آه هر٢٠٣٠
 .دهد نيت فطره نمايد وقت آن را مى

 اگر موقعى آه دادن زآات فطره واجب است فطره را ندهد و آنار هم نگذارد احتياط واجب آن است آه بعدا بدون ٢٠٣١
 .اين آه نيت ادا و قضا آند، فطره را بدهد

 .تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد  اگر فطره را آنار بگذارد، نمى٢٠٣٢

 اگر انسان مالى داشته باشد آه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيت آند آه مقدارى از آن ٢٠٣٣
 .مال براى فطره باشد اشكال دارد

 اگر مالى را آه براى فطره آنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترس به فقير داشته و دادن فطره را تاخير انداخته ٢٠٣٤
 .بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترس به فقير نداشته ضامن نيست، مگر آنكه در نگهدارى آن آوتاهى آرده باشد

 در صورتى زآات فطره را از مال خود جدا آرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است٢٠٣٥
 .و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد. آه فطره را به جاى ديگر نبرد

 احكام حج
اند در آن جا بجا آورده شود، و در تمام عمر بر  زيارت آردن خانه خدا و انجام اعمالى است آه دستور داده:  حج٢٠٣٦

به : سوم. آنكه عاقل و آزاد باشد: دوم. آنكه بالغ باشد: اول: شود آسى آه اين شرايط را دارا باشد يك مرتبه واجب مى
واسطه رفتن به حج مجبور نشود آه آار حرامى را آه اهميتش در شرع از حج بيشتر است انجام دهد يا عمل واجبى را 

آنكه توشه راه و : اول: آنكه مستطيع باشد، و مستطيع بودن به چند چيز است: چهارم. آه از حج مهمتر است ترك نمايد
چيزهايى را آه بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در آتابهاى مفصل گفته شده، دارا باشد، و نيز مرآب 

سالمت مزاج و توانايى آن را داشته باشد آه بتواند مكه رود :دوم. سوارى يا مالى آه بتواند آنها را تهيه آند داشته باشد
در راه مانعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد يا انسان بترسد آه در راه جان يا عرض او از بين: سوم.و حج را بجا آورد

برود، يا مال او را ببرند، حج بر او واجب نيست، ولى اگراز راه ديگرى بتواند برود، اگرچه دورتر باشد در صورتى آه مشقت 
. به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد: چهارم. زياد نداشته باشدو خيلى غير متعارف نباشد، بايد از آن راه برود

 مخارج آسانى را آه: پنجم

دانند داشته  خرجى آنان بر او واجب است مثل زن و بچه و مخارج آسانى را آه مردم خرجى دادن به آنها را الزم مى
يا عايدى ملك يا راه ديگرى براى معاش خود داشته باشد آه مجبور نشود  بعد از برگشتن، آسب يا زراعت: ششم.باشد

 به زحمت زندگى آند

 .شود، وقتى حج بر او واجب است آه پول خانه را هم داشته باشد  آسى آه بدون خانه ملكى رفع احتياجش نمى٢٠٣٧

 نداشته باشدو شوهرش هم مثال فقير باشد و خرجى او را ندهد و ناچار شود آه به سختى زندگى آند، حج بر او ٢٠٣٨
 .واجب نيست

 اگر آسى توشه راه و مرآب سوارى نداشته باشد و ديگرى به او بگويد حج برو، من خرج تو و عياالت تو را در ٢٠٣٩
دهد، حج بر او واجب  دهم، در صورتى آه اطمينان داشته باشد آه خرج او را مى موقعى آه در سفر حج هستى مى

 .شود مى

گردد به او ببخشند و با او  رود و برمى  اگر خرجى رفتن و برگشتن و خرجى عياالت آسى را در مدتى آه مكه مى٢٠٤٠
شرط آنند آه حج آند، اگر چه قرض داشته باشدو در موقع برگشتن هم مالى آه بتواند با آن زندگى آند نداشته باشد 

 .شود بايد قبول نمايد و حج بر او واجب مى

گردد به او بدهند و بگويند  رود و برمى  اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عياالت آسى را در مدتى آه مكه مى٢٠٤١
 .شود گيرند، حج بر او واجب مى حج برو، ولى ملك او نكنند در صورتى آه اطمينان داشته باشد آه از او پس نمى
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 اگر مقدارى مال آه براى حج آافى است به آسى بدهند و با او شرط آنند آه در راه مكه خدمت آسى آه مال را٢٠٤٢
 .شود داده بنمايد، حج بر او واجب نمى

 اگر مقدارى مال به آسى بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نمايد، هر چند بعدا مالى از خود پيدا آند ديگر٢٠٤٣
 .حج بر او واجب نيست

 اگر براى تجارت مثال تا جده برود و مالى به دست آورد آه اگر بخواهد ازآنجا به مكه رود مستطيع باشد بايد حج ٢٠٤٤
 .آند، و در صورتى آه حج نمايد اگر چه بعدا مالى پيدا آند آه بتواند از وطن خود به مكه رود ديگر حج بر او واجب نيست

 اگر انسان اجير شود آه از طرف آسى ديگر حج آند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش٢٠٤٥
 .بفرستد بايد از آسى آه او را اجير آرده اجازه بگيرد

 اگر آسى مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود بايد اگر چه به زحمت باشد بعدا حج آند، و اگر به هيچ قسم ٢٠٤٦
نتواند حج برود، چنانچه آسى او را براى حج اجير آند بايد به مكه رود و حج آسى را آه براى او اجير شده بجا آورد و تا 
سال بعد در مكه بماند و براى خود حج نمايد، ولى اگر ممكن باشد آه اجير شود و اجرت را نقد بگيرد و آسى آه او را 
اجير آرده راضى شود آه حج او در سال بعد بجا آورده شود، بايد سال اول براى خود و سال بعد براى آسى آه اجير 

 .شده حج نمايد

اند به عرفات و مشعرالحرام   اگر در سال اولى آه مستطيع شده به مكه رود و در وقت معينى آه دستور داده٢٠٤٧
نرسد، چنانچه در سالهاى بعد مستطيع نباشد حج بر او واجب نيست، ولى اگر از سالهاى پيش مستطيع بوده و نرفته 

 .اگر چه به زحمت باشد بايد حج آند

 اگر در سال اولى آه مستطيع شده حج نكند و بعد به واسطه پيرى يا مرض و ناتوانى نتواند حج نمايد و نااميد ٢٠٤٨
باشد از اين آه بعدا خودش حج آند بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد، بلكه اگر در سال اولى آه به قدر رفتن حج مال 

آسى را از طرف خود بفرستد آه  پيدا آرده به واسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حج آند، احتياط مستحب آن است

  .حج نمايد

و اگر .  آسى آه از طرف ديگرى براى حج اجير شده بايد طواف نساء را از طرف او يا به نيت ما فى الذمه بجا آورد٢٠٤٩
 .شود بجا نياورد، زن بر آن اجير حرام مى

 اگر طواف نساء را درست بجا نياورد يا فراموش آند چنانچه در بين راه يا بعد از مراجعت به وطن يادش بيايد بايد در ٢٠٥٠
خودش، ديگرى را براى انجام آن نايب  صورت امكان دوباره برگردد و آن را انجام دهد، و در صورت عدم تمكن از بازگشت

 .بگيرد تا زن بر او حالل باشد

  احكام خريد و فروش

 چيزهايى آه در خريد و فروش مستحب است

 ياد گرفتن احكام معامالت به قدرى آه مورد احتياج است الزم است، و مستحب است فروشنده بين مشتريها در ٢٠٥١
قيمت جنس فرق نگذارد و در قيمت جنس سختگيرى نكند و آسى آه با او معامله آرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا 

 .آند آه معامله را به هم بزند بپذيرد

ولى چنانچه در . تواند در مالى آه گرفته تصرف نمايد يا باطل، نمى اى آه آرده صحيح است  اگر انسان نداند معامله٢٠٥٢
 .دانسته و بعد از معامله شك آند، تصرف او اشكال ندارد و معامله صحيح است موقع معامله احكام آن را مى

 آسى آه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد آسب آند، و براى آارهاى مستحب ٢٠٥٣
 .مانند وسعت دادن به عياالت و دستگيرى از فقرا آسب آردن مستحب است

  معامالت مكروه

معامله با : چهارم. آفن فروشى: سوم. قصابى: دوم. بنده فروشى: اول:  عمده معامالت مكروه از اين قرار است٢٠٥٤
آنكه آار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها : ششم. معامله بين اذان صبح و اول آفتاب: پنجم. مردمان پست

 .خواهد بخرد داخل معامله او شود آنكه براى خريدن جنسى آه ديگرى مى: هفتم. قرار دهد
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 معامالت باطل

خريد و فروش عين نجس، مثل بول و غائط و مسكرات، بنابر اقوى در بعضى : اول:  در چند مورد معامله باطل است٢٠٥٥
خريد و : سوم. خريد و فروش مال غصبى، مگر آنكه صاحبش معامله را اجازه آند: دوم. و بنابر احتياط واجب در بعضى

. معامله چيزى آه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آالت قمار و موسيقى: چهارم. فروش چيزهايى آه مال نيست
و حرام است غش در معامله، يعنى فروختن جنسى آه با چيز ديگر مخلوط است در . اى آه در آن ربا باشد معامله: پنجم

صورتى آه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى آه آن را با پيه مخلوط آرده است، و
از ما نيست آسى آه : از پيغمبر اآرم صلى اهللا عليه و آله و سلم منقول است آه فرمودند. گويند اين عمل را غش مى

در معامله با مسلمانان غش آند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد، و هر آه با برادر مسلمان خود غش آند، 
 .آند بندد و او را به خودش واگذار مى برد و راه معاش او را مى خداوند برآت روزى او را مى

 فروختن چيز پاآى آه نجس شده و آب آشيدن آن ممكن است اشكال ندارد ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را ٢٠٥٦
 .بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد

 اگر چيز پاآى مانند روغن و نفت آه آب آشيدن آن ممكن نيست نجس شود ، چنانچه مثال روغن نجس را براى ٢٠٥٧
خوردن به خريدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى آارى بخواهد آه شرط آن پاك بودن نيست، مثال 

 .بخواهند نفت نجس را بسوزانند فروش آن اشكال ندارد

 بايد دوايى را آه مثل شراب عين آن نجس است معامله نكنند،ولى معامله دوايى آه عينش نجس نيست، اگر به ٢٠٥٨
 .آن احتياج داشته باشند اشكال ندارد

آورند اگر نجس بودن آنها معلوم   خريد و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهايى آه از ممالك غير اسالمى مى٢٠٥٩
گيرند چنانچه در شهر آفار از دست آافر بگيرند و  نباشد اشكال ندارد، ولى روغنى را آه از حيوان بعد از جان دادن آن مى

باشد، بلكه اگر در  آند نجس است و معامله آن باطل مى از حيوانى باشد آه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى
 .شهر مسلمانان هم از دست آافر بگيرند معامله آن باطل است، مگر آنكه بدانند آه آن آافر از مسلمان خريده است

 اگر روباه را به غير دستورى آه در شرع معين شده آشته باشند يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن ٢٠٦٠
 .حرام و معامله آن باطل است

شود باطل  آورند يا از دست آافر گرفته مى  خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى آه از ممالك غير اسالمى مى٢٠٦١
 .است، ولى اگر انسان بداند آه آنها از حيوانى است آه به دستور شرع آشته شده خريد و فروش آنها اشكال ندارد

 خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى آه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولى اگر انسان بداند آه آن ٢٠٦٢
مسلمان آن را از دست آافر گرفته و تحقيق نكرده آه از حيوانى است آه به دستور شرع آشته شده يا نه، خريدن آن 

 .حرام و معامله آن باطل است

 . خريد و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است٢٠٦٣

 . فروختن مال غصبى باطل است، و فروشنده بايد پولى را آه از خريدار گرفته به او برگرداند٢٠٦٤

 . اگر خريدار قصدش اين باشد آه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد٢٠٦٥

 اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد و از اول هم قصدش اين باشد معامله اشكال دارد، و اگر از اول ٢٠٦٦
 .قصدش اين نباشد معامله صحيح است، ولى بايد مقدارى را آه بدهكار است از مال حالل بدهد

 . خريد و فروش آالت لهو مثل تار و ساز حتى سازهاى آوچك حرام است٢٠٦٧

شود استفاده حالل از آن ببرند به قصد اين بفروشد آه آن را در حرام مصرف آنند، مثال انگور را   اگر چيزى را آه مى٢٠٦٨
 .به اين قصد بفروشد آه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است

 . خريد و فروش مجسمه و صابون يا چيزهاى ديگرى آه روى آن مجسمه دارد اشكال ندارد٢٠٦٩

 خريدن چيزى آه از قمار يا دزدى يا از معامله باطل تهيه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است و اگر آسى آن ٢٠٧٠
 .را بخرد بايد به صاحب اصليش برگرداند

فروشم،   اگر روغنى را آه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين آند، مثال بگويد اين يك من روغن را مى٢٠٧١
تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنى آه پيه دارد  مشترى مى
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 .تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد بدهد، مشترى مى

فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثال يك من گندم را به   اگر مقدارى از جنسى را آه با وزن يا پيمانه مى٢٠٧٢
يك من و نيم گندم بفروشد ربا و حرام است، و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است آه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود 

زنا آند، بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد يا با يكديگر تفاوت 
دهد بگيرد باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى آه مى

بيشتر ازآن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طالى ساخته را بدهد و بيشتر 
 .باشد از آن طالى نساخته بگيرد ربا و حرام مى

فروشد، مثال يك من گندم به يك من گندم و ده تومان  گيرند غير از جنسى باشد آه مى  اگر چيزى را آه اضافه مى٢٠٧٣
پول بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلكه اگرچيزى زيادتر نگيرد ولى شرط آند آه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و

 .باشد حرام مى

دهد چيزى عالوه آند، مثال يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم   اگر آسى آه مقدار آمتر را مى٢٠٧٤
دهد براى  بفروشد، اگر مقدار آمتر در قيمت مساوى با مقدار بيشتر همجنس آن باشد و آسى آه مقدار آمتر را مى

يك من و نيم گندم  خالصى از فروش آن به زيادتر از همجنس، چيزى عالوه آند، مثال يك من گندم اعال و يك دستمال را به
متوسط بفروشد اشكال ندارد، و همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد آنند، مثال يك من گندم و يك دستمال را به 
يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد، ولى اگر چيز عالوه براى فرار از ربا باشد، مثال يك من گندم خوب را به يك من و

 .نيم گندم خوب مثل آن بخواهد نسيه بفروشد و براى فرار از ربا چيزى بر يك من گندم عالوه آند جايز نيست

آنند  فروشند يا چيزى را آه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى  اگر چيزى را آه مثل پارچه با متر و ذرع مى٢٠٧٥
 .بفروشد و زيادتر بگيرد، مثال ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد

آنند، اگر از شهرها با شماره معامله مى فروشند و در بعضى  جنسى را آه در بعضى از شهرها به وزن يا پيمانه مى٢٠٧٦
 .فروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام است و در شهر ديگر ربا نيست در شهرى آه آن را با وزن يا پيمانه مى

گيرد از يك جنس نباشد زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من  فروشد و عوضى را آه مى  اگر چيزى را آه مى٢٠٧٧
 .برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است

گيرد از يك چيز عمل آمده باشد بايد در معامله زيادى نگيرد، پس  فروشد و عوضى را آه مى  اگر جنسى را آه مى٢٠٧٨
اگر يك من روغن بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد ربا و حرام است، و احتياط واجب آن است آه اگر ميوه 

 .رسيده را با ميوه نارس معامله آند زيادى نگيرد

سير جو بگيرد ربا و حرام  شود، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج  جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى٢٠٧٩
است، و نيز اگر مثال ده من جو بخرد آه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را 

 .باشد دهد مثل آن است آه زيادى گرفته و حرام مى مى

توانند از   اگر مسلمان از آافرى آه در پناه اسالم نيست ربا بگيرد اشكال ندارد،و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر مى٢٠٨٠
 .يكديگر ربا بگيرند

 شرايط فروشنده و خريدار

آنكه حاآم : سوم. آنكه عاقل باشند:دوم. آنكه بالغ باشند: اول:  براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است٢٠٨١
آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثال به : چهارم. شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد
آنكه جنس و: ششم. آنكه آسى آنها را مجبور نكرده باشد: پنجم. شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است

و احكام اينها در مسايل آينده . دهند مالك باشند، يا مثل پدر و جد صغير اختيار مال در دست آنان باشد عوضى را آه مى
 .گفته خواهد شد

 معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه داده باشند آه معامله آند، ولى اگر بچه ٢٠٨٢
و نيز اگر طفل وسيله . ها متعارف است معامله آند، اشكال ندارد مميز باشد و چيز آم قيمتى را آه معامله آن براى بچه

باشد آه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، 
اند، معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند آه  چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله آرده

 .رساند طفل جنس و پول را به صاحب آن مى

 اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را آه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از ٢٠٨٣
اى ندارد بايد چيزى را آه از بچه  شناسد و براى شناختن او هم وسيله صاحبش رضايت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمى

اش برساند، و اگر او را گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد، ولى اگر چيزى را آه گرفته مال خود صغير باشد بايد به ولى
 .پيدا نكرد به حاآم شرع بدهد
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تواند از بچه يا ولى او مطالبه   اگر آسى با بچه نابالغ معامله آند و جنس يا پولى آه به بچه داد از بين برود، نمى٢٠٨٤
 .آند

 اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور آنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم معامله ٢٠٨٥
 .آه دوباره صيغه معامله را بخوانند صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است

 اگر انسان مال آسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند معامله ٢٠٨٦
 .باطل است

او مفسده نداشته باشد ، بلكه بهتر آن  توانند مال طفل را بفروشند آه براى  پدر و جد پدرى طفل در صورتى مى٢٠٨٧
توانند مال طفل را  است آه تا مصلحت نباشد نفروشند، اما وصى پدر و وصى جد پدرى و حاآم شرع فقط در صورتى مى

 .بفروشند آه مصلحت طفل در آن باشد

 اگر آسى مالى را غصب آند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد معامله صحيح٢٠٨٨
آه مشترى و صاحب مال در منفعتى آه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه  است، و احتياط واجب آن است

 .آنند

 اگر آسى مالى را غصب آند و بفروشد به قصد اين آه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را ٢٠٨٩
 .اجازه نكند معامله باطل است، و اگر براى آسى هم آه مال را غصب آرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد

 شرايط جنس و عوض آن

آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره: اول . شرط دارد گيرند پنج فروشند و چيزى آه عوض آن مى  جنسى آه مى٢٠٩٠
آنكه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى آه فرار آرده صحيح نيست ولى : دوم . و مانند اينها معلوم باشد

تواند تحويل دهد مثال با يك فرش بفروشد اگر چه آن بنده پيدا نشود معامله  اى را آه فرار آرده با چيزى آه مى اگر بنده
خصوصياتى را آه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به : صحيح است و در غير بنده مشكل است سوم

آسى در جنس يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را آه انسان : چهارم. آند، معين نمايد معامله فرق مى
آن آه بنابر احتياط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن : پنجم. تواند بفروشد پيش آسى گرو گذاشته بدون اجازه او نمى

و چنانچه خريدار به. يك ساله خانه را بفروشد صحيح است را، اگرچه جايز بودن خالى از قوت نيست، پس اگر مثال منفعت
يك ساله خانه خود را به او واگذار آند جاى پول منفعت ملك خود را بدهد، مثال فرشى را از آسى بخرد و عوض آن منفعت

 .و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد. اشكال ندارد

آنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى   جنسى را آه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى٢٠٩١
 .آنند با ديدن خريدارى نمايد تواند همان جنس را در شهرى آه با ديدن معامله مى مى

خواهد ده  شود معامله آرد،به اين طور آه اگر مثال مى آنند با پيمانه هم مى  چيزى را آه با وزن خريد و فروش مى٢٠٩٢
 .گيرد ده پيمانه بدهد اى آه يك من گندم مى من گندم بفروشد با پيمانه

 اگر يكى از شرطهايى آه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند ٢٠٩٣
 .آه در مال يكديگر تصرف آنند تصرف آنها اشكال ندارد

اى را آه مال براى آنها   معامله چيزى را آه وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود آه نتواند استفاده٢٠٩٤
وقف شده از آن ببرند ، مثال حصير مسجد بطورى پاره شود آه نتوانند روى آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد، و در 

 .صورتى آه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند آه به مقصود وقف آننده نزديكتر باشد

اند به طورى اختالف پيدا شود آه اگر مال وقف را نفروشند گمان   هرگاه بين آسانى آه مال را براى آنان وقف آرده٢٠٩٥
توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، ولى چنانچه اختالف  آن برود آه مال يا جانى تلف شود مى

شود، الزم است آن موقوفه به محل ديگر تبديل و يا با پول فروش آن محل  با تنها فروختن و تهيه مكان ديگر برطرف مى
 .ديگر خريده شود و به جاى مكان اول و در همان جهت وقف اولى وقف گردد

اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال   خريد و فروش ملكى آه آن را به ديگرى اجاره داده٢٠٩٦
اند يا به گمان اين آه مدت اجاره آم است ملك را خريده باشد  مستاجر است، و اگر خريدار نداند آه آن ملك را اجاره داده

 .تواند معامله خودش را به هم بزند پس از اطالع مى

 صيغه خريد و فروش

 در خريد و فروش الزم نيست صيغه عربى بخوانند، مثال اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول ٢٠٩٧
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فروختم و مشترى بگويد قبول آردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشا داشته باشند، يعنى به 
 .گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد

گيرد مال خود را ملك او آند و او   اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ولى فروشنده در مقابل مالى آه از خريدار مى٢٠٩٨
 .شوند بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مى

 ها خريد و فروش ميوه

اى آه گل آن ريخته و دانه بسته به طورى آه معموال ديگر از آفت گذشته باشد پيش از چيدن صحيح   فروش ميوه٢٠٩٩
 .است، و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد

 . بريزد بفروشند بايد چيزى آه داراى ماليت و قابل فروش جداگانه و ملك فروشنده باشد با آن ضميمه نمايند٢١٠٠

 . اگر خرمايى را آه زرد يا سرخ شده بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند٢١٠١

شود، در صورتى آه ظاهر و نمايان   فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها آه سالى چند مرتبه چيده مى٢١٠٢
 .شده باشد و معين آنند آه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد

 . اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن آه دانه بسته به چيز ديگرى غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد٢١٠٣

 نقد و نسيه

توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و   اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مى٢١٠٤
تحويل بگيرند، و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است آه آن را در اختيار خريدار بگذارند آه بتواند در آن تصرف
آند، و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است آه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند آه اگر بخواهد آن را به

 .جاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند

 در معامله نسيه بايد مدت آامال معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد آه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت٢١٠٥
 .آامال معين نشده معامله باطل است

تواند عوض آن را از خريدار مطالبه  اند نمى  اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى آه قرار گذاشته٢١٠٦
تواند پيش از تمام شدن مدت طلبى را آه دارد از نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مى

 .ورثه او مطالبه نمايد

تواند عوض آن را از خريدار مطالبه  اند مى  اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى آه قرار گذاشته٢١٠٧
 .نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد بايداو را مهلت دهد

داند مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است، ولى   اگر به آسى آه قيمت جنس را نمى٢١٠٨
داند نسيه بدهد و گرانتر حساب آند، مثال بگويد جنسى را آه به تو نسيه  اگر به آسى آه قيمت نقدى جنس را مى

 .آنم و او قبول آند اشكال ندارد فروشم گرانتر حساب مى دهم تومانى يك ريال از قيمتى آه نقد مى مى

 آسى آه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگرمثال بعد از گذشتن نصف مدت مقدارى٢١٠٩
 .از طلب خود را آم آند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد

 معامله سلف

 معامله سلف آن است آه مشترى پول را بدهد آه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد، و اگر بگويد اين پول را ٢١١٠
دهم آه مثال بعد از شش ماه فالن جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول آردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فالن  مى

 .جنس را فروختم آه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است

 اگر پول طال و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طال و نقره بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را ٢١١١
سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است، و احتياط مستحب آن است در عوض جنسى 

 .فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد آه مى

 شرايط معامله سلف

آند معين نمايند ولى  خصوصياتى را آه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى: اول:  معامله سلف شش شرط دارد٢١١٢
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دقت زياد هم الزم نيست همين قدر آه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده آافى است پس معامله سلف در نان و 
حيوان و مانند اينها در صورتى آه نشود خصوصياتشان را به طورى معين آنند آه براى مشترى مجهول  گوشت و پوست

پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند خريدار تمام قيمت را به : دوم. نباشد و معامله غررى باشد باطل است
فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد آه در اين صورت بهتر آن است آه فروشنده پول جنس را به 

حساب آند،  پس از آن مشترى طلبى را آه از فروشنده دارد بابت پول جنسى آه به ذمه او است.ذمه مشترى قرار دهد
تواند معامله همان مقدار را به  ولى فروشنده مى و چنانچه مقدارى از آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است

دهم چون مدت آامال معلوم  مدت را آامال معين آنند، و اگر مثال بگويد تا اول خرمن جنسى را تحويل مى: سوم. هم بزند
وقتى را براى تحويل جنس معين آنند آه در آن وقت به قدرى از آن جنس وجود داشته: چهارم. نشده معامله باطل است

بنابر احتياط واجب جاى تحويل جنس را معين نمايند ولى اگر: پنجم. باشد آه اطمينان داشته باشند آه ناياب نخواهد بود
وزن يا پيمانه آن را معين آنند و جنسى را : ششم. از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد الزم نيست اسم آن جا را ببرند

آنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ  هم آه معموال با ديدن معامله مى
 .تفاوت افراد آن به قدرى آم باشد آه مردم به آن اهميت ندهند

 احكام معامله سلف

تواند جنسى را آه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن   انسان نمى٢١١٣
 .را تحويل نگرفته باشد فروختن آن اشكال ندارد

و نيز اگر بهتر از آنچه قرار .  در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را آه قرارداد آرده بدهد،مشترى بايد قبول آند٢١١٤
گذاشته، بدهد، يعنى همان اوصاف را با زيادتى آمال دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد، و اگر اين طور نباشد الزم 

 .نيست قبول آند، مثل آن آه بنده جاهل خريده باشد و بايع بخواهد عالم بدهد

 .تواند قبول نكند تر از جنسى باشد آه قرارداد آرده،مشترى مى دهد پست  اگر جنسى را آه فروشنده مى٢١١٥

 اگر فروشنده به جاى جنسى آه قرارداد آرده جنس ديگرى بدهد، در صورتى آه مشترى راضى شود اشكال ٢١١٦
 .ندارد

 اگر جنسى را آه سلف فروخته، در موقعى آه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه آند، مشترى ٢١١٧
 .تواند صبر آند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را آه داده پس بگيرد مى

 اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد آه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد، معامله باطل ٢١١٨
 .است

 فروش طال و نقره، به طال و نقره

سكه، در صورتى آه وزن يكى از آنها زيادتر از  دار باشند يا بى  اگر طال را به طال، يا نقره را به نقره بفروشد، سكه٢١١٩
 .ديگرى باشد معامله حرام و باطل است

 . اگر طال را به نقره، يا نقره را به طال بفروشد، معامله صحيح است و الزم نيست وزن آنها مساوى باشد٢١٢٠

 اگر طال يا نقره را به طال يا نقره بفروشند بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند جنس و عوض آن٢١٢١
 .اند، تحويل ندهند معامله باطل است را به يكديگر تحويل دهند، و اگر هيچ مقدار از چيزى را آه قرار گذاشته

 اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را آه قرار گذاشته، تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر ٢١٢٢
تواند معامله را به  ولى آسى آه تمام مال به دست او نرسيده، مى. جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است

 .هم بزند

اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، و يا مقدارى خاك طالى معدن را به همان مقدار طالى  ٢١٢٣
 .خالص بفروشند معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طال، و خاك طال به نقره به هر صورت اشكال ندارد

 تواند معامله را به هم بزند مواردى آه انسان مى

: اول: توانند معامله را به هم بزنند گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى  حق به هم زدن معامله را خيار مى٢١٢٤
.آنكه مغبون شده باشند خيار غبن: دوم. گويند آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس مى

: چهارم. در معامله قرارداد آنند آه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند خيار شرط: سوم
فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى آند آه قيمت مال در نظر مردم زياد شودخيار 

دهد طور مخصوصى باشد و  فروشنده يا خريدار شرط آند آه آارى انجام دهد يا شرط آند مالى را آه مى: پنجم. تدليس
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در جنس يا : ششم. تواند معامله را به هم بزند خيار تخلف شرط به آن شرط عمل نكند، آه در اين صورت ديگرى مى
آه اگر صاحب  اند مال ديگرى است معلوم شود مقدارى از جنسى را آه فروخته: هفتم. عوض آن عيبى باشد خيار عيب

تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم  آن به معامله راضى نشود خريدار مى
تواند  شود مقدارى از چيزى را آه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى

فروشنده خصوصيات جنس معينى را آه : هشتم. معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خردار بگيرد خيار شرآت
تواند معامله را به  مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى آه گفته، نبوده است، آه در اين صورت مشترى مى

دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى آه گفته، نبوده است،  هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را آه مى
مشترى پول جنسى را آه نقدا خريده تا سه روز ندهد و : نهم. هم بزند خيار رؤيت تواند معامله را به فروشنده مى

فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، آه اگر مشترى شرط نكرده باشد آه دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس 
ها باشد آه  ولى اگر جنسى را آه خريده مثل بعضى از ميوه. تواند معامله را به هم بزند هم نشده باشد، فروشنده مى

شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد آه دادن پول را تاخير بيندازد و شرط  اگر يك روز بماند ضايع مى
حيوانى را خريده باشد آه خريدار : دهم. هم بزند خيار تاخير تواند معامله را به تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى

فروشند نتواند جنسى را آه فروخته تحويل دهد، مثال : يازدهم. هم بزند خيار حيوان تواند معامله را به تا سه روز مى
و احكام اينها در. تواند معامله را به هم بزند خيار تعذر تسلم اسبى را آه فروخته فرار نمايد، آه در اين صورت مشترى مى

 .مسايل آينده گفته خواهد شد

 اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غلفت آند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه ٢١٢٥
تواند معامله را به هم بزند، و دهند مى دانند و به آمى و زيادى آن اهميت مى بقدرى گران خريده آه مردم او را مغبون مى

نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غلفت آند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى آه 
 .تواند معامله را به هم بزند مردم به مقدارى آه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى

گذارند آه اگر فروشنده  فروشند و قرار مى  در معامله بيع شرط، آه مثال خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى٢١٢٦
سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى آه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته 

 .باشند،معامله صحيح است

 در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد آه هرگاه سر مدت پول را ندهد خريدار ملك را به او ٢١٢٧
دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه آند، و اگر خريدار بميرد  مى
 .تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد نمى

 .تواند معامله را به هم بزند  اگر چاى اعال را با چاى پست مخلوط آند و به اسم چاى اعال بفروشد، مشترى مى٢١٢٨

 اگر خريدار بفهمد مالى را آه گرفته عيبى دارد، مثال حيوانى را بخرد و بفهمد آه يك چشم آن آور است، چنانچه ٢١٢٩
سالم و معيوب آن را  تواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمت دانسته، مى آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى

سالم و معيوب از پولى آه به فروشنده داده پس بگيرد، مثال مالى را آه به چهار تومان  معين آند و به نسبت تفاوت يمت
سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد چون  خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى آه قيمت

 .تواند يك چهارم پولى را آه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد باشد مى سالم و معيوب يك چهارم مى فرق قيمت

 اگر فروشنده بفهمد در عوضى آه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او ٢١٣٠
سالم و معيوب را به دستورى آه در مساله پيش گفته شد  تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت دانسته، مى نمى
 .بگيرد

تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر  اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود خريدار مى٢١٣١
تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر  در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى

 .بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد

 . اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد٢١٣٢

 .تواند معامله را به هم بزند  هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد،مى٢١٣٣

آنكه : اول: تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد  در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى٢١٣٤
در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد : سوم. به عيب مال راضى شود: دوم. موقع خريدن عيب مال را بداند

فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى آه دارد : چهارم. گيرم دهم و تفاوت قيمت هم نمى پس نمى
فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار فروشم، ولى اگر عيبى را معين آند و بگويد مال را با اين عيب مى مى
 .تواند براى عيبى آه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد مى

: تواند تفاوت قيمت بگيرد هم بزند، ولى مى تواند معامله را به  در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى٢١٣٥
. آنكه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد آه مردم بگويند بطورى آه خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است: اول
بعد از تحويل گرفتن مال عيب : سوم. بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط آند: دوم
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ديگرى در آن پيدا آند، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا آند، اگر چه آن را 
تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد  تحويل گرفته باشد باز هم مى

 .تواند معامله را به هم بزند و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا آند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد مى

 اگر انسان مالى داشته باشد آه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان٢١٣٦
 .تواند معامله را به هم بزند خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد آه بهتر از آن بوده، مى

 مسائل متفرقه

خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را آه به واسطه آنها قيمت مال آم يا زياد   اگر فروشنده قيمت٢١٣٧
 .يا نسيه يا به آمتر از آن بفروشد، مثال بايد بگويد آه نقد خريده است شود بگويد، اگرچه به همان قيمت مى

 اگر انسان جنسى را به آسى بدهد و قيمت آن را معين آند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه ٢١٣٨
اين  و نيز اگر بگويد اين جنس را به. زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دالل است

قيمت به تو فروختم، و او بگويد قبول آردم، يا به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه 
 .زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست

پس اگر آن گوشت را معين آرده.  اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصيت آرده است٢١٣٩
و اگر آن را معين نكرده، در صورتى آه . تواند معامله را به هم بزند فروشم،مشترى مى و گفته اين گوشت نر را مى

 .مشترى به گوشتى آه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد

اى به او بفروشد آه رنگ آن برود،  خواهم آه رنگ آن نرود، و بزاز پارچه اى مى  اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه٢١٤٠
 .تواند معامله را به هم بزند مشترى مى

 . قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام است٢١٤١

 احكام شرآت
يا بعد از آن هر آدام مقدارى از مال خود   اگر دو نفر بخواهند با هم شرآت آنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرآت٢١٤٢

را با مال ديگرى به طورى مخلوط آند آه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شرآت را 
 .خواهند با يكديگر شريك باشند، شرآت آنان صحيح است بخوانند،يا آارى آنند آه معلوم باشد مى

گذارند هر قدر مزد  گيرند با يكديگر شرآت آنند،مثل دالآها آه قرار مى  اگر چند نفر در مزدى آه از آار خودشان مى٢١٤٣
 .گرفتند با هم قسمت آنند، شرآت آنان صحيح نيست

 اگر دو نفر با يكديگر شرآت آنند آه هر آدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در٢١٤٤
اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند، صحيح نيست، اما اگر هر آدام ديگرى را وآيل آند جنسى آه هر آدام خريده

آه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد آه هر دو بدهكار شوند، شرآت 
 .صحيح است

شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار   آسانى آه به واسطه عقد شرآت با هم شريك مى٢١٤٥
پس آدم سفيهى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف . شرآت آنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند

 .آند، اگر حاآم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى آرده باشد، اگر شرآت آند صحيح نيست مى

آند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط آند يا بيشتر از شريك ديگر آار مى شرط آنند آسى آه آار مى  اگر در عقد شرآت٢١٤٦
 .اند عمل نمايند آند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى آه آرده آند يا آمتر آار مى آنند آسى آه آار نمى

 اگر قرار بگذارند آه همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست،ولى اگر قرار بگذارند آه تمام ضرر يا بيشتر آن را ٢١٤٧
 .يكى از آنان بدهد، شرآت و قرارداد هر دو صحيح است

 اگر شرط نكنند آه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم ٢١٤٨
سرمايه قسمت نمايند، مثال اگر  برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت به يك اندازه مى

دو نفر شرآت آنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى 
 .است، چه هر دو به يك اندازه آار آنند يا يكى آمتر آار آند يا هيچ آار نكند

شرط آنند آه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر آدام به تنهايى معامله آنند يا فقط يكى   اگر در عقد شرآت٢١٤٩
 .از آنان معامله آند، بايد به قرارداد عمل نمايند
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تواند با آن   اگر معين نكنند آه آدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى٢١٥٠
 .سرمايه معامله آند

اند آه نسيه  شريكى آه اختيار سرمايه شرآت با اوست بايد به قرارداد شرآت عمل آند،مثال اگر با او قرار گذاشته٢١٥١
بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته 

باشند بايد داد و ستدى نمايد آه براى شرآت ضرر نداشته باشد، و معامالت را به طورى آه متعارف است انجام دهد، 
پس اگر مثال معمول است آه نقد بفروشد يا مال شرآت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين طور عمل نمايد، و

 .تواند همين طور عمل آند اگر معمول است آه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى

اند خريد و فروش آند و خسارتى آند، اگر بر خالف قراردادى آه با او آرده  شريكى آه با سرمايه شرآت معامله مى٢١٥٢
براى شرآت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعدا به قراردادى آه شده معامله آند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى 

باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله آند معامله او صحيح  نكرده باشند و بر خالف معمول معامله آند ضامن مى
 .است

 .روى ننمايد و آن تلف شود ضامن نيست آند اگر زياده  شريكى آه با سرمايه شرآت معامله مى٢١٥٣

آند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاآم شرع قسم بخورد، بايد   شريكى آه با سرمايه شرآت معامله مى٢١٥٤
 .حرف او را قبول آرد

توانند در مال شرآت تصرف اند برگردند، هيچ آدام نمى اى آه به تصرف در مال يكديگر داده  اگر تمام شريكها از اجازه٢١٥٥
آنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى آسى آه از اجازه خود برگشته 

 .تواند در مال شرآت تصرف آند مى

يكى از شريكها تقاضا آند آه سرمايه شرآت را قسمت آنند،اگر چه شرآت مدت داشته باشد بايد ديگران  هر وقت٢١٥٦
تواند او را وادار به قبول نمايند، مگر آنكه قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد، آه در اين صورت نمى

 .قبول قسمت نمايد

 اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاآم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى ٢١٥٧
 .توانند در مال شريك تصرف آنند آند، شريكهاى ديگر نمى

 اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شرآت بخرد و شريك ديگر ٢١٥٨
 .بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است

دانستند  اى آنند، بعد بفهمند شرآت باطل بوده، چنانچه طورى باشد آه اگر مى  اگر با سرمايه شرآت معامله٢١٥٩
شرآت درست نيست به تصرف در مال يكديگر راضى بودند معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال 

اند بگويند به آن معامله  همه آنان است،و اگر اين طور نباشد، در صورتى آه آسانى آه به تصرف ديگران راضى نبوده
باشد، و در هر صورت هر آدام آنان آه براى شرآت آارى آرده است، اگر  راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مى

 .تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد به قصد مجانى آار نكرده باشد مى

 احكام صلح
 صلح آن است آه انسان با ديگرى سازش آند آه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او آند، يا از طلب يا ٢١٦٠

 .حق خود بگذرد، خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض

آنند بايد بالغ و عاقل باشند، و آسى آنها را مجبور نكرده باشد، و قصد   دو نفرى آه چيزى را به يكديگر صلح مى٢١٦١
 .صلح داشته باشند، و حاآم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد

اند صحيح  ى آه بفهماند باهم صلح و سازش آرده  الزم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظ٢١٦٢
 .است

 اگر آسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد آه مثال يك سال نگهدارى آند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى٢١٦٣
روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح آند صحيح است، ولى اگر گوسفند را يك 

 .ساله به چوپان اجاره دهد آه از شير آن استفاده آند و در عوض مقدارى روغن بدهد اشكال دارد

 . اگر آسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح آند، در صورتى صحيح است آه او قبول نمايد٢١٦٤

 اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به آمتر از مقدارى آه هست ٢١٦٥
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صلح آند، مثال پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حالل نيست، مگر آنكه
دانست باز هم به آن  مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى آند، يا طورى باشد آه اگر مقدار طلب خود را مى

 .آرد مقدار صلح مى

 اگر بخواهند دو چيزى را آه از يك جنس، و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح آنند، در صورتى صحيح است آه ٢١٦٦
وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند آه وزن يكى بيشتر از ديگرى 

 .است صلح صحيح است

 اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح ٢١٦٧
آنند، چنانچه طلب آنان ازيك جنس و وزن آنها يكى باشد، مثال هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح 

است، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد، مثال يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد، 
آنند، در صورتى آه وزن يا پيمانه ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد آه معموال با وزن يا پيمانه آن را معامله مى

 .آنها مساوى نباشد مصالحه آنان باطل است

 اگر از آسى طلبى دارد آه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار آمترى صلح آند و مقصودش اين٢١٦٨
 .باشد آه از مقدارى از طلب خود گذشت آند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد

توانند صلح را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن معامله براى  يكديگر مى  اگر دو نفر چيزى را با هم صلح آنند، با رضايت٢١٦٩
 .تواند صلح را به هم بزند هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، آسى آه آن حق را دارد مى

و نيز اگر مشترى . توانند معامله را به هم بزنند اند مى  تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده٢١٧٠
حيوانى را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنين اگر پول جنسى را آه نقد خريده تا سه روز ندهد و 

آند در اين سه صورت حق تواند معامله را به هم بزند، ولى آسى آه مال را صلح مى جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى
 .تواند صلح را به هم بزند به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت ديگر آه در احكام خريد و فروش گفته شد، مى

تواند تفاوت قيمت صحيح و  تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى  اگر چيزى را آه به صلح گرفته معيوب باشد مى٢١٧١
 .معيوب را بگيرد

 هرگاه مال خود را به آسى صلح نمايد و با او شرط آند آه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را آه به تو ٢١٧٢
 .صلح آردم وقف آنى، و او هم اين شرط را قبول آند، بايد به شرط عمل نمايد

 احكام اجاره
آند بايد مكلف و عاقل باشندو به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند،   اجاره دهنده و آسى آه چيزى را اجاره مى٢١٧٣

آند، چنانچه  و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مى
 .حاآم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى آرده باشد، اگر چيزى را اجاره آند يا اجاره دهد صحيح نيست

 .تواند از طرف ديگرى وآيل شود و مال او را اجاره دهد  انسان مى٢١٧٤

 اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن ٢١٧٥
تواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى هرگاه طورى بوده آه اگر  او را جزو مدت اجاره قرار دهد،بعد از آنكه بچه بالغ شد مى

 .تواند اجاره را به هم بزند آرد بر خالف مصلحت بچه بود، نمى مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزو مدت اجره نمى

شود اجير آرد، و آسى آه به مجتهد دسترسى ندارد   بچه صغيرى را آه ولى ندارد بدون اجازه مجتهد نمى٢١٧٦
تواند از يك نفر مؤمن آه عادل باشد اجازه بگيرد واو را اجير نمايد، به شرط آنكه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او  مى

 .بلكه بنابر احتياط واجب ترك آن داراى مفسده براى بچه نابالغ باشد

آسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم  اجاره دهنده و مستاجر الزم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به٢١٧٧
و او بگويد قبول آردم، اجاره صحيح است، و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين آه ملك را اجاره دهد آن را به مستاجر

 .باشد واگذار آند و او هم به قصد اجاره آردن بگيرد اجاره صحيح مى

 اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين آه با رضايت طرف معامله مشغول آن ٢١٧٨
 .عمل شد، اجاره صحيح است

 .تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند آه ملك را اجاره داده يا اجاره آرده، صحيح است  آسى آه نمى٢١٧٩

 اگر خانه يا دآان يا اتاقى را اجاره آند و صاحب ملك با او شرط آند آه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستاجر ٢١٨٠

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org



تواند آن را به ديگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زيادتر از  تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، و اگر شرط نكند، مى نمى
مقدارى آه اجاره آرده آن را اجاره دهد، بايد در آن آارى مانند تعمير و سفيد آارى انجام داده باشد يا به غير جنسى آه 

 .اجاره آرده آن را اجاره دهد، مثال اگر با پول اجاره آرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد

و اگر شرط نكند،. شود او را به ديگرى اجاره داد  اگر اجير با انسان شرط آند آه فقط براى خود انسان آار آند، نمى٢١٨١
تواند زيادتر  چنانچه او را به چيزى آه اجرت او قرار داده اجاره دهد بايد زيادتر نگيرد، و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد مى

 .بگيرد

 اگر غير خانه و دآان و اتاق و اجير چيز ديگر مثال زمين را اجاره آند و مالك با او شرط نكند آه فقط خودش از آن ٢١٨٢
 .استفاده نمايد، اگر چه بيشتر ازمقدارى آه اجاره آرده آن را اجاره دهد، اشكال ندارد

تواند نصف ديگر   اگر خانه يا دآانى را مثال يك ساله به صد تومان اجاره آند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى٢١٨٣
آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى آه اجاره آرده مثال به صد و بيست تومان 

 .اجاره دهد، بايد در آن آارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى آه اجاره آرده اجاره دهد

 دهند شرايط مالى آه اجاره مى

هاى خود را اجاره دادم آنكه معين باشد، پس اگربگويد يكى از خانه: اول: دهند چند شرط دارد  مالى را آه اجاره مى٢١٨٤
دهد طورى خصوصيات آن را بگويد آه آامال معلوم  مستاجر آن را ببيند يا آسى آه آن را اجاره مى: دوم. درست نيست

آن مال به واسطه : چهارم. تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى آه فرار آرده باطل است:سوم. باشد
اى آه مال را براى  استفاده: پنجم. استفاده آردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست

اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى آه آب باران آفايت آن را نكند و از آب نهر هم  آن اجاره داده
دهد مال خود او باشد و اگر مال آس ديگر را اجاره دهد در  چيزى را آه اجاره مى: ششم. مشروب نشود صحيح نيست

 .صورتى صحيح است آه صاحبش رضايت دهد

 .اش استفاده آنند اشكال ندارد  اجاره دادن درخت براى آن آه از ميوه٢١٨٥

تواند براى آنكه از شيرش استفاده آنند اجير شود و الزم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به   زن مى٢١٨٦
 .تواند اجير شود واسطه شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى

 دهند اى آه مال را براى آن اجاره مى شرايط استفاده

آنكه حالل باشد، بنابر اين اجاره دادن دآان : اول: دهند چهار شرط دارد اى آه مال را براى آن اجاره مى  استفاده٢١٨٧
پول دادن براى آن : دوم. براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و آرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است

اى را آه مستاجر  دهند چند استفاده دارد،استفاده اگر چيزى را آه اجاره مى: سوم. استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد
برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين آنند  دهد و بار مى بايد از آن ببرد معين نمايد، مثال اگر حيوانى را آه سوارى مى

مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت : چهارم. هاى آن يا همه استفاده آه سوارى يا باربرى آن مال مستاجر است
 .معلوم نباشد ولى عمل را معين آنند، مثال با خياط قرار بگذارندآه لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد آافى است

 . اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است٢١٨٨

اى را مثال يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعداز خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است،   اگر خانه٢١٨٩
 .خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد اگرچه موقعى آه صيغه مى

 اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است اجاره صحيح ٢١٩٠
 .نيست

 اگر به مستاجر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت، در ماه اول صحيح ٢١٩١
 .ولى اگر بگويد هر ماهى ده تومان، و اول و آخر آن را معين نكند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است. است

مانند، اگر قرار بگذارند آه مثال شبى آنند و معلوم نيست چقدر در آن مى اى را آه غريب و زوار در آن منزل مى  خانه٢١٩٢
اند  يك تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود،استفاده از آن خانه اشكال ندارد، ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده

 .تواند آنان را بيرون آند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى

  مسائل متفرقه اجاره
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دهد بايد معلوم باشد، پس اگر ازچيزهايى است آه مثل گندم با وزن معامله   مالى را آه مستاجر بابت اجاره مى٢١٩٣
آنند، بايد شماره آن  آنند، بايد وزن آن معلوم باشد، و اگراز چيزهايى است آه مثل تخم مرغ با شماره معامله مى مى

 .معين باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آن را ببيند يا مستاجر خصوصيات آن را به او بگويد

 اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال االجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح ٢١٩٤
 .نيست

 آسى آه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه آند، و نيز اگر براى انجام ٢١٩٥

  .عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد

 هرگاه چيزى را آه اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستاجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن ٢١٩٦
 .استفاده نكند، بايد مال االجاره آن را بدهد

 اگر انسان اجير شود آه در روز معينى آارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن آار حاضر شود، آسى آه او را ٢١٩٧
اجير آرده اگرچه آن آار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثال اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى 

اجير نمايد و خياط در آن روز آماده آار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد آه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط بيكار 
 .باشد، چه براى خودش يا ديگرى آار آند

 اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود آه اجاره باطل بوده، مستاجر بايد مال االجاره را به مقدار معمول به ٢١٩٨
اى را يك ساله به صد تومان اجاره آند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه  صاحب ملك بدهد، مثال اگر خانه

معموال پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد، و نيز اگر بعد
از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود آه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك 

 .بدهد

روى  اگر چيزى را آه اجاره آرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن آوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده٢١٩٩
روى نكرده و در  اى را آه به خياط داده از بين برود، در صورتى آه خياط زياده ننموده ضامن نيست، و نيز اگرمثال پارچه

 .نگهدارى آن هم آوتاهى نكرده باشد نبايد عوض آن را بدهد

 . هرگاه صنعتگر چيزى را آه گرفته ضايع آند ضامن است٢٢٠٠

 اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام آند چه مزد گرفته باشد چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به ٢٢٠١
 .صاحبش بدهد

 اگر حيوانى را اجاره آند و معين نمايد آه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار آند و آن حيوان بميرد٢٢٠٢
يا معيوب شود ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار آند و حيوان تلف شود يا معيوب

 .باشد گردد ضامن مى

 اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم آند و بار را بشكند صاحب حيوان ٢٢٠٣
 .ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن آارى آند آه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است

اى را ختنه آند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد،چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و  اگر آسى بچه٢٢٠٤
 .اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست

خود به مريض دوا بدهد يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در   اگر دآتر به دست٢٢٠٥
معالجه خطا آند و به مريض ضررى برسد يا بميرد دآتر ضامن است، ولى اگر فقط بگويد فالن دوا براى فالن مرض فايده 

 .دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد دآتر ضامن نيست

 هرگاه دآتر به مريض يا ولى او بگويد آه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتى آه دقت و احتياط خود ٢٢٠٦
 .را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دآتر ضامن نيست

توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط  يكديگر مى  مستاجر و آسى آه چيزى را اجاره داده با رضايت٢٢٠٧
 .توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند آنند آه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى

 اگر اجاره دهنده يا مستاجر بفهمد آه مغبون شده است چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد آه مغبون ٢٢٠٨
تواند اجاره را به هم بزند ولى اگر در صيغه اجاره شرط آنند آه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را است، مى

 .توانند اجاره را به هم بزنند نداشته باشند، نمى
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تواند اجاره را به هم بزند   اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن آه تحويل دهد آسى آن را غصب نمايد مستاجر مى٢٢٠٩
و چيزى را آه به اجاره دهنده داده پس بگيرد،يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را آه در تصرف غصب آننده بوده به 
ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و آسى آن را ده روز غصب آند و اجاره 

 .تواند پانزده تومان را از غصب آننده بگيرد معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد مى

تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد   اگر چيزى را آه اجاره آرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب آند نمى٢٢١٠
 .آرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب آننده بگيرد

خورد و مستاجر بايد مال   اگر پيش از آن آه مدت اجاره تمام شود ملك را به مستاجر بفروشد اجاره به هم نمى٢٢١١
 .االجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد

اى آه شرط   اگر پيش از ابتداى مدت اجاره ملك بطورى خراب شود آه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده٢٢١٢
گردد بلكه اگر طورى باشد آه  شود و پولى آه مستاجر به صاحب ملك داده به او برمى اند نباشد اجاره باطل مى آرده

 .تواند اجاره را به هم بزند بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد مى

 اگر ملكى را اجاره آند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود آه هيچ قابل استفاده نباشد يا ٢٢١٣
شود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از  اند نباشد اجاره مدتى آه باقى مانده باطل مى اى آه شرط آرده قابل استفاده
 .تواند اجاره مدت باقى مانده را به هم بزند آن ببرد مى

اى را آه مثال دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود چنانچه فورا آن را بسازد و هيچ مقدار از   اگر خانه٢٢١٤
تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى  شود و مستاجر هم نمى استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى

تواند اجاره باقى  شود و مستاجر مى طول بكشد آه مقدارى از استفاده مستاجر از بين برود اجاره به آن مقدار باطل مى
 .مانده را به هم بزند

شود ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثال ديگرى وصيت   اگر اجاره دهنده يا مستاجر بميرد اجاره باطل نمى٢٢١٥
خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره  آرده باشد آه تا او زنده است منفعت

 .بميرد، از وقتى آه مرده اجاره باطل است

گيرد به عمله   اگر صاحب آار بنا را وآيل آند آه براى او عمله بگيرد چنانچه بناآمتر از مقدارى آه از صاحب آار مى٢٢١٦
بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب آار بدهد، ولى اگر اجير شود آه ساختمان را تمام آند و براى خود 

اختيار بگذارد آه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد در صورتى آه آمتر ازمقدارى آه اجير شده به ديگرى بدهد زيادى آن 
 براى او

 . اگر رنگرز قرار بگذارد آه مثال پارچه را با نيل رنگ آند چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد٢٢١٧

 جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد آند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابراين ٢٢١٩
آند اگر حاآم شرع او را از عمل منع آرده باشد صحيح  جعاله آدم سفيهى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مى

 .نيست

فايده نباشد آه غرض عقاليى به آن  گويد براى او انجام دهند بايد حرام نباشد و نيز بايد بى  آارى را آه جاعل مى٢٢٢٠
دهم جعاله  پس اگر بگويدهر آس شراب بخورد يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مى. تعلق نگرفته باشد

 .صحيح نيست

، "دهم هر آس اسب مرا پيدا آند اين گندم را به او مى: "گذارد بدهد معين آند مثال بگويد  اگر مالى را آه قرار مى٢٢٢١
آسى آه اسب مرا : "ولى اگر مال را معين نكند مثال بگويد. الزم نيست بگويد آن گندم مال آجاست و قيمت آن چيست

 .، بايد خصوصيات آن را آامال معين نمايد"دهم پيدا آند ده من گندم به او مى

دهم و مقدار آن را  هر آس بچه مرا پيدا آند پولى به او مى:  اگر جاعل مزد معينى براى آار قرار ندهد مثال بگويد٢٢٢٢
 .معين نكند چنانچه آسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى آه آار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد

 اگر عامل پيش از قرارداد آار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد به قصد اين آه پول نگيرد انجام دهد حقى به مزد ٢٢٢٣
 .ندارد

 .توانند جعاله را به هم بزنند  پيش از آنكه عامل شروع به آار نكند جاعل و عامل مى٢٢٢٤

 بعد از آن آه عامل شروع به آار آرد اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى٢٢٢٥
 .را آه انجام داده به او بدهد
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مثال . تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود بايد آن را تمام نمايد  عامل مى٢٢٢٦
و دآتر جراحى شروع به عمل آند، چنانچه " دهم هر آس چشم مرا عمل آند فالن مقدار به او مى: "اگر آسى بگويد

شود بايد آن را تمام نمايد و در صورتى آه ناتمام بگذارد حقى به  طورى باشد آه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مى
 .جاعل ندارد

 اگر عامل آار را ناتمام بگذارد چنانچه آن آار مثل پيدا آردن اسب است آه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد ٢٢٢٧
هر : "تواند چيزى مطالبه آند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام آردن عمل قرار بگذارد مثال بگويد عامل نمى

ولى اگر مقصودش اين باشد آه هر مقدار از عمل آه انجام گيرد براى ". دهم آس لباس من را بدوزد ده تومان به او مى
آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را آه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است آه به طور مصالحه 

 .يك ديگر را راضى نمايند

 احكام نكاح يا ازدواج و زناشويى
عقد دائم آن است آه مدت . دائم و غير دائم: شود و آن بر دو قسم است به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حالل مى
و عقد غير دائم آن است آه مدت . آنند دائمه گويند اين قسم عقد مى زناشويى در آن معين نشود، و زنى را آه به

يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند، و زنى را آه زناشويى در آن معين شود، مثال زن را به مدت يك ساعت
 .نامند به اين قسم عقد آنند متعه و صيغه مى

 احكام عقد

 در زناشويى چه دائم چه غير دائم بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد آافى نيست و صيغه عقد را ٢٣٦٣
 .آنند آه از طرف آنان بخواند خوانند يا ديگرى را وآيل مى يا خود زن و مرد مى

 .تواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وآيل شود  وآيل الزم نيست مرد باشد، زن هم مى٢٣٦٤

توانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند، و گمان به اين  زن و مرد تا يقين نكنند آه وآيل آنها صيغه را خوانده است نمى٢٣٦٥
 .ام آافى است آند ولى اگر وآيل بگويد صيغه را خوانده آه وآيل صيغه را خوانده است آفايت نمى

 اگر زنى آسى را وآيل آند آه مثال ده روز او را به عقد مردى در آورد و ابتداى ده روز را معين نكند در صورتى آه از ٢٣٦٦
تواند هر وقت بخواهد او را به عقد آن مرد در آورد واگر  گفته زن معلوم شود آه به وآيل اختيار آامل داده، آن وآيل مى

 .معلوم باشد آه زن، روز يا ساعت معينى را قصد آرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند

تواند از طرف زن تواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائم از طرف دو نفر وآيل شود و نيز انسان مى  يك نفر مى٢٣٦٧
 .وآيل شود و او را براى خود به طور دائم يا غير دائم عقد آند، ولى احتياط مستحب آن است آه عقد را دو نفر بخوانند

 دستور خواندن عقد دائم

يعنى خود را " زوجتك نفسى على الصداق المعلوم: " اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگويد٢٣٦٨
يعنى قبول آردم ازدواج را عقد " قبلت التزويج: "زن تو نمودم به مهرى آه معين شده، پس از آن بدون فاصله مرد بگويد

و اگر ديگرى را وآيل آنند آه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثال اسم مرد احمد و اسم زن . صحيح است
: پس بدون فاصله وآيل مرد بگويد" زوجت موآلتى فاطمة موآلك احمد على الصداق المعلوم: "فاطمه باشد و وآيل بگويد

 .باشد ، صحيح مى"قبلت لموآلى احمد على الصداق"

 دستور خواندن عقد غير دائم

 اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آن آه مدت و مهر را معين آردند، چنانچه زن ٢٣٦٩
و اگر . صحيح است" قبلت: "بعد بدون فاصله مرد بگويد" زوجتك نفسى فى المدة المعلومة على المهر المعلوم: "بگويد

" متعت موآلتى موآلك فى المدة المعلومة على المهر المعلوم: "ديگرى را وآيل آنند و اول وآيل زن به وآيل مرد بگويد
 .باشد ، صحيح مى"قبلت لموآلى هكذا: "پس بدون فاصله وآيل مرد بگويد

 شرايط عقد

آنكه به عربى صحيح خوانده شود به احتياط واجب، و اگر خود مرد و زن نتوانند : اول:  عقد ازدواج چند شرط دارد٢٣٧٠
ى آه صيغه را بخوانند صحيح است و الزم هم نيست آه وآيل بگيرند اما بايد  هر لفظ صيغه را به عربى صحيح بخوانند به

خوانند قصد انشاء داشته  مرد و زن يا وآيل آنها آه صيغه را مى: دوم. را بفهماند" زوجت و قبلت"ى بگويند آه معنى  لفظ
قصدش اين باشد آه خود را زن او قرار »  زوجتك نفسى«خوانند، زن به گفتن  باشند يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مى

خوانند، به گفتن زن بودن او را براى خود قبول نمايد، و اگر وآيل مرد و زن صيغه را مى»  قبلت التزويج«دهد و مرد به گفتن 
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آسى آه صيغه را : سوم. اند، زن و شوهر شوند قصدشان اين باشد آه مرد و زنى آنان را وآيل آرده»  زوجت و قبلت«
اگر وآيل زن و شوهر يا : چهارم. خواند بالغ و عاقل باشد، جه براى خودش بخواند يا از طرف ديگرى وآيل شده باشد مى

پس آسى . خوانند، در عقد، زن و شوهر را معين آنند مثال اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند ولى آنها صيغه را مى
يعنى  و او بگويد بلت) يعنى زن تو نمودم يكى از دخترانم را(آه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد زوجتك احدى بناتى 

زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر : پنجم. اند عقد باطل است قبول آردم، جون در موقع عقد، دختر را معين نكرده

  .زن ظاهرا به آراهت اذن دهد و معلوم باشد قلبا راضى است عقد صحيح است

 . اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود آه معنى آن را عوض آند عقد باطل است٢٣٧١

داند، اگر قرائتش صحيح باشد و معناى هر آلمه از عقد را جداگانه بداند و از   آسى آه دستور زبان عربى را نمى٢٣٧٢
 .تواند عقد را بخواند ى معناى آن را قصد نمايد،مى هر لفظ

. اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد آنند و بعدا زن و مرد بگويندبه آن عقد راضى هستيم عقد صحيح است٢٣٧٣

 اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند به آن عقد راضى ٢٣٧٤
 .هستيم، عقد صحيح است

توانند براى فرزند نابالغ يا ديوانه خود آه به حال ديوانگى بالغ شده است ازدواج آنند و بعد از آن  پدر و جد پدرى مى٢٣٧٥
هم بزند و  تواند آن را به اى نداشته، نمى اند مفسده آه طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد، اگر ازدواجى آه براى او آرده

 .تواند آن را به هم بزند اى داشته، مى اگر مفسده

دهد اگر بخواهد شوهر آند،  خود را تشخيص مى يعنى مصلحت  دخترى آه به حد بلوغ رسيده و رشيده است٢٣٧٦
 .چنانچه باآره باشد، بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد، و اجازه مادر و برادر الزم نيست

 اگر پدر و جد پدرى غايب باشند، به طورى آه نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتياج به شوهر آردن داشته ٢٣٧٧
باشد الزم نيست از پدر و جد پدرى اجازه بگيرند و نيز اگر دختر باآره باشد در صورتى آه بكارتش به واسطه شوهر آردن 

ولى اگر به واسطه وطى به شبهه يا از زنا از بين رفته باشد، احتياط . از بين رفته باشد، اجازه پدر و جد الزم نيست
 .مستحب آن است آه اجازه بگيرند

بايد خرج  -بعد از رسيدن به سن قابل براى تمتع گرفتن  - اگر پدر يا جد پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد، پسر٢٣٧٨
 .زن را در صورتى آه از او تمكين داشته باشد بدهد

 اگر پدر يا جد پدرى براى پسر نابالغ خود، زن بگيرد، چنانچه پسر در موقع عقد مالى داشته، مديون مهر زن است، و٢٣٧٩
 .اگر در موقع عقد مالى نداشته، پدر يا جد او بايد مهر زن را بدهند

 شود عقد را به هم زد عيبهايى آه بواسطه آنها مى

مرض : دوم. ديوانگى: اول: تواند عقد را به هم بزند   اگر مرد بعد از عقد بفهمد آه زن يكى از هفت عيب را دارد مى٢٣٨٠
آنكه افضا شده، يعنى راه بول: ششم. شل بودن به طورى آه معلوم باشد: پنجم. آورى: چهارم.مرض برص: سوم. خوره

و حيض و يا راه حيض و غائط او يكى شده باشد، ولى اگر راه حيض و غائط او يكى شده باشد، به هم زدن عقد اشكال 

  .اى در فرج او باشد آه مانع از نزديكى شود يا استخوانى يا غده آنكه گوشت: هفتم. دارد و بايد احتياط شود

تواند وطى و نزديكى  يا آلت مردى ندارد يا عنين است و نمى  اگر زن بعد از عقد بفهمد آه شوهر او ديوانه است٢٣٨١
و تفصيل اين مساله و مساله سابق در آتاب تحرير الوسيله. تواند عقد را به هم بزند اند مى نمايد يا تخمهاى او را آشيده

 .ضبط شده است

هايى آه در دو مساله پيش گفته شد عقد را به هم بزند، بايد بدون طالق از  اگر مرد يا زن، به واسطه يكى از عيب٢٣٨٢
 .هم جدا شوند

تواند وطى و نزديكى آند، زن عقد را به هم بزند شوهر بايد نصف مهر   اگر به واسطه آن آه مرد عنين است و نمى٢٣٨٣
ولى اگر به واسطه يكى از عيبهاى ديگرى آه گفته شد، مرد يا زن عقد را به هم بزنند، چنانچه مرد با زن . را بدهد

 .نزديكى نكرده باشد چيزى بر او نيست و اگر نزديكى آرده، بايد تمام مهر را بدهد

 اى از زنها آه ازدواج با آنان حرام است عده

 . ازدواج با زنهايى آه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند حرام است٢٣٨٤
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 اگر آسى زنى را براى خود عقد نمايد، اگر چه با او نزديكى نكند، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه باال ٢٣٨٥
 .شوند روند به آن مرد محرم مى

 اگر زنى را عقد آند و با او نزديكى نمايد، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پايين روند، چه در وقت عقد ٢٣٨٦
 .شوند باشند يا بعدا به دنيا بيايند، به آن مرد محرم مى

تواند با دختر او   اگر با زنى آه براى خود عقد آرده نزديكى هم نكرده باشد، تا وقتى آه آن زن در عقد او است نمى٢٣٨٧
 .ازدواج آند

 عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدر پدر، و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادر مادر، هر چه باال روند به انسان ٢٣٨٨
 .محرمند

 پدر و جد شوهر، هر چه باال روند، و پسر و نوه پسرى و دخترى او هر چه پايين آيند چه در موقع عقد باشند، يا بعدا٢٣٨٩
 .به دنيا بيايند به زن او محرم هستند

تواند با خواهر آن زن   اگر زنى را براى خود عقد آند، دائمه باشد، يا صيغه تا وقتى آه آن زن در عقد او است نمى٢٣٩٠
 .ازدواج نمايد

تواند خواهر او را عقد شود طالق رجعى دهد، در بين عده نمى  اگر زن خود را به ترتيبى آه در آتاب طالق گفته مى٢٣٩١
شود، احتياط مستحب آن است آه از ازدواج با خواهر او خوددارى  نمايد ، بلكه در عده طالق بائن هم آه بعدا بيان مى

 .نمايد

تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج آند ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد   انسان نمى٢٣٩٢
 .نمايد و بعدا زن بگويد به آن عقد راضى هستم اشكال ندارد

 اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده يا خواهر زاده او را عقد آرده و حرفى نزد، چنانچه بعدا رضايت ندهد عقد آنان ٢٣٩٣
باطل است، بلكه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد آه باطنا راضى بوده احتياط واجب آن است آه شوهرش از برادرزاده او 

 .جدا شود، مگر آنكه اجازه دهد

 .تواند با آنان ازدواج نمايد  اگر انسان پيش از آنكه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا آند، ديگر نمى٢٣٩٤

 اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن آه با آنان نزديكى آند با مادرشان زنا نمايد عقد آنان ٢٣٩٥
 .اشكال ندارد

 اگر با زنى غير از عمه و خاله خود زنا آند، احتياط واجب آن است آه با دختر او ازدواج نكند، ولى اگر زنى را عقد ٢٣٩٦
شود، و همچنين است اگر پيش از آنكه با او نزديكى  نمايد و با او نزديكى آند بعد با مادر او زنا آند، آن زن بر او حرام نمى

 .آند با مادر او زنا نمايد، ولى در اين صورت احتياط مستحب آن است آه از آن زن جدا شود

تواند با زنهاى آافره غير آتابيه بطور دائم ازدواج  تواند به عقد آافر در آيد، مرد مسلمان هم نمى  زن مسلمان نمى٢٣٩٧
آند و به احتياط واجب ازدواج دائم با زنهاى آافره اهل آتاب نيز جايز نيست، ولى صيغه آردن زنهاى اهل آتاب مانند يهود 

 .و نصارى مانعى ندارد

شود و اگر با زنى آه در عده متعه، يا طالق   اگر با زنى آه در عده طالق رجعى است زنا آند آن زن بر او حرام مى٢٣٩٨
تواند او را عقد نمايد، اگر چه احتياط مستحب آن است آه با او ازدواج نكند و  بائن، يا عده وفات است زنا آند، بعدا مى

 .معناى طالق رجعى و طالق بائن و عده متعه و عده وفات در احكام طالق گفته خواهد شد

تواند آن زن را براى خود عقد نمايد، ولى احتياط مستحب  شوهرى آه در عده نيست زنا آند، بعدا مى  اگر با زن بى٢٣٩٩
آن است آه صبر آند تا آن زن حيض ببيند بعد او را عقد نمايد، بلكه احتياط مزبور حتى االمكان نبايد ترك شود، و همچنين 

 .است اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد آند

 اگر زنى را آه در عده ديگرى است براى خود عقد آند، چنانچه مرد و زن يا يكى از آنان بدانند آه عده زن تمام ٢٤٠٠
شود، اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكى  نشده و بدانند عقد آردن زن در عده حرام است،آن زن بر او حرام ابدى مى

 .نكرده باشد

اند زن در عده است دانسته  اگر زنى را براى خود عقد آند و بعد معلوم شود آه در عده بوده، چنانچه هيچكدام نمى٢٤٠١
اند آه عقد آردن زن در عده حرام است، در صورتى آه مرد با او نزديكى آرده باشد آن زن بر او حرام  دانسته و نمى
 .شود مى
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 .تواند او را براى خود عقد آند  اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج آند بايد از او جدا شود و بعدا هم نمى٢٤٠٢

شود و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است   زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمى٢٤٠٣
 .اش را بدهد آه شوهر او را طالق دهد ولى بايد مهريه

اند و زنى آه صيغه بوده و شوهرش مدت او را بخشيده يا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از   زنى را آه طالق داده٢٤٠٤
 .مدتى شوهر آند و بعد شك آند آه موقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام بوده يا نه بايد به شك خود اعتنا نكند

 مادر و خواهر و دختر پسرى آه لواط داده بر لواط آننده حرام است اگر چه لواط آننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ٢٤٠٥
 .شوند ولى اگر گمان آند آه دخول شده،يا شك آند آه دخول شده يا نه، بر او حرام نمى

 .شوند  اگر با مادر يا خواهر يا دختر آسى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن آس لواط آند، آنها بر او حرام نمى٢٤٠٦

دانسته  اگر آسى در حال احرام آه يكى از آارهاى حج است با زنى ازدواج نمايد عقد او باطل است، و چنانچه مى٢٤٠٧
 .تواند آن زن را عقد آند آه زن گرفتن بر او حرام است، ديگر نمى

 اگر زنى آه در حال احرام است با مردى آه در حال احرام نيست ازدواج آند عقد او باطل است، و اگر زن ٢٤٠٨
دانسته آه ازدواج آردن در حال احرام حرام است احتياط واجب آن است آه بعدا با آن مرد ازدواج نكند، بلكه خالى از  مى

 .قوت نيست

 اگر مرد طواف نساء را آه يكى از آارهاى حج است بجا نياورد، زنش آه به واسطه محرم شدن بر او حرام شده بود٢٤٠٩
شود، ولى اگر بعدا طواف نساء را انجام دهند به و نيز اگر زن طواف نساء نكند، شوهرش بر او حالل نمى. شود حالل نمى

 .شوند يكديگر حالل مى

 اگر آسى دختر نابالغى را براى خود عقد آند و پيش از آنكه نه سال دختر تمام شود، با او نزديكى و دخول آند، ٢٤١٠
 .چنانچه او را افضا نمايد هيچ وقت نبايد با او نزديكى آند

تواند دوباره او را براى خود شود، ولى آند، شوهر اول مى اند بر شوهرش حرام مى  زنى را آه سه مرتبه طالق داده٢٤١١
 .عقد نمايد

 احكام عقد دائم

خواهد،   زنى آه عقد دائمى شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براى هر لذتى آه او مى٢٤١٢
تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى آردن او جلوگيرى نكند و اگر در اينها از شوهر اطاعت، آند تهيه غذا و لباس و

منزل او و لوازم ديگرى آه در آتب ذآر شده بر شوهر واجب است و اگر تهيه نكند چه توانايى داشته باشد يا نداشته 
 .باشد مديون زن است

شوهر را نكند گناهكار است و حق غذا و لباس و همخوابى  اگر زن در آارهايى آه در مساله پيش گفته شد اطاعت٢٤١٣
 .ندارد ولى مهر او از بين نميرود

 .خانه مجبور آند  مرد حق ندارد زن خود را به خدمت٢٤١٤

 مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نيست ولى اگر شوهر مايل باشد آه زن را سفر ببرد، بايد٢٤١٥
 .خرج سفر او را بدهد

تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه  آند اگر مطالبه خرجى آند و شوهر ندهد مى  زنى آه از شوهر اطاعت مى٢٤١٦
و چنانچه . به حاآم شرع و اگر ممكن نباشد به عدول مؤمنين و اگر آن هم ممكن نباشد به فساق مؤمنين مراجعه نمايد

تواند در هر روز باندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممكن  الزام شوهر بر دادن نفقه ممكن نباشد، مى
شوهر بر او واجب  نيست چنانچه ناچار باشد آه معاش خود را تهيه آند، در موقعى آه مشغول تهيه معاش است اطاعت

 .نيست

شوهر، لكن واجب  تواند زن دائمى خود را به طورى ترك آند آه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بى  مرد نمى٢٤١٧
 .نيست هر چهار شب يك شب نزد او بماند

 .تواند بيش از چهار ماه نزديكى با عيال دائمى خود را ترك آند  شوهر نمى٢٤١٨

 اگر در عقد دائمى مهر را معين نكنند عقد صحيح است، و چنانچه مرد با زن نزديكى آند بايد مهر او را مطابق مهر ٢٤١٩
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 .زنهائى آه مثل او هستند بدهد

تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى  اگر موقع خواندن عقد دائمى براى دادن مهر مدتى را معين نكرده باشند، زن مى٢٤٢٠
ولى اگر پيش از گرفتن مهر به. آردن شوهر جلوگيرى آند، چه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد

 .تواند بدون عذر شرعى از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد نزديكى راضى شود و شوهر با او نزديكى آند ديگر نمى

 متعه يا صيغه

 . صيغه آردن زن اگر چه براى لذت بردن هم نباشد صحيح است٢٤٢١

 . شوهر بيش از چهار ماه نبايد نزديكى با متعه خود را ترك آند٢٤٢٢

شود اگر در عقد شرط آند آه شوهر با او نزديكى نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر   زنى آه صيغه مى٢٤٢٣
 .تواند با او نزديكى نمايد نزديكى راضى شود، شوهر مى تواند لذتهاى ديگر از او ببرد ولى اگر بعدا به فقط مى

 . زنى آه صيغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجى ندارد٢٤٢٤

 .برد برد و شوهر هم ازاو ارث نمى  زنى آه صيغه شده حق همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى٢٤٢٥

دانسته،   زنى آه صيغه شده اگر نداند آه حق خرجى و همخوابى ندارد عقد او صحيح است و براى آن آه نمى٢٤٢٦
 .آند حقى به شوهر پيدا نمى

تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود، ولى اگر به واسطه بيرون رفتن، حق شوهر از   زنى آه صيغه شده، مى٢٤٢٧
 .رود بيرون رفتن او حرام است بين مى

 اگر زنى مردى را وآيل آند آه به مدت و مبلغ معين او را براى خود صيغه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود ٢٤٢٨
در آورد يا به غير از مدت يا مبلغى آه معين شده او را صيغه آند، وقتى آن زن فهميد اگر بگويد راضى هستم عقد صحيح 

 .و گرنه باطل است

يا دو ساعت زنى را به عقد پسر نابالغ خود در آورند و نيز  توانند براى محرم شدن، يك ساعت  پدر و جد پدرى مى٢٤٢٩
 .توانند دختر نابالغ خود را براى محرم شدن، به عقد آسى در آورند ولى بايد آن عقد براى دختر مفسده نداشته باشد مى

يا مرده، براى محرم شدن به عقد  داند زنده است  اگر پدر يا جد پدرى، طفل خود را آه در محل ديگرى است و نمى٢٤٣٠
شود و چنانچه بعدا معلوم شود آه در موقع عقد آن دختر زنده نبوده آسى در آورد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى

 .و آسانى آه به واسطه عقد ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند عقد باطل است

 اگر مرد مدت صيغه را ببخشد، چنانچه با او نزديكى آرده بايد تمام چيزى را آه قرار گذاشته باو بدهد و اگر نزديكى ٢٤٣١
 .نكرده بايد نصف آن را بدهد

 .اش تمام نشده به عقد دائم خود در آورد تواند زنى را آه صيغه او بوده و هنوز عده  مرد مى٢٤٣٢

 احكام نگاه آردن

 نگاه آردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه آردن به صورت و دستها اگر به ٢٤٣٣
قصد لذت باشد حرام است ولى اگر بدون قصد لذت باشد مانعى ندارد و نيز نگاه آردن زن به بدن مرد نامحرم حرام 

باشد و نگاه آردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه آردن هم انسان نترسد مى
 .پوشانند نگاه نكند آه به حرام بيفتد اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط بايد جاهايى را آه مثل ران و شكم معموال مى

 اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهاى زنهاى اهل آتاب مثل زنهاى يهود و نصارا نگاه آند در صورتى آه ٢٤٣٤
 .نترسد آه به حرام بيفتد اشكال ندارد

 زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلكه احتياط واجب آن است آه بدن و موى خود را از پسرى هم ٢٤٣٥
 .فهمد و به حدى رسيده آه مورد نظر شهوانى است بپوشاند آه بالغ نشده ولى خوب و بد را مى

شيشه يا در آئينه يا آب صاف و مانند اينها باشد و احتياط   نگاه آردن به عورت ديگرى حرام است اگر چه از پشت٢٤٣٦
 .توانند به تمام بدن يكديگر نگاه آنند ولى زن و شوهر مى. واجب آن است آه به عورت بچه مميز هم نگاه نكنند
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 .توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه آنند  مرد و زنى آه با يكديگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند مى٢٤٣٧

 . مرد نبايد با قصد لذت به بدن مرد ديگر نگاه آند و نگاه آردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذت حرام است٢٤٣٨

 عكس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نيست، ولى اگر براى عكس برداشتن مجبور شود آه حرام ديگرى انجام ٢٤٣٩
و اگر زن .شده او يا به ساير بدن او بيافتد، نبايد عكس او را بردارد دهد مثال دست به بدن او بزند يا نظرش به صورت زينت

 .نامحرمى را بشناسد، در صورتى آه آن زن متهتك نباشد نبايد به عكس او نگاه آند

 اگر در حال ناچارى زن بخواهد زن ديگر، يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه آند، يا عورت او را آب بكشد بايد چيزى ٢٤٤٠
در دست آند آه دست او به عورت نرسد و همچنين است اگر مرد بخواهد مرد ديگر ديگرى، يا زنى غير زن خود را تنقيه 

 .آند يا عورت او را آب بكشد

 اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد آه او را نگاه آند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه ٢٤٤١
 .آردن بتواند معالجه آند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه آند نبايد او را نگاه آند

 اگر انسان براى معالجه آسى ناچار شود آه به عورت او نگاه آند، بنابر احتياط واجب بايد آئينه را در مقابل گذاشته٢٤٤٢
 .اى جز نگاه آردن به عورت نباشد اشكال ندارد و در آن نگاه آند ولى اگر چاره

 مسائل متفرقه زناشويى

 . آسى آه به واسطه نداشتن زن به حرام ميافتد، واجب است زن بگيرد٢٤٤٣

تواند عقد را به هم   اگر شوهر در عقد شرط آند آه زن باآره باشد و بعد از عقد معلوم شود آه باآره نبوده، مى٢٤٤٤
 .بزند

تواند وارد شود چنانچه   اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتى باشند آه آسى در آنجا نباشد و ديگرى هم نمى٢٤٤٥
 .بروند بترسند آه به حرام بيفتند بايد از آنجا بيرون

 . اگر مرد مهر زن را در عقد معين آند و قصدش اين باشد آه آن را ندهد عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد٢٤٤٦

 مسلمانى آه منكر خدا يا پيغمبر شود، يا حكم ضرورى دين يعنى حكمى را آه مسلمانان جزو دين اسالم ٢٤٤٧
دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انكار آند، در صورتى آه منكر شدن آن حكم، به انكار خدا يا پيغمبر برگردد مرتد  مى
 .است

 اگر زن پيش از آن آه شوهرش با او نزديكى آند به طورى آه در مساله پيش گفته شد مرتد شود عقد او باطل ٢٤٤٨
مى گردد ولى اگر بعد از نزديكى مرتد شود بايد به دستورى آه در احكام طالق گفته خواهد شد عده نگه دارد پس اگر در

 .بين عده مسلمان شود عقد باقى و اگر تا آخر عده مرتد بماند عقد باطل است

اند،چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسالم آند،   آسى آه پدر يا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده٢٤٤٩
 .شود عده وفات نگهدارد شود و بايد به مقدارى آه در احكام طالق گفته مى اگر مرتد شود زنش بر او حرام مى

 مردى آه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده، اگرپيش از نزديكى با عيالش مرتد شود عقد او ٢٤٥٠
شود، عده نگهدارد پس  گردد و اگر بعد از نزديكى مرتد شود زن او بايد به مقدارى آه در احكام طالق گفته مى باطل مى

 .اگرپيش از تمام شدن عده، شوهر او مسلمان شود، عقد باقى و گرنه باطل است

 . اگر زن در عقد با مرد شرط آند آه او را از شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول آند نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد٢٤٥١

تواند آن دختر را براى پسر خود آه از آن زن نيست   اگر زن انسان از شوهر ديگرش دخترى داشته باشد انسان مى٢٤٥٢
 .تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد عقد آند و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد آند مى

 .اش را سقط آند  اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه٢٤٥٣

اى از آنان پيدا  اگر آسى با زنى آه شوهر ندارد و در عده آسى هم نيست زنا آند چنانچه بعد او را عقد آند و بچه٢٤٥٤
 .يا حرام آن بچه حالل زاده است شود، در صورتى آه ندانند از نطفه حالل است

اى از آنان به دنيا آيد، حالل زاده   اگر مرد نداند آه زن در عده است و با او ازدواج آند، چنانچه زن هم نداند و بچه٢٤٥٥
دانسته آه در عده است، شرعا بچه فرزند پدر است و در هر دو  است و شرعا فرزند هر دومى باشد ولى اگر زن مى
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 .باشند صورت عقد آنان باطل است و به يكديگر حرام مى

 .شود ام نبايد حرف او را قبول آرد ولى اگر بگويد شوهر ندارم حرف او قبول مى  اگر زن بگويد يائسه٢٤٥٦

 اگر بعد از آنكه انسان با زنى ازدواج آرد آسى بگويد آن زن شوهر داشته و زن بگويد نداشتم، چنانچه شرعا ثابت ٢٤٥٧
 .نشود آه زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول آرد

تواند او را  سال دختر تمام نشده، پدر نمى  اگر زنى آه آزاد و مسلمان و عاقل است، دخترى داشته باشد، تا هفت٢٤٥٨
 .از مادرش جدا آند

يعنى مكلف شده عجله آنند، حضرت صادق عليه السالم   مستحب است در شوهر دادن دخترى آه بالغه است٢٤٥٩
 .يكى از سعادتهاى مرد آن است آه دخترش در خانه او حيض نبيند: فرمودند

 اگر زن مهر خود را به شوهر صلح آند آه زن ديگر نگيرد، احتياط واجب آن است آه زن مهر را نگيرد و شوهر هم با ٢٤٦٠
 .زن ديگر ازدواج نكند

 .اى پيدا آند آن بچه حالل زاده است  آسى آه از زنا به دنيا آمده، اگر زن بگيرد و بچه٢٤٦١

اى از آنان به دنيا   هر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن، با او نزديكى آند معصيت آرده ولى اگر بچه٢٤٦٢
 .آيد، حالل زاده است

 زنى آه يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عده وفات آه مقدار آن در احكام طالق گفته خواهد شد، ٢٤٦٣
شوهر آند و شوهر اول از سفر برگردد بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حالل است ولى اگر شوهر دوم با او 
نزديكى آرده باشد، زن بايد عده نگه دارد و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق زنهايى آه مثل او هستند بدهد، ولى خرج 

 .عده ندارد

 احكام شير دادن

: اول: شود اى را با شرايطى آه در مساله گفته خواهد شد شير دهد، آن بچه به اين عده محرم مى  اگر زنى بچه٢٤٦٤
پدر و مادر : سوم. گويند شوهر زن آه شير مال اوست و او را پدر رضاعى مى:دوم. گويند خود زن و آن را مادر رضاعى مى

اند، يا به دنيا  هايى آه از آن زن به دنيا آمده بچه: چهارم. آن زن هر چه باال روند، اگر چه پدر و مادر رضاعى او باشند
. ها را شير داده باشند چه پايين روند،چه از اوالد او به دنيا آمده، يا اوالد او آن بچههاى اوالد آن زن هر  بچه: پنجم. آيند مى

. يعنى به واسطه شير خوردن، با آن زن خواهر و برادر شده باشند. خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند: ششم
اوالد شوهر آن : نهم. دايى و خاله آن زن اگر چه رضاعى باشند: هشتم. عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعى باشند: هفتم

پدر و مادر شوهر آن زن آه شير: دهم. زن آه شير مال آن شوهر است، هر چه پايين روند، اگر چه اوالد رضاعى او باشند
خواهر و برادر شوهرى آه شير مال او است اگر چه خواهر و برادر رضاعى : يازدهم. مال آن شوهر است، هر چه باال روند

و نيز. عمو و عمه و دايى و خاله شوهرى آه شير مال اوست هر چه باال روند، اگر چه رضاعى باشند: دوازدهم. او باشند
 .شوند شود، به واسطه شير دادن محرم مى عده ديگرى هم آه در مسايل بعد گفته مى

تواند با دخترهايى آه از آن زن شود شير دهد پدر آن بچه نمى ى آه در مساله گفته مى اى را با شرايط  اگر زنى بچه٢٤٦٥
تواند دخترهاى شوهرى را آه شير مال اوست براى خود عقد نمايد بلكه احتياط  اند ازدواج آند و نيز نمى به دنيا آمده

واجب آن است آه دخترهاى رضاعى او را هم براى خود عقد ننمايد ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج آند
تواند به محرمهاى  اگر چه احتياط مستحب آن است آه با آنان ازدواج نكند و نگاه محرمانه يعنى نگاهى آه انسان مى

 .خود آند به آنان ننمايد

شود شير دهد شوهر آن زن آه صاحب شير است به  ى آه در مساله گفته مى اى را با شرايط  اگر زنى بچه٢٤٦٦
ولى احتياط مستحب آن است آه با آنان ازدواج ننمايد و نيز خويشان شوهر به . شود خواهرهاى آن بچه محرم نمى

 .شوند خواهر و برادر آن بچه محرم نمى

اى آه  شود و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه اى را شير دهد به برادرهاى آن بچه محرم نمى  اگر زنى بچه٢٤٦٧
 .شوند شير خورده محرم نمى

تواند آن دختر را براى   اگر انسان با زنى آه دخترى را شير آامل داده ازدواج آند و با آن زن نزديكى نمايد ديگر نمى٢٤٦٨
 .خود عقد آند

 .تواند با زنى آه آن دختر را شير آامل داده ازدواج نمايد  اگر انسان با دخترى ازدواج آند ديگر نمى٢٤٦٩
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تواند با دخترى آه مادر يا مادر بزرگ انسان او را شير آامل داده ازدواج آند و نيز اگر زن پدر انسان از   انسان نمى٢٤٧٠
تواند با آن دختر ازدواج نمايد و چنانچه دختر شيرخوارى را براى خود عقد شير پدر او دخترى را شير داده باشد انسان نمى

 .شود آند بعد مادر يا مادر بزرگ يا زن پدر او از شير همان پدر آن دختر را شير دهد عقد باطل مى

شود ازدواج آرد و همچنين است   با دخترى آه خواهر يا زن برادر انسان از شير برادرش او را شير آامل داده نمى٢٤٧١
 .اگر خواهرزاده يا برادرزاده يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد

اى را آه شوهر شود و همچنين است اگر بچه  اگر زنى بچه دختر خود را شير دهد آن دختر به شوهر خود حرام مى٢٤٧٢
دخترش از زن ديگر دارد شير دهد ولى اگر بچه پسر خود را شير دهد زن پسرش آه مادر آن طفل شير خوار است بر 

 .شود شوهر خود حرام نمى

شود چه بچه   اگر زن پدر دخترى، بچه شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى٢٤٧٣
 .از همان دختر يا زن ديگر شوهر او باشد

 شرايط شير دادنى آه علت محرم شدن است

بچه شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى : اول: شرط دارد  شير دادنى آه علت محرم شدن است هشت٢٤٧٤
اى را آه از زنا به دنيا آمده به  شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچه: دوم. شير بخورد فايده ندارد آه مرده است

بچه شير را از پستان بمكد پس اگر شير را در: سوم. شود بچه ديگر بدهند، به واسطه آن شير، بچه به آسى محرم نمى
پس اگر زن . شير از يك شوهر باشد: پنجم. شير خالص و باچيز ديگر مخلوط نباشد: چهارم. گلوى او بريزند نتيجه ندارد

شيردهى را طالق دهند بعد شوهر ديگرى آند و از او آبستن شود و تا موقع زاييدن، شيرى آه از شوهر اول داشته باقى
اى بدهد، باشد و مثال هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچه

بچه به واسطه مرض شير را قى نكند و اگر قى آند بنابر احتياط واجب : ششم. شود آن بچه به آسى محرم نمى
. شوند بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند آسانى آه به واسطه شير خوردن به آن بچه محرم مى

شود شير سير بخورد يا مقدارى شير به او بدهند در مساله بعد گفته مى پانزده مرتبه يا يك شبانه روز به طورى آه: هفتم
آه بگويند ازآن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است، بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند 

شوند با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه  احتياط مستحب آن است آسانى آه به واسطه شير خوردن او به او محرم مى
دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند به آسى محرم: هشتم. هم به او ننمايند

شود بلكه اگر مثال پيش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه و بعد از آن يك مرتبه شير بخورد به آسى محرم  نمى
اى را شير  شود، ولى چنانچه از موقع زاييدن زن شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچه نمى

 .شود دهد آن بچه به آسانى آه گفته شد محرم مى

 بايد بچه در بين يك شبانه روز غذا يا شير آس ديگر را نخورد ولى اگر آمى غذا بخورد آه نگويند در بين، غذا خورده٢٤٧٥
اشكال ندارد و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير آس ديگر را نخورد ودر هر دفعه بدون

گيرد تا  فاصله شير بخورد ولى اگر در بين شير خوردن نفس تازه آند يا آمى صبر آند آه از اولى آه پستان در دهان مى
 .شود يك دفعه حساب شود اشكال ندارد وقتى سير مى

اى را شير دهد بعد شوهر ديگر آند و از شير آن شوهر هم بچه ديگر را شير دهد آن  اگر زن از شير شوهر خود بچه٢٤٧٦
 .با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند شوند اگر چه بهتر است دو بچه به يكديگر محرم نمى

 اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى آه آنان را شير داده ٢٤٧٧
 .شوند محرم مى

ها به يكديگر  اى را شير دهد همه آن بچه ى آه گفتيم بچه  اگر آسى چند زن داشته باشد و هر آدام آنان با شرايط٢٤٧٨
 .شوند و به آن مرد و به همه آن زنها محرم مى

اى را مثال هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد آن  اگر آسى دو زن شيرده داشته باشد و يكى از آنان بچه٢٤٧٩
 .شود بچه به آسى محرم نمى

 اگر زنى از شير يك شوهر پسر و دخترى را شير آامل بدهد خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم ٢٤٨٠
 .شوند نمى

اند ازدواج تواند بدون اذن زن خود با زنهايى آه به واسطه شير خوردن خواهرزاده يا برادر زاده زن او شده  انسان نمى٢٤٨١
تواند با دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر آه رضاعى هستند يعنى به واسطه آند و نيز اگر با پسرى لواط آند نمى

 .اند ازدواج نمايد شير خوردن دختر و خواهر و مادر او شده

 .شود، اگر چه احتياط مستحب آن است آه با او ازدواج نكند  زنى آه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمى٢٤٨٢
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تواند با دو خواهر اگر چه رضاعى باشند يعنى به واسطه شير خوردن خواهر يكديگر شده باشند ازدواج   انسان نمى٢٤٨٣
اند در صورتى آه عقد آنان در يك اولى صحيح و عقد دومى باطل  آند و چنانچه دو زن را عقد آند و بعد بفهمد خواهر بوده

 .باشد مى

شود، اگر چه بهتر  شود شير دهد شوهرش براو حرام نمى  اگر زن از شير شوهر خود آسانى را آه بعدا گفته مى٢٤٨٤
اوالد عمو و اوالد دايى : سوم. عمو و عمه و دايى و خاله خود را: دوم.برادر و خواهر خود را: اول: آن است آه احتياط آنند

خواهر زاده خود يا خواهر زاده : ششم. برادر شوهر يا خواهر شوهر خود را: پنجم. برادر زاده خود را:چهارم. خود را
 .نوه زن ديگر شوهر خود را: هشتم. عمو و عمه و دايى و خاله شوهرش را: هفتم. شوهرش را

شود ولى احتياط مستحب آن است آه  اگر آسى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد به انسان محرم نمى٢٤٨٥
 .از ازدواج با او خوددارى نمايد

 مردى آه دو زن دارد اگر يكى از آن دو زن فرزند عموى زن ديگر را شير دهد زنى آه فرزند عموى او شير خورده به ٢٤٨٦
 .شود شوهر خود حرام نمى

 آداب شير دادن

 براى شير دادن بچه بهتر از هر آس مادر اوست و سزاوار است آه مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد و ٢٤٨٧
تواند بچه را از او گرفته و به دايه  خوب است آه شوهر مزد بدهد و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد شوهر مى

 .بدهد

گيرند دوازده امامى و داراى عقل و عفت و صورت نيكو باشد و مكروه  اى آه براى طفل مى  مستحب است دايه٢٤٨٨
اى آه  اى بگيرند آه بچه است آم عقل يا غير دوازده امامى يا بد صورت يابد خلق يا زنا زاده باشد و نيز مكروه است دايه

 .دارد از زنا به دنيا آمده باشد

 مسائل متفرقه شير دادن

اى را شير ندهند زيرا ممكن است فراموش شود آه به چه   مستحب است از زنها جلوگيرى آنند آه هر بچه٢٤٨٩
 .اند و بعدا دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند آسانى شير داده

يكديگر را احترام نمايند ولى از يكديگر ارث آنند مستحب است  آسانى آه به واسطه شير خوردن خويشى پيدا مى٢٤٩٠
 .برند و حقهاى خويشى آه انسان با خويشان خود دارد براى آنان نيست نمى

 . در صورتى آه ممكن باشد مستحب است بچه را دو سال تمام شير بدهند٢٤٩١

تواند بدون اجازه شوهر بچه آس ديگر را شير دهد، ولى   اگر به واسطه شير دادن حق شوهر از بين نرود زن مى٢٤٩٢
اى را شير دهد آه به واسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود مثال اگر شوهر او دختر  جايز نيست بچه

شيرخوارى را براى خود عقد آرده باشد زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد خودش مادر زن 
 .گردد شود و بر او حرام مى شوهر مى

 اگر آسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود بايد دختر شيرخوارى را مثال دو روزه براى خود صيغه آند و در آن دو ٢٤٩٣
 .ى آه در مساله گفته شد زن برادرش آن دختر را شير دهد روز با شرايط

مثال بگويد :  اگر مرد پيش از آن آه زنى را براى خود عقد آند بگويد به واسطه شير خوردن آن زن بر او حرام شده٢٤٩٤
و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم . تواند با آن زن ازدواج آند شير مادر او را خورده چنانچه تصديق او ممكن باشد نمى

حرف اورا قبول نمايد عقد باطل است پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد يا نزديكى آرده باشد ولى در وقت نزديكى 
آردن زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعداز نزديكى بفهمد آه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهر او را 

 .مطابق زنهايى آه مثل او هستند بدهد

تواند با آن  اگر زن پيش از عقد بگويد به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده چنانچه تصديق او ممكن باشد نمى٢٤٩٥
مرد ازدواج آند و اگر بعد از عقد بگويد مثل صورتى است آه مرد بعد از عقد بگويد آه زن بر او حرام است و حكم آن در 

 .مساله پيش گفته شد

اى آه انسان از گفته آنان  خبر دادن عده: اول: شود  شير دادنى آه علت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى٢٤٩٦
شهادت دو مرد عادل يا چهار زن آه عادل باشند ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند مثال بگويند : دوم. يقين پيدا آند

ايم آه فالن بچه بيست و چهار ساعت از پستان فالن زن شير خورده و چيزى هم در بين نخورده و همچنين ساير  ما ديده
دانند و در عقيده با هم مخالف  شرطها را آه در مساله گفته شد شرح دهند ولى اگر معلوم باشد آه شرايط را مى
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 .شرايط را شرح دهند نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند الزم نيست

شير خورده يا نه يا گمان داشته باشند آه به آن مقدار   اگر شك آنند بچه به مقدارى آه علت محرم شدن است٢٤٩٧
 .شود ولى بهتر آن است آه احتياط آنند شير خورده، بچه به آسى محرم نمى

 احكام طالق
دهد، بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد و به اختيار خود طالق دهد و اگر او را   مردى آه زن خود را طالق مى٢٤٩٨

مجبور آنند آه زنش را طالق دهد طالق باطل است و نيز بايد قصد طالق داشته باشد، پس اگر صيغه طالق را به 
 .شوخى بگويد صحيح نيست

 زن بايد در وقت طالق از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاآى يا در حال نفاس يا حيض آه پيش از ٢٤٩٩
 .شود اين پاآى بوده با او نزديكى نكرده باشد،و تفصيل اين دو شرط در مسايل آينده گفته مى

آنكه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى : اول:  طالق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است٢٥٠٠
آبستن باشد و اگر معلوم نباشد آه آبستن است و شوهر در حال حيض طالقش بدهد، بعد بفهمد : دوم. نكرده باشد

 .مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد آه پاك بودن زن را بفهمد: سوم. آبستن بوده، اشكال ندارد

 اگر زن را از خون حيض پاك بداند و طالقش دهد، بعد معلوم شود موقع طالق در حال حيض بوده، طالق او باطل ٢٥٠١
 .است، و اگر او را در حيض بداند و طالقش دهد بعد معلوم شود پاك بوده، طالق او صحيح است

داند زنش در حال حيض يا نفاس است، اگر غايب شود مثال مسافرت آند و بخواهد او را طالق دهد،   آسى آه مى٢٥٠٢
 .شوند، صبر آند بايد تا مدتى آه معموال زنها از حيض يا نفاس پاك مى

 اگر مردى آه غايب است بخواهد زن خود را طالق دهد، چنانچه بتواند اطالع پيدا آند آه زن او در حال حيض يا ٢٥٠٣
هاى ديگرى باشد آه در شرع معين شده، بايد تا مدتى يا نه، اگر چه اطالع او از روى عادت حيض زن يا نشانه نفاس است

 .شوند، صبر آند آه معموال زنها از حيض يا نفاس پاك مى

 اگر با عيالش آه از خون حيض و نفاس پاك است، نزديكى آند و بخواهد طالقش دهد، بايد صبر آند تا دوباره حيض٢٥٠٤
ببيند و پاك شود، ولى زنى را آه نه سالش تمام نشده، يا آبستن است، اگر بعد از نزديكى طالق دهند، اشكال ندارد،و 
همچنين است اگر يائسه باشد، يعنى اگر سيده است بيشتر از شصت و اگر سيده نيست بيشتر از پنجاه سال داشته 

 .باشد

 هرگاه با زنى آه از خون حيض و نفاس پاك است، نزديكى آند و در همان پاآى طالقش دهد، اگر بعد معلوم شود ٢٥٠٥
 .آه موقع طالق آبستن بوده، اشكال ندارد

 اگر با زنى آه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى آند و مسافرت نمايد، چنانچه بخواهد در سفر طالقش دهد،٢٥٠٦
 .شود، صبر آند بيند و دوباره پاك مى بايد به قدرى آه زن معموال بعد از آن پاآى، خون مى

بيند طالق دهد،بايد از وقتى آه با او نزديكى آرده، تا   اگر مرد بخواهد زن خود را آه به واسطه مرضى حيض نمى٢٥٠٧
 .سه ماه از جماع با او خوددارى نمايد و بعداو را طالق دهد

 طالق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طالق را ٢٥٠٨
زن من فاطمه رها است، و اگر ديگرى را وآيل " زوجتى فاطمة طالق: "بخواند و اسم زن او مثال فاطمه باشد،بايد بگويد

 ".زوجة موآلى فاطمة طالق: "آند،آن وآيل بايد بگويد

اند طالق ندارد، و رها شدن او به اين است آه   زنى آه صيغه شده، مثال يك ماهه يا يك ساله او را عقد آرده٢٥٠٩
، و شاهد گرفتن و پاك "مدت را به تو بخشيدم: " مدتش تمام شود يا مرد مدت را به او ببخشد،به اين ترتيب آه بگويد

 .بودن زن از حيض الزم نيست

 عده طالق

 زنى آه نه سالش تمام نشده و زن يائسه عده ندارد، يعنى اگر چه شوهرش با او نزديكى آرده باشد، بعد از ٢٥١٠
 .تواند فورا شوهر آند طالق مى

 زنى آه نه سالش تمام شده و يائسه نيست، اگر شوهرش با او نزديكى آند و طالقش دهد، بعد از طالق بايد ٢٥١١
عده نگهدارد يعنى بعد از آن آه در پاآى طالقش داد، به قدرى صبر آند آه دوبار حيض ببيند و پاك شود و همين آه حيض

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org



تواند شوهر آند، ولى اگر پيش از نزديكى آردن با او طالقش دهد، عده ندارد،  شود و مى سوم را ديد، عده او تمام مى
 .تواند بعد از طالق فورا شوهر آند يعنى مى

بينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى آردن او را  بيند اگر در سن زنهايى باشد آه حيض مى  زنى آه حيض نمى٢٥١٢
 .طالق دهد، بايد بعد از طالق تا سه ماه عده نگهدارد

 زنى آه عده او سه ماه است، اگر اول ماه طالقش بدهند، بايد سه ماه هاللى يعنى از موقعى آه ماه ديده ٢٥١٣
شود تا سه ماه عده نگهدارد، و اگر در بين ماه طالقش بدهند، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز آسرى ماه  مى

اول را از ماه چهارم عده نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثال اگر غروب روز بيستم ماه طالقش بدهند و آن ماه بيست و نه 
روز باشد، بايد نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم عده نگهدارد، و احتياط مستحب آن است 

 .آه از ماه چهارم بيست و يك روز عده نگهدارد تا با مقدارى آه از ماه اول عده نگهداشته سى روز شود

اش تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه او است، بنابر اين اگر مثال يك ساعت بعد از   اگر زن آبستن را طالق دهند، عده٢٥١٤
 .شود اش تمام مى طالق بچه او به دنيا آيد، عده

 زنى آه نه سالش تمام شده و يائسه نيست، اگر صيغه شود، مثال يك ماهه يا يك ساله، چنانچه شوهرش با او ٢٥١٥
بيند، بايد به مقدار دو حيض نزديكى نمايد و مدت آن زن تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد، در صورتى آه حيض مى

 .بيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر آردن خوددارى نمايد و اگر حيض نمى

اند يا نداند،  شود، چه زن بداند طالقش داده  ابتداى عده طالق از موقعى است آه خواندن صيغه طالق تمام مى٢٥١٦
 .اند، الزم نيست دوباره عده نگهدارد پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد آه او را طالق داده

 عده زنى آه شوهرش مرده

 زنى آه شوهرش مرده، اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد يعنى از شوهر آردن خوددارى ٢٥١٧
نمايد اگر چه يائسه يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد، و اگر آبستن باشد بايد تا موقع زاييدن عده 

اش به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر  نگهدارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه
 .گويند آند، و اين عده را عده وفات مى

باشد حرام است لباس الوان بپوشد و سرمه بكشد و همچنين آارهاى ديگرى آه   زنى آه در عده وفات مى٢٥١٨
 .باشد حساب شود بر او حرام مى زينت

 اگر زن يقين آند آه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر آند،چنانچه معلوم شود شوهر او بعدا ٢٥١٩
مرده است، بايد از شوهر دوم جدا شود و در صورتى آه آبستن باشد، به مقدارى آه در عده طالق گفته شد براى 

شوهر دوم عده طالق و بعد براى شوهر اول عده وفات نگهدارد، و اگر آبستن نباشد، براى شوهر اول عده وفات و بعد 
 .براى شوهر دوم عده طالق نگهدارد

 . ابتداى عده وفات از موقعى است آه زن از مرگ شوهر مطلع شود٢٥٢٠

از طالق يا مردن : دوم. آنكه مورد تهمت نباشد:اول: شود ام تمام شده، با دو شرط از او قبول مى  اگر زن بگويد عده٢٥٢١
 .شوهرش به قدرى گذشته باشد آه در آن مدت، تمام شدن عده ممكن باشد

 طالق بائن و طالق رجعى

 طالق بائن آن است آه بعد از طالق مرد حق ندارد به زن خود رجوع آند يعنى بدون عقد او را به زنى قبول نمايد و ٢٥٢٢
يعنى اگر . طالق زنى آه يائسه باشد: دوم. طالق زنى آه نه سالش تمام نشده باشد: اول: آن بر پنج قسم است

طالق زنى آه شوهرش : سوم. سال و اگر سيده نيست بيشتر از پنجاه سال داشته باشد سيده است بيشتراز شصت
طالق خلع و مبارات، و : پنجم. اند طالق زنى آه او را سه دفعه طالق داده: چهارم. بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد
تواند  و غير اينها طالق رجعى است، آه بعد از طالق تا وقتى زن در عده است مرد مى. احكام اينها بعدا گفته خواهد شد

 .به او رجوع نمايد

اى آه موقع طالق در آن خانه بوده بيرون آند، ولى در  آسى آه زنش را طالق رجعى داده، حرام است او را از خانه٢٥٢٣
بعضى از مواقع در آتابهاى مفصل گفته شده، بيرون آردن او اشكال ندارد، و نيز حرام است زن براى آارهاى غير الزم از 

 .آن خانه بيرون رود

 احكام رجوع آردن
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حرفى بزند آه معنايش اين باشد آه او را : اول: تواند به زن خود رجوع آند   در طالق رجعى مرد به دو قسم مى٢٥٢٤
 .آارى آند آه از آن بفهمد رجوع آرده است: دوم. دوباره زن خود قرار داده است

به :  براى رجوع آردن الزم نيست مرد شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون اين آه آسى بفهمد بگويد٢٥٢٥
 .زنم رجوع آردم، صحيح است

 مردى آه زن خود را طالق رجعى داده اگر مالى از او بگيرد و با او صلح آند آه ديگر به او رجوع نكند حق رجوع از ٢٥٢٦
 .بين نمى رود

 اگر زنى را دوبار طالق دهد و به او رجوع آند، يا دو بار او را طالق دهد و بعد از هر طالق عقدش آند، بعد از طالق ٢٥٢٧
سوم، آن زن بر او حرام است، ولى اگربعد از طالق سوم به ديگرى شوهر آند، با چهار شرط به شوهر اول حالل 

آنكه عقد شوهر دوم هميشگى باشد و اگرمثال يك ماهه يا يك : اول: تواند آن زن را دوباره عقد نمايد شود، يعنى مى مى
شوهر دوم بالغ باشد و با او : دوم. تواند او را عقد آند ساله او را صيغه آند، بعد از آن آه از او جدا شد، شوهر اول نمى

عده طالق يا : چهارم. شوهر دوم طالقش دهد يا بميرد: سوم. نزديكى و دخول آند، و بنابر احتياط واجب بايد انزال شود
 .عده وفات شوهر دوم تمام شود

 طالق خلع

بخشد آه طالقش دهد طالق خلع   طالق زنى را آه به شوهرش مايل نيست و مهر يا مال ديگر خود را به او مى٢٥٢٨
 .گويند

زوجتى فاطمة خالعتها : "گويد  اگر شوهر بخواهد صيغه طالق خلع را بخواند، چنانچه اسم زن مثال فاطمه باشد مى٢٥٢٩
 .يعنى زنم فاطمه را طالق خلع دادم او رها است" على ما بذلت هى طالق

 اگر زنى آسى را وآيل آند آه مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر،همان آس را وآيل آند آه زن را طالق ٢٥٣٠
عن موآلتى فاطمة بذلت : "خواند دهد، چنانچه اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وآيل صيغه را اين طور مى

و " زوجة موآلى خالعتها على ما بذلت هى طالق: "گويد پس از آن بدون فاصله مى" مهرها لموآلى محمد ليخلعها عليه
" اگر زنى آسى را وآيل آند آه غير از مهر چيز ديگرى را به شوهر ببخشد آه او را طالق دهد وآيل به جاى آلمه 

 ".بذلت ماة تومان: "آن چيز را بگويد، مثال اگر صد تومان داده بايد بگويد" مهرها

 طالق مبارات

 . اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مالى به مرد بدهد آه او را طالق دهد، آن طالق را مبارات گويند٢٥٣١

بارات زوجتى فاطمة على: " اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند چنانچه مثال اسم زن فاطمه باشد، بايد بگويد٢٥٣٢
يعنى مبارات آردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او پس او رها است، و اگر ديگرى را وآيل آند، وآيل " مهرها فهى طالق

" بمهرها" "على مهرها"ودر هر دو صورت اگر بجاى آلمه " بارات زوجة موآلى فاطمة على مهرها فهى طالق: "بايد بگويد
 .بگويد اشكال ندارد

 صيغه طالق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى آن آه مال خود را به شوهر ببخشد ٢٥٣٣
 .، اشكال ندارد"براى طالق فالن مال را به تو بخشيدم: "مثال به فارسى بگويد

تواند رجوع آند و بدون عقد دوباره او را   اگر زن در بين عده طالق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد شوهر مى٢٥٣٤
 .زن خود قرار دهد

گيرد، بايد بيشتر از مهر نباشد، ولى در طالق خلع اگر بيشتر باشد،   مالى را آه شوهر براى طالق مبارات مى٢٥٣٥
 .اشكال ندارد

 احكام متفرقه طالق

يا گمان آند  اگر با زن نامحرمى به گمان اين آه عيال خود او است نزديكى آند، چه زن بداند آه او شوهرش نيست٢٥٣٦
 .باشد بايد عده نگهدارد آه شوهرش مى

داند عيالش نيست، زنا آند، چنانچه زن نداند آه آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد   اگر با زنى آه مى٢٥٣٧
 .عده نگهدارد

 اگر مرد، زنى را گول بزند آه از شوهر طالق بگيرد و زن او شود، طالق و عقد آن صحيح است، ولى هر دو معصيت ٢٥٣٨
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 اند بزرگى آرده

 هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط آند آه اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثال شش ماه به او خرجى ندهد، ٢٥٣٩
اختيار طالق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى چنانچه شرط آند آه اگر مرد مسافرت آند، يا مثال تا شش ماه 

خرجى ندهد، از طرف او براى طالق خود وآيل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا خرجى ندادن شش ماه، خود را 

  .طالق دهد صحيح است

 . زنى آه شوهرش گم شده، اگر بخواهد به ديگرى شوهر آند بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد٢٥٤٠

 .توانند زن او را طالق بدهند  پدر و جد پدرى ديوانه اگر مصلحت باشد، مى٢٥٤١

 اگر پدر و جد پدرى براى طفل خود زنى را صيغه آند، اگرچه مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت صيغه باشد، مثال ٢٥٤٢
تواند مدت آن زن را ببخشد ولى  براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو ساله صيغه آند چنانچه صالح بچه باشد، مى

 .تواند طالق دهد زن دايمى او را نمى

 اگر از روى عالماتى آه در شرع معين شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طالق دهد، ديگرى آه ٢٥٤٣
 .داند بنابر احتياط واجب، نبايد آن زن را براى خود يا براى آس ديگر عقد آند آنان را عادل نمى

 اگر آسى زن خود را بدون اين آه او بفهمد طالق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتى آه زنش بوده بدهد و مثال ٢٥٤٤
تواند چيزهايى را آه در آن مدت براى زن  يك سال پيش تو را طالق دادم و شرعا هم ثابت آند، مى: بعد از يك سال بگويد

 .تواند از او مطالبه نمايد تهيه نموده و او مصرف نكرده است از او پس بگيرد ولى چيزهايى را آه مصرف آرده نمى

 احكام غصب
غصب آن است آه انسان از روى ظلم بر مال يا حق آسى مسلط شود و اين يكى از گناهان بزرگ است آه اگر آسى 

شده است آه هر  از حضرت پيغمبر اآرم صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت. شود انجام دهد در قيامت به عذاب گرفتار مى
 .اندازد آس يك وجب زمين از ديگرى غصب آند، در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق بر گردن او مى

 اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى آه براى عموم ساخته شده است استفاده آنند،٢٥٤٥
حق آنان را غصب نموده، و همچنين است بنابر احتمال موافق با احتياط، اگر جايى را در مسجد آه قبال ديگرى به آن 

 .پيشى گرفته است تصرف آند

گذارد، بايد پيش او بماند آه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به   چيزى را آه انسان پيش طلبكار گرو مى٢٥٤٦
 .پس اگر پيش از آن آه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد، حق او را غصب آرده است. دست آورد

توانند چيزى را آه غصب  اند، اگر ديگرى غصب آند، صاحب مال و طلبكار مى  مالى را آه نزد آسى گرو گذاشته٢٥٤٧
آرده، از او مطالبه نمايند، و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است، و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را 

 .باشد بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مى

 . اگر انسان چيزى را غصب آند بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد٢٥٤٨

اى پيدا شود، مال صاحب   اگر از چيزى آه غصب آرده منفعتى به دست آيد مثال از گوسفندى آه غصب آرده بره٢٥٤٩
 .اى را غصب آرده، اگر چه در آن ننشيند، بايد اجاره آن را بدهد مال است، و نيز آسى آه مثال خانه

 . اگر از بچه يا ديوانه چيزى را غصب آند، بايد آن را به ولى او بدهدو اگر از بين رفته، بايد عوض آن را بدهد٢٥٥٠

اند آن را غصب نمايند، هر آدام آنان  توانسته  هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب آنند، اگر چه هر يك به تنهايى مى٢٥٥١
 .به نسبت استياليى آه پيدا آرده، ضامن آن است

 اگر چيزى را آه غصب آرده با چيز ديگرى مخلوط آند، مثال گندمى را آه غصب آرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه ٢٥٥٢
 .جدا آردن آنها ممكن است اگر چه زحمت داشته باشد بايد جدا آند و به صاحبش برگرداند

 اگر ظرف طال و نقره يا چيز ديگرى را آه نگاه داشتنش جايز است،آصب آند و خراب نمايد، بايد آن را با مزد ٢٥٥٣
ساختنش به صاحب آن بدهد، و در صورتى آه مزد ساختن آمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قيمت را هم 

، مالك مجبور نيست قبول نمايد، و نيز مالك "سازم آن را مثل اولش مى: "بايد بدهدو چنانچه براى اين آه مزد ندهد بگويد
 .تواند او را مجبور آند آه آن را مثل اولش بسازد نمى
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 اگر چيزى را آه غصب آرده به طورى تغيير دهد آه از اولش بهتر شود، مثال طاليى را آه غصب آرده گوشواره ٢٥٥٤
تواند براى زحمتى آه آشيده مزد  مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نمى: بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد

بگيرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش آند بايد مزد 
ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتى آه مزد ساختن آمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قيمت را 

 .هم بايد بدهد

بايد آن را به صورت اول: " اگر چيزى را آه غصب آرده به طورى تغيير دهد آه از اولش بهتر شود و صاحب مال بگويد٢٥٥٥
، واجب است آن را به صورت اولش در آورد، و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن ازاولش آمتر شود،بايد "در آورى

بايد به صورت اولش: "تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طاليى را آه غصب آرده، اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد
 .، در صورتى آه بعد از آب آردن، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن آمتر شود، بايد تفاوت آن را بدهد"در آورى

 اگر در زمينى آه غصب آرده زراعت آند، يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است، و چنانچه ٢٥٥٦
خود را، اگر صاحب زمين راضى نباشد آه زراعت، و درخت در زمين بماند، آسى آه غصب آرده، بايد فورا زراعت، يا درخت

چه ضرر نمايد، از زمين بكند، و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى آه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد، و 
خرابيهايى را آه در زمين پيدا شده درست آند، مثال جاى درختها را پر نمايد، و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش 

تواند صاحب زمين را مجبور آند آه زمين را به او بفروشد، يا اجاره دهد، و نيز آمتر شود،بايد تفاوت آن را هم بدهد، و نمى
 .يا زراعت را به او بفروشد تواند او را مجبور آند آه درخت صاحب زمين نمى

 اگر صاحب زمين راضى شود آه زراعت و درخت در زمين او بماند، آسى آه آن را غصب آرده، الزم نيست درخت و٢٥٥٧
 .زراعت را بكند، ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى آه غصب آرده تا وقتى صاحب زمين راضى شده بدهد

 اگر چيزى را آه غصب آرده از بين برود در صورتى آه مثل گاو و گوسفند باشد آه قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد ٢٥٥٨
مثال گوشت آن يك قيمت و پوست آن قيمت ديگر دارد، بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق آرده باشد بايد

 .قيمت روزى را آه تلف آرده بدهد

 اگر چيزى را آه غصب آرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد آه قيمت اجزايش با هم فرق ندارد، بايد مثل ٢٥٥٩
دهد، بايد خصوصياتش مثل چيزى باشد آه آن را غصب آرده و  همان چيزى را آه غصب آرده بدهد، ولى چيزى را آه مى

 .از بين رفته است

 اگر چيزى را آه مثل گوسفند قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد غصب نمايد و از بين برد چنانچه قيمت بازار آن فرق ٢٥٦٠
 .نكرده باشد ولى در مدتى آه پيش او بوده مثال چاق شده باشد بايد قيمت چاقى را آه از بين رفته بدهد

تواند عوض آن را از هر آدام آنان   اگر چيزى را آه غصب آرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال مى٢٥٦١
تواند اولى از دومى مطالبه آند، ولى اگر دومى به اولى برگردانده و پيش او تلف شده،  بگيرد، و اگر از اولى بگيرد،مى

  .تواند از او مطالبه آند نمى

فروشند يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد، مثال چيزى را آه بايد با وزن خريد و فروش آنند   اگر چيزى را آه مى٢٥٦٢
بدون وزن معامله نمانيد، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند آه در مال يك

اند مثل مال غصبى است و بايد آن را به هم برگرداند و  ديگر تصرف آنند اشكال ندارد وگرنه چيزى را آه از يك ديگر گرفته
 .در صورتى آه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود چه بداند معامله باطل است چه نداند بايد عوض آن را بدهد

 هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد آه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديده بخرد، در صورتى آه آن ٢٥٦٣
 .مال تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد

آند احكام مالى آه انسان آن را پيدا مى  
اى نداشته باشد آه به واسطه آن صاحبش معلوم شود احتياط واجب آن  آند اگر نشانه  مالى آه انسان پيدا مى٢٥٦٤

 .است آه از طرف صاحبش صدقه بدهد

دار آمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم   نخود نقره سكه٦/١٢ اگر مالى پيدا آند آه نشانه دارد و قيمت آن از ٢٥٦٥
تواند به قصد اين  تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، مى يا نه،نمى باشد و انسان نداند راضى است

آه ملك خودش شود بردارد، و در اين صورت اگر تلف شود، نبايد عوض آن را بدهد، بلكه اگر قصد ملك شدن هم نكرده و 
 .بدون تقصير او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نيست

تواند صاحبش را پيدا آند اگر چه صاحب آن آافرى  اى دارد آه به واسطه آن مى  هرگاه چيزى آه پيدا آرده نشانه٢٥٦٦
دار برسد بايد اعالن آند و چنانچه  نخود نقره سكه٦/١٢باشد آه در امان مسلمانان است در صورتى آه قيمت آن چيز به 

اى يك مرتبه در محل اجتماع مردم اعالن آند آافى از روزى آه آن را پيدا آرده تا يك هفته هر روزى و بعد تا يك سال هفته
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 .است

 .تواند به آسى آه اطمينان دارد بگويد از طرف او اعالن نمايد  اگر انسان خودش نخواهد اعالن آند، مى٢٥٦٧

تواند آن را براى خود بردارد به قصد اين آه هر وقت صاحبش   اگر تا يك سال اعالن آند و صاحب مال پيدا نشود مى٢٥٦٨
 .پيدا شد به او بدهد ولى احتياط مستحب آن است آه از طرف صاحبش صدقه بدهد

 اگر بعد از آن آه يك سال اعالن آرد و صاحب مال پيدا نشد، مال را براى صاحبش نگهدارى آند و از بين برود، ٢٥٦٩
چنانچه در نگهدارى آن آوتاهى نكرده و تعدى يعنى زياده روى هم ننموده، ضامن نيست، ولى اگر از طرف صاحبش صدقه

 .داده باشد يا براى خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است

 آسى آه مالى را پيدا آرده اگر عمدا به دستورى آه گفته شد اعالن نكند، گذشته از اين آه معصيت آرده، باز ٢٥٧٠
 .هم واجب است اعالن آند

 . اگر بچه نابالغ چيزى پيدا آند، ولى او بايد اعالن نمايد٢٥٧١

آند از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود، احتياط واجب آن است آه آن را   اگر انسان در بين سالى آه اعالن مى٢٥٧٢
 .صدقه بدهد

روى  آند، مال از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن آوتاهى آرده يا تعدى يعنى زياده  اگر در بين سالى آه اعالن مى٢٥٧٣
 .آرده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر آوتاهى نكرده و زياده روى هم ننموده، چيزى بر او واجب نيست

رسد در جايى پيدا آند آه معلوم است به  دار مى  نخود نقره سكه٦/١٢ اگر مالى را آه نشانه دارد و قيمت آن به ٢٥٧٤
تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پيدا  شود، مى واسطه اعالن صاحب آن پيدا نمى

 .اى آه داده، مال خود او است شود و به صدقه دادن راضى نشود، بايد عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه

 اگر چيزى را پيدا آند و به خيال اين آه مال خود اواست بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، بايد تا يك سال اعالن ٢٥٧٥
 .نمايد

ام، آافى   الزم نيست موقع اعالن جنس چيزى را آه پيدا آرده بگويد بلكه همين قدر آه بگويد چيزى پيدا آرده٢٥٧٦
 .است

هاى آن را بگويد و   اگر آسى چيزى را پيدا آند و ديگرى بگويد مال من است، در صورتى بايدبه او بدهد آه نشانه٢٥٧٧
ها فقط موجب گمان مالك بودنش باشد، مخير است آه به او بدهد يا  يقين پيدا آند آه مال او است، ولى اگر ذآر نشانه

 .ازدادن به او خوددارى نمايد

دار برسد، چنانچه اعالن نكند و در مسجد يا جاى ديگرى آه  نخود نقره سكه٦/١٢ اگر قيمت چيزى آه پيدا آرده به ٢٥٧٨
 .محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود يا ديگرى آن را بردارد، آسى آه آن را پيدا آرده ضامن است

شود، بايد تا مقدارى آه ممكن است آن را نگهدارد، بعد قيمت آند و   هرگاه چيزى پيدا آند آه اگر بماند فاسد مى٢٥٧٩
خودش بردارد يا بفروشد و پولش ر نگهدارد، و احتياط مستحب آن است آه در فروش آن به خودش يا به ديگرى از حاآم 

شرع، در صورت امكان، اجازه بگيرد و در هر صورت بايد تعريف تا يك سال را ادامه دهد تا اگر صاحب آن پيدا شد، پول را به 
او تسليم آند و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است آه براى صدقه دادن از حاآم 

 .شرع اجازه بگيرد

 اگر چيزى را آه پيدا آرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتى آه قصدش اين باشد آه ٢٥٨٠
 .صاحب آن را پيدا آند، اشكال ندارد

 اگر آفش او را ببرند و آفش ديگرى به جاى آن بگذارند، چناچه بداند آفشى آه مانده مال آسى است آه آفش ٢٥٨١
تواند به جاى آفش خودش  او را برده، در صورتى آه از پيدا شدن صاحبش مايوس و يا برايش مشقت داشته باشد، مى

ولى اگر قيمت آن از آفش خودش بيشتر باشد، بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد، و .بردارد
چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود، بايد با اجازه حاآم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و اگر احتمال 

دهد آفشى آه مانده،مال آسى نيست آه آفش او را برده، بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد يعنى از صاحبش 
 .تفحص آند و چنانچه از پيدا آردن او مايوس شود، از طرف او به فقير صدقه بدهد

دار ارزش دارد پيدا آند و از آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جاى   نخود نقره سكه٦/١٢ اگر مالى را آه آمتر از ٢٥٨٢
 .ديگر بگذارد، چنانچه آسى آن را بردارد، براى او حالل است
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احكام سر بريدن و شكار آردن حيوانات

چه وحشى باشد و چه اهلى، بعد از جان: شود سر ببرند  اگر حيوان حالل گوشت را به دستورى آه بعدا گفته مى٢٥٨٣
اى آه انسان با آن وطى و نزديكى آرده و حيوانى آه نجاستخوار  دادن، گوشت آن حالل و بدن آن پاك است، ولى بهيمه

 .اند آن را استبراء نكرده باشند، بعد از سر بريدن گوشت آن حالل نيست شده، اگر به دستورى آه در شرع معين نموده

 حيوان حالل گوشت وحشى مانند آهو و آبك و بز آوهى و حيوان حالل گوشتى آه اهلى بوده و بعدا وحشى ٢٥٨٤
شود آنها را شكار آنند، شده مثل گاو و شتر اهلى آه فرار آرده و وحشى شده است، اگر به دستورى آه بعدا گفته مى

پاك و حالل است ولى حيوان حالل گوشت اهلى مانند گوسفند و مرغ خانگى و حيوان حالل گوشت وحشى آه به 
 .شود واسطه تربيت آردن اهلى شده است، با شكار آردن پاك و حالل نمى

شود آه بتواند فرار آند يا پرواز نمايد، بنابر   حيوان حالل گوشت وحشى در صورتى با شكار آردن پاك و حالل مى٢٥٨٥
شود، و اگر آهو و  تواند پرواز نمايد، با شكار آردن پاك و حالل نمى تواند فرار آند و بچه آبك آه نمى اين بچه آهو آه نمى

 .اش حرام است تواند فرار آند با يك تير شكار نمايند، آهو حالل و بچه اش را آه نمى بچه

 حيوان حالل گوشتى آه مانند ماهى خون جهنده ندارد، اگر به خودى خود بميرد، پاك است، ولى گوشت آن را ٢٥٨٦
 .شود خورد نمى

 .شود،ولى مرده آن پاك است  حيوان حرام گوشتى آه خون جهنده ندارد مانند مار با سر بريدن حالل نمى٢٥٨٧

شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است و حيوان حرام   سگ و خوك به واسطه سر بريدن و شكار آردن پاك نمى٢٥٨٨
شود سر ببرند يا با تير و مانند آن گوشتى را آه درنده و گوشتخوار است مانند گرگ و پلنگ، اگر به دستورى آه گفته مى

شود، و اگر با سگ شكارى آن را شكار آنند، پاك شدن بدنش هم  شكار آنند،پاك است ولى گوشت آن حالل نمى
 .اشكال دارد

آنند، اگر خون جهنده   فيل و خرس و بوزينه و موش و حيواناتى آه مانند مار و سوسمار در داخل زمين زندگى مى٢٥٨٩
شوند، مگر راسو و سوسمار آه  داشته باشند و به خودى خود بميرند، نجسند، و همچنين اگر سر آنها را ببرند، پاك نمى

 .پاك شدن آن با تذآيه خالى از وجه نيست

 .اى بيرون آيد يا آن را بيرون آورند،خوردن گوشت آن حرام است  اگر از شكم حيوان زنده بچه مرده٢٥٩٠

 دستور سر بريدن حيوانات

 دستور سر بريدن حيوان آن است آه چهار رگ بزرگ آردن آن را از پايين برآمدگى زير گلو به طور آامل ببرند، و اگر ٢٥٩١
 .آنها را بشكافند، آافى نيست

بلكه اگر به اين مقدار هم .  اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر آنند تا حيوان بميرد، بعد بقيه را ببرند، فايده ندارد٢٥٩٢
سر هم نبرند، اگر چه پيش از جان دادن حيوان بقيه رگها را ببرند، اشكال صبر نكنند، ولى به طور معمول چهار رگ را پشت

 .دارد

 اگر گرگ گلوى گوسفند را به طورى بكند آه از چهار رگى آه در گردن است و بايد بريده شود چيزى نماند، آن ٢٥٩٣
شود، ولى اگر مقدارى از گردن را بكند و چهار رگ باقى باشد، يا جاى ديگرى بدن را بكند، در صورتى آه  حيوان حرام مى

 .باشد شود سر آن را ببرند، حالل و پاك مى گوسفند زنده باشد، و به دستورى آه گفته مى

 شرايط سر بريدن حيوان

برد چه مرد باشد چه زن، بايد مسلمان باشد و  آسى آه سر حيوان را مى: اول : شرط دارد  سر بريدن حيوان پنج٢٥٩٤
اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم نكند و بچه مسلمان هم اگر مميز باشد يعنى خوب و بد را

سر حيوان را با چيزى ببرند آه از آهن باشد، ولى چنانچه آهن پيدا نشود و : دوم. تواند سر حيوان را ببرد بفهمد،مى
ميرد، با چيز تيزى آه چهار رگ آن را جدا آند مانند شيشه و سنگ تيز،  طورى باشد آه اگر سر حيوان را نبرند مى

داند بايد رو به قبله  در موقع سر بريدن جلوى بدن حيوان رو به قبله باشد و آسى آه مى:سوم. شود سر آن را بريد مى
شود، ولى اگر فراموش آند، يا مساله را نداند، يا قبله را  سر ببرد اگر عمدا حيوان را رو به قبله نكند، حيوان حرام مى

خواهد سر  وقتى مى: چهارم. اشتباه آند، يا نداند قبله آدام طرف است،يا نتواند حيوان را رو به قبله آند، اشكال ندارد
آافى است " بسم اهللا: "سر بريدن، نام خدا را ببرد و همين قدر آه بگويد حيوان را ببرد يا آارد به گلويش بگذارد به نيت

شود و گوشت آن هم حرام است، ولى اگر از روى  واگر بدون قصد سر بريدن، نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نمى
حيوان بعد از سر بريدن حرآتى بكند، اگرچه مثال چشم يا دم خود را : پنجم. فراموشى نام خدا را نبرد، اشكال ندارد

 .حرآت دهد، يا پاى خود را به زمين زند آه معلوم شود زنده بوده است
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 دستور آشتن شتر

شرطى آه براى سر بريدن حيوانات   اگر بخواهند شتر را بكشند آه بعد از جان دادن پاك و حالل باشد، بايدبا پنج٢٥٩٥
 .اش فرو آنند گفته شد آارد يا چيز ديگرى را آه از آهن و برنده باشد، در گودى بين گردن و سينه

خواهند آارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است آه شتر ايستاده باشد، ولى اگر در حالى آه زانوها را   وقتى مى٢٥٩٦
 .به زمين زده يا به پهلو خوابيده و جلو بدنش رو به قبله است، آارد را در گودى گردنش فرو آنند، اشكال ندارد

 اگر به جاى اين آه آارد در گودى گردن شتر فرو آنند سر آن را ببرند يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر آارد٢٥٩٧
در گودى گردنشان فرو آنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولى اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است، به 
دستورى آه گفته شد، آارد در گودى گردنش فرو آنند، گوشت آن حالل و بدن آن پاك است، و نيز اگر آارد در گودى گردن

 .باشد سر آن را ببرند، حالل و پاك مى گاو يا گوسفند يا مانند اينها فرو آنند و تا زنده است

 اگر حيوانى سرآش شود و نتوانند آن را به دستورى آه در شرع معين شده بكشند يا مثال در چاه بيفتد و احتمال ٢٥٩٨
بدهند آه در آن جا بميرد و آشتن آن به دستور شرع ممكن نباشد، چنانچه با چيزى مثل شمشير آه به واسطه تيزى آن

شود و رو به قبله بودن آن الزم نيست ولى شود، به بدن حيوان زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حالل مى بدن زخم مى
 .بايد شرطهاى ديگرى را آه براى سر بريدن حيوانات گفته شد،دارا باشد

 چيزهايى آه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است

موقع سر بريدن گوسفند، دو دست و يك پاى آن را ببندند و : اول:  چند چيز در سر بريدن حيوانات مستحب است٢٥٩٩
پاى ديگرش را باز بگذارند، و موقع سر بريدن گاو، چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را باز بگذارند، و موقع آشتن شتر 
دو دست آن را از پايين تا زانو، يا تا زير بغل به يك ديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند، و مستحب است مرغ را بعد از سر 

پيش از آشتن حيوان، آب : سوم. آشد، رو به قبله باشد آسى آه حيوان را مى: دوم. بريدن رها آنند تا پر و بال بزند
 .شود، مثال آارد را خوب تيز آنند و با عجله سر حيوان را ببرند آارى آنند آه حيوان آمتر اذيت: چهارم. جلوى آن بگذارند

  :چند چيز در آشتن حيوانات مكروه است

در جايى حيوان را : دوم. حلقوم فرو آنند و به طرف جلو بياورند آه حلقوم از پشت آن بريده شود آنكه آارد را پشت: اول
در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند، ولى در صورت احتياج : سوم. بكشند آه حيوان ديگر آن را ببيند

و احتياط آن است آه پيش از بيرون آمدن روح، . خود انسان چهارپايى را آه پرورش داده است بكشد: چهارم. عيبى ندارد
و حرام است آه پيش از بيرون آمدن روح، سر حيوان را از.حيوان را نكنند و مغز حرام را آه در تيره پشت است نبرند پوست

 .شود بدنش جدا آنند، ولى بااين عمل حيوان حرام نمى

 احكام شكار آردن با اسلحه

آنكه اسلحه : اول: شرط حالل و بدنش پاك است  اگر حيوان حالل گوشت وحشى را با اسلحه شكار آنند، با پنج٢٦٠١
و اگر به. شكار مثل آارد و شمشير برنده باشد، يا مثل نيزه و تير، تيز باشد آه به واسطه تيز بودن، بدن حيوان را پاره آند

و اگر حيوانى را . شود و خوردن آن هم حرام است وسيله دام يا چوب و سنگ و مانند اينها حيوانى را شكار آند، پاك نمى
و اگر گلوله . با تفنگ شكار آنند، چنانچه گلوله آن تيز باشد آه در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره آند، پاك و حالل است

تيز نباشد بلكه با فشار در بدن حيوان فرو رود و حيوان را بكشد، يا به واسطه حرارتش بدن حيوان را بسوزاند و در اثر 
آند بايد مسلمان باشد يا بچه  آسى آه شكار مى: دوم. سوزاندن، حيوان بميرد، پاك و حالل بودنش اشكال دارد

مسلمان باشد آه خوب و بد را بفهمد، و اگر آافر يا آسى آه اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و 
و اگر . اسلحه را براى شكار آردن حيوان به آار برد: سوم. آند، حيوانى را شكار نمايد، آن شكار حالل نيست سلم مى

در وقت بكار : چهارم. مثال جايى را نشان آند و اتفاقا حيوانى را بكشد، آن حيوان پاك نيست و خوردن آن هم حرام است
. ولى اگر فراموش آند، اشكال ندارد. شود بردن اسلحه نام خدا را ببرد و چنانچه عمدا نام خدا را نبرد، شكار حالل نمى

و چنانچه به اندازه سر . وقتى به حيوان برسد آه مرده باشد، يا اگر زنده است، به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد: پنجم
 .بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد، حرام است

 اگر دو نفر حيوانى را شكار آنند، و يكى از آنان مسلمان و ديگرى آافر باشد يا يكى از آن دو، نام خدا را ببرد و ٢٦٠٢
 .ديگرى عمدا نام خدا را نبرد، آن حيوان حالل نيست

 اگر بعد از آن آه حيوانى را تير زدند، مثال در آب بيفتد و انسان بداند آه حيوان به واسطه تير و افتادن در آب جان ٢٦٠٣
 .باشد بلكه اگر شك آند آه فقط براى تير بوده يا نه، حالل نمى. داده، حالل نيست

ولى گذشته از. شود  اگر با سگ غصبى يا اسلحه غصبى حيوانى را شكار آند، شكار حالل است و مال خود او مى٢٦٠٤
 .اين آه گناه آرده بايد اجرت اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد
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 اگر با شمشير يا چيز ديگرى آه شكار آردن با آن صحيح است، با شرطهايى آه در صفحه گذشته گفته شد، ٢٦٠٥
حيوانى را دو قسمت آنند و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتى برسد آه حيوان جان داده باشد، هر دو 

و اگر حيوان زنده باشد و وقت تنگ باشد براى سر بريدن به . حالل است اگربه همين قطع آردن جان داده باشد قسمت
و اگر وقت باشد براى سر . آداب شرع، قسمتى آه سر و گردن ندارد حرام و قسمتى آه سر و گردن دارد حالل است

حرام است و آن قسمت ديگر اگر سر آن را به دستورى آه در شرع معين شده  بريدن، آن قسمت آه در آن، سر نيست
به شرط آن آه در زمان بريدن سرش زنده باشد، اگر چه ممكن نباشد زنده بماند و در حال جان دادن  ببرند، حالل است

 .باشد

حيوانى را دو قسمت آنند، قسمتى آه سر و  اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى آه شكار آردن با آن صحيح نيست٢٦٠٦
گردن ندارد حرام است و قسمتى آه سر و گردن دارد اگر زنده باشد و سر آن را به دستورى آه در شرع معين شده ببرند
 .حالل است به شرط آن آه در زمان بريدن سرش، زنده باشد، اگر چه ممكن نباشد زنده بماند ودر حال جان دادن باشد

اى از آن بيرون آيد،چنانچه آن بچه را به دستورى آه در شرع معين  اگر حيوانى را شكار آنند يا سر ببرند و بچه زنده٢٦٠٧
 .باشد شده سر ببرند حالل، و گرنه حرام مى

اى از شكمش بيرون آورند چنانچه خلقت بچه آامل باشد و مو يا   اگر حيوانى را شكار آنند يا سر ببرند و بچه مرده٢٦٠٨
 .پشم در بدنش روييده باشد، پاك و حالل است

 شكار آردن با سگ شكارى

:  اگر سگ شكارى، حيوان وحشى حالل گوشتى را شكار آند، پاك بودن و حالل بودن آن حيوان شش شرط دارد٢٦٠٩
شده باشد آه هر وقت آن را براى گرفتن شكار بفرستند، برود و هر وقت از رفتن جلوگيرى  سگ به طورى تربيت: اول

و احتياط واجب آن است آه اگر . ولى اگر در وقت نزديك شدن به شكار با جلوگيرى نايستد، مانع ندارد. آنند، بايستد
خورد از شكار او اجتناب آنند، ولى اگر اتفاقا شكار را بخورد، اشكال  عادت دارد آه پيش از رسيدن صاحبش شكار را مى

و اگر از پيش خود دنبال شكار رود و حيوانى را شكار آند، خوردن آن حيوان حرام . صاحبش آن را بفرستد: دوم. ندارد
بلكه اگر از پيش خود دنبال شكار رود و بعدا صاحبش بانگ بزند آه زودتر آن را به شكار برساند، اگر چه به واسطه . است

آسى آه سگ را : سوم. صداى صاحبش شتاب آند، بنابر احتياط واجب بايد از خوردن آن شكار خوددارى نمايند
فرستد بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد آه خوب و بد را بفهمد، و اگر آافر يا آسى آه اظهار دشمنى با  مى

وقت فرستادن : چهارم. آند سگ را بفرستد، شكار آن سگ حرام است اهل بيت پيغمبر صلى اهللا عليه و آله و سلم مى
 .و اگر عمدا نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است. سگ، نام خدا را ببرد

و اگر وقت فرستادن سگ نام خدا را عمدا نبرد و پيش از آن آه سگ به . ولى اگر از روى فراموشى باشد، اشكال ندارد
شكار به واسطه زخمى آه از دندان : پنجم. شكار برسد نام خدا را ببرد، بنابر احتياط واجب بايد از آن شكار اجتناب نمايد

آسى آه : ششم. پس اگر سگ شكار را خفه آند يا شكار از دويدن يا ترس بميرد، حالل نيست. سگ پيدا آرده بميرد
و چنانچه وقتى . سگ را فرستاده، وقتى برسد آه حيوان مرده باشد يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد

اندازه سر بريدن وقت باشد مثال حيوان چشم يا دم خود را حرآت دهد، يا پاى خود را به زمين بزند، چنانچه  برسد آه به
 .سر حيوان را نبرد تا بميرد، حالل نيست

 آسى آه سگ را فرستاده اگر وقتى برسد آه بتواند سر حيوان را ببرد، چنانچه به طور معمول و با شتاب مثال آارد٢٦١٠
ولى اگر مثال به واسطه زياد تنگ بودن غالف يا . سر بريدن بگذرد و آن حيوان بميرد، حالل است را بيرون آورد و وقت

و نيز اگرچيزى همراه او نباشد آه با آن سر . شود چسبندگى آن بيرون آوردن آارد طول بكشد و وقت بگذرد حالل نمى
 .حيوان را ببرد و حيوان بميرد، واجب آن است آه از خوردن آن خوددارى آند

 اگر چند سگ را بفرستد و با هم حيوانى را شكار آنند، چنانچه همه آنها داراى شرطهايى آه در صفحه گذشته ٢٦١١
 .اند، شكار حالل است و اگر يكى از آنها داراى آن شرطها نبوده شكار حرام است گفته شده بوده

و نيز اگر .  اگر سگ را براى شكار حيوانى بفرستد و آن سگ حيوان ديگرى را شكار آند،آن شكار حالل و پاك است٢٦١٢
 .باشند آن حيوان را با حيوان ديگرى شكار آند، هر دوى آنها حالل و پاك مى

و نيز اگر .  اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و يكى ازآنها آافر باشد يا عمدا نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است٢٦١٣
 .باشد شده نباشد، آن شكار حرام مى اند به طورى آه در صفحه گذشته گفته شد، تربيت يكى از سگهايى را آه فرستاده

 اگر باز يا حيوان ديگرى غير سگ شكارى، حيوانى را شكار آند آن شكار حالل نيست ولى اگر وقتى برسند آه ٢٦١٤
 .حيوان زنده باشد و به دستورى آه در شرع معين شده سر آن را ببرند، حالل است

 صيد ماهى

و چنانچه در آب بميرد، . دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، پاك و خوردن آن حالل است  اگر ماهى فلس٢٦١٥
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باشد و ماهى بى فلس را، اگر چه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، حرام  پاك است ولى خوردن آن حرام مى
 .است

 اگر ماهى از آب بيرون بيفتد يا موج آن را بيرون بيندازد يا آب فرو رود و ماهى در خشكى بماند، چنانچه پيش از آن ٢٦١٦
 .يا به وسيله ديگر آسى آن را بگيرد، بعد از جان دادن حالل است آه بميرد با دست

ولى مسلمان بايد . آند، الزم نيست مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد  آسى آه ماهى را صيد مى٢٦١٧
 .بداند آه آن را زنده گرفته و در خارج آب مرده

اند يا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد، حالل است و  اى آه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته  ماهى مرده٢٦١٨
 .باشد ام، حرام مى اگر در دست آافر باشد، اگر چه بگويد آن را زنده گرفته

 . خوردن ماهى زنده اشكال ندارد٢٦١٩

 . اگر ماهى زنده را بريان آنند يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند، خوردن آن اشكال ندارد٢٦٢٠

 اگر ماهى را بيرون آب دو قسمت آنند، و يك قسمت آن در حالى آه زنده است در آب بيفتد، خوردن قسمتى را آه٢٦٢١
 .بيرون آب مانده، اشكال ندارد

 صيد ملخ

و الزم نيست آسى آه . يا به وسيله ديگرى زنده بگيرند بعداز جان دادن خوردن آن حالل است  اگر ملخ را با دست٢٦٢٢
اى در دست آافر باشد و معلوم نباشد  گيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد، ولى اگر ملخ مرده آن را مى

 .ام، حالل نيست آه آن را زنده گرفته يا نه، اگر چه بگويد زنده گرفته

 .تواند پرواز آند حرام است  خوردن ملخى آه بال در نياورده، و نمى٢٦٢٣

 احكام خوردنيها و آشاميدنيها
 .باشد  خوردن گوشت مرغى آه مثل شاهين چنگال دارد، حرام است و خوردن گوشت پرستو و هدهد مكروه مى٢٦٢٤

 اگر چيزى را آه روح دارد، از حيوان زنده جدا نمايند، مثال دنبه يا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و ٢٦٢٥
 .باشد حرام مى

غدد آه آن را  -٦دان  بچه -٥فرج  -٤نرى  -٣فضله  -٢خون  -١:  پانزده چيز از حيوانات حالل گوشت، حرام است٢٦٢٦
مغز حرام  -٩باشد  چيزى آه در مغز آله است و به شكل نخود مى -٨گويند  تخم آه آن را دنبالن مى -٧گويند  دشول مى

بول دان  -١٣) طحال(سپرز  -١٢زهره دان  -١١پى آه در دو طرف تيره پشت است  -١٠آه در ميان تيره پشت است 
 .گويند مى" ذات االشاجع"چيزى آه در ميان سم است و به آن  -١٥حدقه چشم  -١٤) مثانه(

 خوردن سرگين و آب دماغ حرام است، و احتياط واجب آن است آه از خوردن چيزهاى خبيث ديگر آه طبيعت انسان٢٦٢٧
ولى اگر پاك باشد، و مقدارى از آن به طورى با چيز حالل مخلوط شود آه در نظر مردم . از آن متنفر است، اجتناب آنند

 .نابود حساب شود، خوردن آن اشكال ندارد

حضرت سيد الشهدا عليه السالم براى شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنى براى معالجه   خوردن آمى از تربت٢٦٢٨
 .اگر عالج منحصر به خوردن اينها باشد اشكال ندارد

 فرو بردن آب بينى و خلط سينه آه در دهان آمده، حرام نيست، و نيز فرو بردن غذايى آه موقع خالل آردن از الى ٢٦٢٩
 .آيد، اگر طبيعت انسان از آن متنفر نباشد، اشكال ندارد دندان بيرون مى

 . خوردن چيزى آه براى انسان ضرر دارد، حرام است٢٦٣٠

شود،  خوردن گوشت اسب و قاطر و االغ مكروه است، و اگر آسى با آنها وطى آند، يعنى نزديكى نمايد، حرام مى٢٦٣١
 .و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند

شود و آشاميدن شير آنها هم حرام است و   اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديكى آنند بول و سرگين آنها نجس مى٢٦٣٢
بايد بدون آن آه تاخير بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و آسى آه با آن وطى آرده، پول آن را به صاحبش بدهد، 

 .شود بلكه اگر به بهيمه ديگرى هم نزديكى آند، شير آن حرام مى

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org



 آشاميدن شراب، حرام و در بعضى از اخبار بزرگترين گناه شمرده شده است، و اگر آسى آن را حالل بداند، در ٢٦٣٣
از حضرت امام جعفر صادق. باشد، آافر است صورتى آه ملتفت باشد آه الزمه حالل دانستن آن تكذيب خدا و پيغمبر مى

خورد عقل  شراب ريشه بديها، و منشا گناهان است، و آسى آه شراب مى: شده است آه فرمودند السالم روايت عليه
دارد،  شناسد و ازهيچ گناهى باك ندارد، و احترام هيچ آس را نگه نمى دهد و در آن موقع خدا را نمى خود را از دست مى

گرداند، و روح ايمان و خدا شناسى از بدن او بيرون آند، و از زشتيهاى آشكار، رو نمى و حق خويشان نزديك را رعايت نمى
ماند و خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين، او را لعنت  خدا دور است، در او مى مى رود و روح ناقص خبيثى آه از رحمت

آيد، و آب  شود، و روز قيامت روى او سياه است، و زبان از دهانش بيرون مى آنند، و تا چهل روز نماز او قبول نمى مى
 .اش مى ريزد و فرياد تشنگى او بلند است دهان او به سينه

خورند اگر انسان يكى از آنان حساب شود، بنابر احتياط واجب نبايد نشست و  اى آه در آن شراب مى  سر سفره٢٦٣٤
 .چيز خوردن از آن سفره حرام است

 بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى را آه نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد، نان و آب داده و او را ٢٦٣٥
 .از مرگ نجات دهد

 چيزهايى آه موقع غذا خوردن مستحب است

خود را  بعد از غذا دست: دوم. هر دو دست را پيش از غذا بشويد: اول:  چند چيز در غذا خوردن مستحب است٢٦٣٦
ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن آند و بعد از همه دست بكشد، و پيش : سوم. بشويد و با دستمال خشك آند

آسى آه طرف چپ خود را بشويد بعد آسى آه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به از غذا اول ميزبان دست
خود را بشويد و همين طور تا به طرف راست  او نشسسته، و بعد از غذا اول آسى آه طرف چپ ميزبان نشسته دست

خوردن هر آدام آنها، بگويد ولى اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد، در وقت" بسم اهللا"در اول غذا: چهارم. ميزبان برسد
يا بيشتر غذا بخورد و با دو  با سه انگشت: ششم. با دست راست غذا بخورد: پنجم. مستحب است" بسم اهللا"گفتن 

لقمه را : هشتم. اند، هر آسى از غذاى جلو خودش بخورد اگر چند نفر سر يك سفره نشسته: هفتم. انگشت نخورد
بعد از غذا خداوند: يازدهم. غذا را خوب بجود: دهم. سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد: نهم. آوچك بردارد

بعداز غذا خالل نمايد، ولى با چوب انار و چوب ريحان و نى و : سيزدهم. انگشتها را بليسد: دوازدهم. عالم را حمد آند
ريزد جمع آند و بخورد ولى اگر در بيابان غذا بخورد، مستحب آنچه بيرون سفره مى: چهاردهم. خرما خالل نكند برگ درخت

در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب : پانزدهم. ريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد است آنچه مى
در اول غذا و آخر : هفدهم. بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد: شانزدهم. غذا نخورد

 .ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد: هيجدهم. آن نمك بخورد

 چيزهايى آه در غذا خوردن مكروه است

پر خوردن و در خبر است آه خداوند عالم:دوم. در حال سيرى غذا خوردن: اول:  چند چيز در غذا خوردن مكروه است٢٦٣٧
خوردن غذاى : چهارم. نگاه آردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن: پسوم.آيد بيشتر از هر چيز از شكم پر بدش مى

. بعد از گذاشتن نان در سفره،منتظر چيز ديگر شدن: ششم. آشامد خورد يا مى فوت آردن چيزى آه مى: پنجم. داغ
پاك آردن گوشتى آه به استخوان چسبيده به : نهم. گذاشتن نان زير ظرف غذا: هشتم. پاره آردن نان با آارد:هفتم

 .دور انداختن ميوه پيش از آن آه آامال آن را بخورد: يازدهم. پوست آندن ميوه: دهم. طورى آه چيزى در آن نماند

 مستحبات آب آشاميدن

: سوم. در روز ايستاده آب بخورد: دوم. آب را به طور مكيدن بياشامد: اول:  در آشاميدن آب چند چيز مستحب است٢٦٣٨
از روى ميل آب : پنجم. به سه نفس آب بياشامد: چهارم. بگويد" الحمد هللا"و بعد از آن " بسم اهللا"بيش از آشاميدن آب 

بعد از آشاميدن آب حضرت ابا عبد اهللا عليه السالم و اهل بيت ايشان را ياد آند و قاتالن آن حضرت را : ششم. بياشامد
 .لعنت نمايد

 مكروهات آب آشاميدن

 زياد آشاميدن آب و آشاميدن آن بعد از غذاى چرب و در شب به حال ايستاده، مكروه است، و نيز آشاميدن آب با ٢٦٣٩
 .دست چپ، و همچنين از جاى شكسته آوزه و جايى آه دسته آن است، مكروه است

 احكام نذر و عهد
 نذر آن است آه انسان ملتزم شود آه آار خيرى را براى خدا بجاآورد، يا آارى را آه نكردن آن بهتر است براى خدا ٢٦٤٠

 .ترك نمايد

چنانچه مريض من خوب شود، : "  در نذر بايد صيغه خوانده شود و الزم نيست آن را به عربى بخوانند، پس اگر بگويد٢٦٤١
 .، نذر او صحيح است"براى خدا بر من است آه ده تومان به فقير بدهم
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اند،  بنابراين نذر آردن آسى آه او را مجبور آرده.  نذر آننده بايد مكلف و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود نذر آند٢٦٤٢
 .اختيار نذر آرده، صحيح نيست يا به واسطه عصبانى شدن بى

آند، چنانچه با حال سفاهت بالغ شده باشد يا حاآم  آدم سفيهى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مى ٢٦٤٣
 .شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى آرده باشد، نذرهاى مربوط به مالش صحيح نيست

 .اجازه شوهرش باطل است  نذر زن بى٢٦٤٤

تواند نذر او را به هم بزند، يا او را از عمل آردن به نذر جلوگيرى   اگر زن با اجازه شوهر نذر آند، شوهرش نمى٢٦٤٥
 .نمايد

 . هرگاه فرزند نذرى آند اگر چه بدون اجازه پدر هم باشد بايد به آن نذر عمل نمايد٢٦٤٦

تواند پياده آربال برود، اگر  تواند نذر آند آه انجام آن برايش ممكن باشد، بنابراين آسى آه نمى  انسان آارى را مى٢٦٤٧
 .نذر آند آه پياده برود نذر او صحيح نيست

 . اگر نذر آند آه آار حرام يا مكروهى را انجام دهد، يا آار واجب يا مستحبى را ترك آند، نذر او صحيح نيست٢٦٤٨

 اگر نذر آند آه آار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد، چنانچه به جا آوردن آن و ترآش از هر جهت مساوى باشد، ٢٦٤٩
نذر او صحيح نيست، و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر آند، مثال نذر آند غذايى را 

بخورد آه براى عبادت قوت بگيرد، نذر او صحيح است، و نيز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد، و انسان براى همان جهت نذر
 .باشد آند آه آن را ترك نمايد، مثال براى اين آه دود مضر است، نذر آند آه آن را استعمال نكند، نذر او صحيح مى

 اگر نذر آند نماز واجب خود را در جايى بخواند آه بخودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست، مثال نذر آند نماز را در ٢٦٥٠
اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد مثال به واسطه اين آه خلوت است انسان حضور قلب پيدا 

 .آند، نذر صحيح است مى

پس اگر نذر آند آه روز اول ماه صدقه بدهد يا . اگر نذر آند عملى را انجام دهد، بايد همانطور آه نذر آرده بجا آورد٢٦٥١
و نيز اگر نذر آند آه وقتى . آند روزه بگيرد يا نماز اول ماه بخواند،چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد، آفايت نمى

 .مريض او خوب شد، صدقه بدهد، چنانچه پيش از آن آه خوب شود صدقه را بدهد، آافى نيست

و اگر نذر آند نماز .  اگر نذر آند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معين نكند چنانچه يك روز روزه بگيرد، آافى است٢٦٥٢
آند واگر نذر آند صدقه بدهد و  بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نكند، اگر يك نماز دو رآعتى بخواند آفايت مى

جنس و مقدار آن را معين نكند اگر چيزى بدهد آه بگويند صدقه داده، به نذر عمل آرده است و اگر نذر آند آارى براى 
 .خدا بجا آورد، در صورتى آه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد، يا چيزى صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است

 اگر نذر آند روز معينى را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد، و چنانچه در آن روز مسافرت آند، قضاى آن روز بر ٢٦٥٣
 .او واجب است

 اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند بايد آفاره بدهد،يعنى يك بنده آزاد آند يا به شصت فقير طعام دهد ٢٦٥٤
 .يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد

تواند آن عمل را به جا آورد و اگر پيش از   اگر نذر آند آه تا وقت معينى عمل را ترك آند، بعد از گذشتن آن وقت مى٢٦٥٥
گذشتن وقت از روى فراموشى، يا ناچارى انجام دهد، چيزى بر او واجب نيست، ولى باز هم الزم است آه تا آن وقت آن 

عمل را به جا نياورد، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، بايد به مقدارى آه در 
 .مساله پيش گفته شد آفاره بدهد

اگر از روى فراموشى يا ناچارى يا   آسى آه نذر آرده عملى را ترك آند و وقتى براى آن معين نكرده است٢٦٥٦
ندانستن، آن عمل را انجام دهد آفاره بر او واجب نيست، ولى چنانچه از روى اختيار آن را بجا آورد براى دفعه اول بايد 

 .آفاره بدهد

ها عيد فطر يا قربان باشد،  اگر نذر آند آه در هر هفته روز معينى مثال روز جمعه را روزه بگيرد چنانچه يكى از جمعه٢٦٥٧
 .يا در روز جمعه عذر ديگرى مانند حيض براى او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد و قضاى آن را به جا آورد

 . اگر نذر آند آه مقدار معينى صدقه بدهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند٢٦٥٨

تواند آن را به فقير ديگر بدهد و اگر آن فقير بميرد، بنابر احتياط بايد   اگر نذر آند آه به فقير معينى صدقه بدهد، نمى٢٦٥٩
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 .به ورثه او بدهد

السالم مشرف شود چنانچه به زيارت   اگر نذر آند آه به زيارت يكى از امامان مثال به زيارت حضرت اباعبداهللا عليه٢٦٦٠
 .امام ديگر آند، چيزى بر او واجب نيست

 . آسى آه نذر آرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده الزم نيست آنها را بجا آورد٢٦٦١

 اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان چيزى نذر آند، بايد آن را را به مصارف حرم برساند، از قبيل فرش و پرده و٢٦٦٢
تواند به خدامى آه مشغول خدمت هستند بدهد، چنانچه  روشنايى و اگر براى امام عليه السالم يا امامزاده نذر آند مى

 .تواند به مصارف حرم يا ساير آارهاى خير به قصد بازگشت ثواب آن به منذور له برساند مى

 اگر براى خود امام عليه السالم چيزى نذر آند، چنانچه مصرف معينى را قصد آرده، بايد به همان مصرف برساند و ٢٦٦٣
اگر مصرف معينى را قصد نكرده، بايدبه فقرا و زوار بدهد يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هديه آن امام نمايد،و 

 .اى نذر آند همچنين است اگر چيزى را براى امامزاده

شود جزو نذر  اند پشم آن و مقدارى آه چاق مى  گوسفندى را آه براى صدقه، يا براى يكى از امامان نذر آرده٢٦٦٤
 .است، و اگر پيش از آن آه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچه بياورد، بايد به مصرف نذر برسانند

 هر گاه نذر آند آه اگر مريض او خوب شود، يا مسافر او بيايد، عملى را انجام دهد چنانچه معلوم شود آه پيش از ٢٦٦٥
 .نذر آردن مريض خوب شده، يا مسافر آمده است عمل آردن به نذر الزم نيست

 اگر پدر يا مادر نذر آند آه دختر خود را به سيد شوهر دهد، بعد از آن آه دختر به تكليف رسيد، احتياط آن است آه٢٦٦٦
 .اگر بتوانند او را راضى نمايند آه به سيد شوهر آند

شرعى خود برسد آار خيرى را انجام دهد، بعد از آن آه حاجتش برآورده   هرگاه با خدا عهد آند آه اگر به حاجت٢٦٦٧
شد، بايد آن آار را انجام دهد و نيز اگر بدون آن آه حاجتى داشته باشد عهد آند آه عمل خيرى را انجام دهد، آن عمل 

 .شود براو واجب مى

آند انجام دهد، بايد نكردنش بهتر از انجام آن  در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود و نيز آارى را آه عهد مى٢٦٦٨
 .نباشد

 . اگر به عهد خود عمل نكند، بايد آفاره بدهد يعنى شصت فقير را سير آند يا دو ماه روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد آند٢٦٦٩

 احكام قسم خوردن
 اگر قسم بخورد آه آارى را انجام دهد يا ترك آند، مثال قسم بخورد آه روزه بگيرد يا دود استعمال نكند، چنانچه ٢٦٧٠

عمدا مخالفت آند بايد آفاره بدهد يعنى يك بنده آزاد آند يا ده فقير را سير آند يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند بايد 
 .سه روز روزه بگيرد

خواهد راجع به مال خودش  خورد بايد بالغ و عاقل باشد، و اگر مى آسى آه قسم مى: اول:  قسم چند شرط دارد٢٦٧١
قسم بخورد، بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد و حاآم شرع او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد، و از روى قصد و

اند، درست نيست و همچنين  اختيار قسم بخورد پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و آسى آه مجبورش آرده
خورد انجام دهد، بايد حرام و مكروه  آارى را آه قسم مى: دوم. است اگر در حال عصبانى بودن بى قصد قسم بخورد

خورد ترك آند،بايد واجب و مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد آه آار مباحى را به جا آورد،  نباشد و آارى را آه قسم مى
بايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و نيز اگر قسم بخورد آار مباحى را ترك آند، بايد انجام آن در نظر مردم 

شود، مثل  به يكى از اسامى خداوند عالم قسم بخورد آه به غير ذات مقدس او گفته نمى: سوم. بهتر از ترآش نباشد
شود آه هر وقت  گويند، ولى به قدرى به خدا گفته مى خدا و اهللا و نيز اگر به اسمى قسم بخورد آه به غير خدا هم مى

آيد، مثل آن آه به خالق و رازق قسم بخورد، صحيح است، بلكه اگر  آسى آن اسم را بگويد، ذات مقدس حق در نظر مى
. آيد، ولى او قصد خدا را آند بنابر احتياط، بايد به آن قسم عمل نمايد ى قسم بخورد آه بدون قرينه خدا بنظر نمى به لفظ
قسم را به زبان بياورد و اگر بنويسد يا در قلبش آن را قصد آند صحيح نيست ولى آدم الل اگر با اشاره قسم : چهارم

خورد ممكن باشد و بعد تا  عمل آردن به قسم براى او ممكن باشد و اگر موقعى آه قسم مى: پنجم. بخورد صحيح است
آخر وقتى آه براى قسم معين آرده عاجز شود يا برايش مشقت داشته باشد، قسم او از وقتى آه عاجز شده به هم 

 .خورد مى

 . اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى آند يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست٢٦٧٢

 اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، قسم آنان بعيد نيست صحيح نباشد، ليكن نبايد ٢٦٧٣
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 .احتياط را ترك آنند

 اگر انسان از روى فراموشى يا ناچارى به قسم عمل نكند، آفاره براو واجب نيست و همچنين است اگر مجبورش ٢٦٧٤
و اهللا االن مشغول نماز : "گويد خورد مثل اينكه مى آنند آه به قسم عمل ننمايد و قسمى آه آدم وسواسى مى

شود اگر وسواس او طورى باشد آه بى اختيار به قسم عمل  و به واسطه وسواس مشغول نماز نمى" شوم مى
 .نكند،آفاره ندارد

خورد اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است،و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان  آسى آه قسم مى٢٦٧٥
باشد، ولى اگر براى اين آه خودش يا مسلمان ديگرى را از شر ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال  بزرگ مى

 .شود، و اين جور قسم خوردن غير از قسمى است آه در مسايل پيش گفته شد ندارد بلكه گاهى واجب مى

 احكام وقف
توانند آن را ببخشند يا بفروشند و  شود و خود او و ديگران نمى  اگر آسى چيزى را وقف آند، از ملك او خارج مى٢٦٧٦

 .از موارد آه در مساله و گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد برد، ولى در بعضى آسى هم از آن ملك ارث نمى

 الزم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند بلكه اگر مثال بگويد خانه خود را وقف آردم، وقف صحيح است و محتاج ٢٦٧٧
 .به قبول هم نيست، حتى در وقف خاص

 . اگر ملكى را براى وقف معين آند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود يا بميرد، وقف درست نيست٢٦٧٨

آند بايد براى هميشه وقف آند پس اگر مثال بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد  آسى آه مالى را وقف مى٢٦٧٩
سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است، وبه  نباشد و يا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج

احتياط واجب بايد وقف از موقع خواندن صيغه باشد، پس اگر مثال بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع 
 .خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده اشكال دارد

 وقف در صورتى صحيح است آه مال وقف را به تصرف آسى آه براى او وقف شده يا وآيل، يا ولى او بدهند ولى ٢٦٨٠
اگر چيزى را بر اوالد صغير خود وقف آند و به قصد اين آه آن چيز ملك آنان شود از طرف آنان نگهدارى نمايد، وقف صحيح 

 .است

 اگر مسجدى را وقف آنند بعد از آن آه واقف به قصد واگذار آردن، اجازه دهد آه در آن مسجد نماز بخوانند همين ٢٦٨١
 .شود آه يك نفر در آن مسجد نماز خواند وقف درست مى

بنابر اين سفيهى آه .  وقف آننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف آند٢٦٨٢
در حال بالغ بودن سفيه بوده يا حاآم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى آرده، چون حق ندارد در مال خود تصرف 

 .نمايد، اگر چيزى را وقف آند صحيح نيست

اند وقف آند، درست نيست، ولى وقف براى اشخاصى آه بعضى از آنها  اگر مالى را براى آسانى آه به دنيا نيامده٢٦٨٣
 .شوند اند بعد از آمدن به دنيا با ديگران شريك مى اند صحيح و آنها آه به دنيا نيامده به دنيا آمده

اش نمايند   اگر چيزى را بر خودش وقف آند مثل آن آه دآانى را وقف آند آه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره٢٦٨٤
 .تواند از منافع وقف استفاده نمايد صحيح نيست، ولى اگر مثال مالى را بر فقرا وقف آند و خودش فقير شود مى

 اگر براى چيزى آه وقف آرده متولى معين آند، بايد مطابق قرار داد او رفتار نمايند و اگر معين نكند، چنانچه بر افراد٢٦٨٥
مخصوصى مثال بر اوالد خود وقف آرده باشد، راجع به چيزهايى آه مربوط به مصلحت وقف است آه در نفع بردن طبقات 

بعد نيز دخالت دارد اختيار با حاآم شرع است، و راجع به چيزهايى آه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ 
باشند اختيار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختيار با ولى ايشان است، و براى استفاده از وقف اجازه حاآم شرع 

 .الزم نيست

 اگر ملكى را مثال بر فقرا يا سادات وقف آند، يا وقف آند آه منافع آن به مصرف خيرات برسد در صورتى آه براى آن٢٦٨٦
 .ملك متولى معين نكرده باشد، اختيار آن با حاآم شرع است

اى بعداز طبقه ديگر از آن استفاده آنند   اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثال بر اوالد خود وقف آند آه هر طبقه٢٦٨٧
چنانچه متولى ملك آن را اجاره دهد و بميرد در صورتى آه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را آرده باشد، اجاره

ولى اگر متولى نداشته باشد، و يك طبقه از آسانى آه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين. شود باطل نمى
شود و در صورتى آه مستاجر مال االجاره تمام  مدت اجاره بميرند، در صورتى آه طبقه بعد اجازه نكنند اجاره باطل مى

 .گيرد مدت را داده باشد مال االجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مى
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 .رود  اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى٢٦٨٨

 ملكى آه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاآم شرع يا متولى وقف ٢٦٨٩
 .تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا آند مى

 اگر متولى وقف خيانت آند و عايدات آن را به مصرفى آه معين شده نرساند، چنانچه براى عموم وقف نشده ٢٦٩٠
 .جاى او متولى امينى معين نمايد باشد، در صورت امكان حاآم شرع بايد به

شود براى نماز به مسجد ببرنداگرچه آن مسجد نزديك حسينيه  اند نمى  فرشى را آه براى حسينيه وقف آرده٢٦٩١
 .باشد

 اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى رود آه تا٢٦٩٢
مدتى احتياج به تعمير پيدا آند در صورتى آه غير از تعمير احتياج ديگرى نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف و 

 .توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى آه احتياج به تعمير دارد برسانند نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد، مى

 اگر ملكى را وقف آند آه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به آسى آه در آن مسجد اذان٢٦٩٣
گويد بدهند، در صورتى آه بدانند آه براى هر يك چه مقدار معين آرده، بايد همان طور مصرف آنند، و اگر يقين  مى

نداشته باشند، بايد اول مسجد را تعمير آنند و اگر چيزى زياد آمد بين امام جماعت و آسى آه اذان ميگويد به طور 
 .مساوى قسمت نمايند و بهتر آن است آه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح آنند

 احكام وصيت
 وصيت آن است آه انسان سفارش آند بعد از مرگش براى او آارهايى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از ٢٦٩٤

مال او ملك آسى باشد يا براى اوالد خود و آسانى آه اختيار آنان با اوست، قيم و سرپرست معين آند، و آسى را آه 
 .گويند آنند وصى مى به او وصيت مى

 .تواند وصيت آند، اگر چه الل نباشد اى آه مقصودش را بفهماند مى خواهد وصيت آند، با اشاره  آسى آه مى٢٦٩٥

اى به امضا يا مهر ميت ببينند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد آه براى وصيت آردن نوشته،   اگر نوشته٢٦٩٦
 .بايد مطابق آن عمل آنند

دهد اگر براى آار  اى آه خوب و بد را تمييز مى آند، بايد عاقل و بالغ باشد ولى بچه ده ساله  آسى آه وصيت مى٢٦٩٧
باشد و بايد از روى اختيار وصيت آند، و نيز وصيت آننده خوبى مثل ساختن مسجد و آب انبار و پول وصيت آند صحيح مى

 .بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد و حاآم شرع هم او را از تصرف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد

 آسى آه از روى عمد مثال زخمى بخود زده يا سمى خورده است آه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا ٢٦٩٨
 .شود، اگر وصيت آند آه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحيح نيست مى

شود آه آن را قبول آند، اگر  اگر انسان وصيت آند آه چيزى به آسى بدهند در صورتى آن آس آن چيز را مالك مى٢٦٩٩
 .چه در حال زنده بودن وصيت آننده باشد

هاى مرگ را در خود ديد بايد فورا امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار   وقتى انسان نشانه٢٧٠٠
تواند بدهد يا موقع دادن بدهى او نرسيده، بايد وصيت  است و موقع دادن آن بدهى رسيده بايد بدهد، و اگر خودش نمى

 .پردازند وصيت آردن الزم نيست شاهد بگيرد، ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد آه ورثه مى آند و بر وصيت

بيند، اگر خمس و زآات و مظالم بدهكار است، بايد فورا بدهد و اگر  هاى مرگ را در خود مى  آسى آه نشانه٢٧٠١
دهد آسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيت آند، و همچنين است اگر  تواند، چنانچه از خودش مال دارد، يا احتمال مى نمى

 .حج بر او واجب باشد

بيند اگر نماز و روزه قضا دارد،بايد وصيت آند آه از مال خودش براى آنها  هاى مرگ را در خود مى  آسى آه نشانه٢٧٠٢
دهد، باز هم  اجير بگيرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد آسى بدون آن آه چيزى بگيرد آنها را انجام مى

واجب است وصيت نمايد، و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى آه در صفحه و گفته شد بر پسر بزرگترش واجب باشد، 
 .بايد به او اطالع دهد يا وصيت آند آه براى او بجا آورند

بيند، اگر مالى پيش آسى دارد يا در جايى پنهان آرده است آه ورثه  هاى مرگ را در خود مى  آسى آه نشانه٢٧٠٣
هاى صغير  برود، بايد به آنان اطالع دهد، و الزم نيست براى بچه دانند، چنانچه به واسطه ندانستن حقشان از بين نمى

شوند، بايد  خود قيم و سرپرست معين آند، ولى در صورتى آه بدون قيم مالشان از بين مى رود، يا خودشان ضايع مى
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 .براى آنان قيم امينى معين نمايد

 . وصى بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد٢٧٠٤

 اگر آسى چند وصى براى خود معين آند، چنانچه اجازه داده باشد آه هر آدام به تنهايى به وصيت عمل آنند، ٢٧٠٥
الزم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند،و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد آه همه با هم به وصيت عمل 
آنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند آه با يكديگر به وصيت عمل آنند، و در 

شود آه عمل به وصيت معطل بماند،  تشخيص مصلحت اختالف داشته باشند، در صورتى آه تاخير و مهلت دادن علت
و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان. آند آه تسليم نظر آسى شوند آه صالح را تشخيص دهد حاآم شرع آنها را مجبور مى

 .نمايد جاى او تعيين مى نمايد، و اگر يكى از آنان قبول نكرد، يك نفر ديگر را به ديگران را معين مى

خود برگردد مثال بگويد ثلث مالش را به آسى بدهند،بعد بگويد به او ندهند وصيت باطل   اگر انسان از وصيت٢٧٠٦
هاى خود معين آند، بعد ديگرى را به جاى او قيم  خود را تغيير دهد مثل آن آه قيمى براى بچه شود، و اگر وصيت مى

 .شود و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند نمايد، وصيت اولش باطل مى

اى را آه وصيت آرده به آسى بدهند، بفروشد، يا  خود برگشته، مثال خانه  اگر آارى آند آه معلوم شود از وصيت٢٧٠٧
 .شود ديگرى را براى فروش آن وآيل نمايد، وصيت باطل مى

 اگر وصيت آند چيز معينى را به آسى بدهند بعد وصيت آند آه نصف همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو ٢٧٠٨
 .قسمت آنند و به هر آدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند

ميرد، مقدارى از مالش را به آسى ببخشد و وصيت آند آه بعد از مردن او  اگر آسى در مرضى آه به آن مرض مى٢٧٠٩
هم مقدارى به آس ديگر بدهند، آنچه را آه در حال زندگى بخشيده از اصل مال است، و احتياج به اذن ورثه ندارد و 

 .چيزى را آه وصيت آرده، اگر زيادتر از ثلث باشد زيادى آن محتاج به اذن ورثه است

 . اگر وصيت آند آه ثلث مال او را نفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند٢٧١٠

ميرد، بگويد مقدارى به آسى بدهكار است،چنانچه متهم باشد آه براى ضرر زدن  اگر در مرضى آه به آن مرض مى٢٧١١
 .به ورثه گفته است، بايد مقدارى را آه معين آرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد، بايد از اصل مالش بدهند

اى آه  پس اگر وصيت آند به بچه. آند آه چيزى به او بدهند، بايد وجود داشته باشد  آسى آه انسان وصيت مى٢٧١٢
اى آه در شكم مادر است چيزى  ممكن است فالن زن حامله شود چيزى بدهند باطل است، ولى اگر وصيت آند به بچه

پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را آه وصيت آرده به او . بدهند اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيت صحيح است
شود و آنچه را آه براى او وصيت آرده ورثه ميان خودشان قسمت  بدهند، و اگر مرده به دنيا آمد وصيت باطل مى

 .آنند مى

 اگر انسان بفهمد آسى او را وصى آرده، چنانچه به اطالع وصيت آننده برساند آه براى انجام وصيت او حاضر ٢٧١٣
نيست، الزم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل آند، ولى اگر پيش از مردن او نفهمد آه او را وصى آرده، يا بفهمد و به

حاضر نيست، بايد وصيت او را انجام دهد، اگر وصى پيش از مرگ، موقعى  او اطالع ندهد آه براى عمل آردن به وصيت
 .ديگرى وصيت آند، بايد وصيت را قبول نمايد شود آه مريض بواسطه شدت مرض، نتواند به لتفت

تواند ديگرى را براى انجام آارهاى ميت معين آند و خود از آار آناره   اگر آسى آه وصيت آرده بميرد، وصى نمى٢٧١٤
نمايد، ولى اگر بداند مقصود ميت اين نبوده آه خود وصى آن آار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام آار 

 .تواند ديگرى را از طرف خود وآيل نمايد بوده،مى

 اگر آسى دو نفر را وصى آند، چنانچه يكى از آن دو بميرد يا ديوانه يا آافر شود، حاآم شرع يك نفر ديگر را به جاى٢٧١٥
آند، و اگر هر دو بميرند،يا ديوانه يا آافر شوند، حاآم شرع دو نفر ديگر را معين ميكند، ولى اگريك نفر بتواند  او معين مى

 .وصيت را عملى آند، معين آردن دو نفر الزم نيست

 . اگر وصى نتواند به تنهايى آارهاى ميت را انجام دهد حاآم شرع براى آمك او يك نفر ديگر را معين ميكند٢٧١٦

 اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن آوتاهى آرده و يا تعدى نموده، مثال ميت٢٧١٧
وصيت آرده است آه فالن مقدار به فقراى فالن شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته، ضامن است 

 .واگر آوتاهى نكرده و تعدى هم ننموده، ضامن نيست

 هرگاه انسان آسى را وصى آند، و بگويد آه اگر آن آس بميرد فالن وصى باشد،بعد از آن آه وصى اول مرد، ٢٧١٨
 .وصى دوم بايد آارهاى ميت را انجام دهد
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 حجى آه بر ميت واجب است و بدهكارى و حقوقى را آه مثل خمس و زآات و مظالم، ادا آردن آنها واجب ٢٧١٩
 .باشد، بايد از اصل مال ميت بدهند اگر چه ميت براى آنها وصيت نكرده باشد مى

 اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى آه مثل خمس و زآات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه ٢٧٢٠
يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل آنند و اگر وصيت نكرده باشد،  وصيت آرده باشد آه ثلث

 .ماند مال ورثه است آنچه مى

 اگر مصرفى را آه ميت معين آرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت اودر بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است ٢٧٢١
اند و تنها راضى بودن آنان آافى نيست آه ورثه حرفى بزنند يا آارى آنند آه معلوم شود عملى شدن وصيت را اجازه داده

 .و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحيح است

 اگر مصرفى را آه ميت معين آرده، از ثلث مال او بيشتر باشد و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند آه وصيت او ٢٧٢٢
 .توانند از اجازه خود برگردند عملى شود، بعد از مردن او نمى

 اگر وصيت آند آه از ثلث او خمس و زآات يا بدهى ديگر او را بدهند،و براى نماز و روزه او اجير بگيرند، و آار ٢٧٢٣
مستحبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، بايد اول به واجبات، خواه مالى بلكه اگر وصيت او به ترتيب بوده، بايد اول 

و همچنين به ترتيب وصيت تا آخر واجبات، پس اگر ثلث . آن واجبى را آه مقدم داشته عمل نمايند، اگر چه بدنى باشد
وافى به تمام آن باشد به تمام آن بايد عمل شود، و چنانچه ثلث وافى نباشد، باقى مانده اگر تماما يا قسمتى واجب 

و اگر باقى مانده تماما يا قسمتى واجب بدنى باشد، ملغى . مالى باشد، بايد از اصل ترآه براى آن بردارند، عمل نمايند
و چنانچه وصيت ميت به ترتيب نباشد، باز واجبات مقدم بر مستحبات است، ولى در اين صورت بين واجبات هيچ. گردد مى

شود، و چنانچه وافى به تمام آن نباشد، در  گونه ترتيب نيست، بلكه ثلث بر تمام واجبات اعم از مالى و بدنى توزيع مى
گردد، و در هر صورت عمل به  شود، و باقيمانده واجب بدنى ملغى مى باقى مانده واجب مالى از اصل ترآه برداشته مى

 .مستحبات موقعى واجب است آه از ثلث عالوه بر واجبات، براى آن هم وافى باشد

 اگر وصيت آند آه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و آار مستحبى هم انجام دهند چنانچه ٢٧٢٤
وصيت نكرده باشد آه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند، و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف
نماز و روزه و آارهاى مستحبى آه معين آرده برسانند، و در صورتى آه ثلث آافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، بايد
وصيت او عملى شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف آار مستحبى آه 

 .معين آرده برسانند

 اگر آسى بگويد آه ميت وصيت آرده فالن مبلغ به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق آنند يا قسم٢٧٢٥
بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عال و دو زن عادله، يا چهار زن عادله به گفته او شهادت 

آند گويد به او بدهند، و اگر يك زن عادله شهادت بدهد، بايديك چهارم چيزى را آه مطالبه مى دهند،بايد مقدارى را آه مى
به او بدهند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را، و اگر سه زن عادله شهادت دهند، بايد سه چهارم آن را به او 

بدهند، و نيز اگر دو مرد آافر ذمى آه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق آنند، در صورتى آه ميت ناچار بوده 
 .آند به او بدهند است آه وصيت آند، و مرد و زن عادلى هم در موقع وصيت نبوده، بايد چيزى را آه مطالبه مى

هاى خود قرار داده، در صورتى   اگر آسى بگويد من وصى ميتم آه مال او را به مصرفى برسانم يا ميت مراقيم بچه٢٧٢٦
 .بايد حرف او را قبول آرد آه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند

 اگر وصيت آند چيزى به آسى بدهند و آن آس پيش از آن آه قبول آند يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثه او وصيت را٢٧٢٧
خود برنگردد و گرنه حق  توانند آن چيز را قبول نمايند، ولى اين در صورتى است آه وصيت آننده از وصيت اند مى رد نكرده

 .به آن چيز ندارند

 احكام ارث
پدر و مادر و اوالد ميت است و با : دسته اول: برند سه دسته هستند  آسانى آه به واسطه خويشى ارث مى٢٧٢٨

برد و تا يك نفر از اين دسته  نبودن اوالد، اوالد اوالد هر چه پائين روند هر آدام آنان آه به ميت نزديكتر است ارث مى
جد يعنى پدر بزرگ و پدر او هر چه باال رود و جده يعنى مادر بزرگ و مادر او : دسته دوم. برند هست دسته دوم ارث نمى

هر چه باال رود پدرى باشند يا مادرى، و خواهر و برادر و بانبودن برادر و خواهر، اوالد ايشان هر آدام آنان آه به ميت 
عمو و عمه و دايى و : دسته سوم. برند برد و تا يك نفر از اين دسته هست دسته سوم ارث نمى نزديكتر است ارث مى

اند اوالد  هاى ميت زنده ها و خاله ها و دايى خاله هر چه باال روند و اوالد آنان هر چه پايين روند و تا يك نفر از عموها و عمه
برند، ولى اگر ميت عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد و غير از اينها وارثى نداشته باشد،  آنان ارث نمى

 .برد ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى

 اگر عمو و عمه و دايى و خاله خود ميت و اوالد آنان و اوالد اوالد آنان نباشند، عمو و عمه و دايى و خاله پدر و مادر ٢٧٢٩
برند و اگر اينها هم نباشند، عمو و عمه و دايى و خاله جدو جده  و اگر اينها نباشند، اوالدشان ارث مى. برند ميت ارث مى

 .برند ميت، و اگر اينها نباشند، اوالدشان ارث مى
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 .برند شود، ازيكديگر ارث مى  زن و شوهر به تفصيلى آه بعدا در مسايل تا گفته مى٢٧٣٠

 ارث دسته اول

 اگر وارث ميت فقط يك نفر از دسته اول باشد، مثال پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميت به او ٢٧٣١
و اگر يك پسر و يك . شود و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى. مى رسد

و اگر چند پسر و چند دختر . برد آنند، دو قسمت را پسر، و يك قسمت را دختر مى دختر باشند مال را سه قسمت مى
 .آنند آه هر پسرى دو برابر دختر ببرد باشند، مال را طورى قسمت مى

شود، دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر   اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت مى٢٧٣٢
برد، ولى اگر ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد آه همه آنان پدرى باشند يعنى پدر آنان مى

برند،  يكى باشد يا نه، اگر چه تا ميت پدر و مادر دارد اينها ارث نمى يكى باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت با پدر ميت
 .دهند برد و بقيه را به پدر مى اما به واسطه بودن اينها مادر شش يك مال را مى

 اگر وارث فقط پدر و مادر و يك دختر باشد، چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى نداشته ٢٧٣٣
و اگر دو برادر يا . برد آنند، پدر و مادر، هر آدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مى باشد، مال را پنج قسمت مى

آنند، پدر و مادر، هر آدام يك قسمت، و  چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى
آنند، يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به  برد، و يك قسمت باقى مانده را چهار قسمت مى دختر سه قسمت مى

مثال اگر مال ميت را قسمت آنند، قسمت آن را به دختر، و قسمت آن به پدر، و قسمت آن را به مادر . دختر ميدهند
 .دهند مى

آنند، پدر و مادر هر آدام يك قسمت و   اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك پسر باشند مال را شش قسمت مى٢٧٣٤
و اگر چند پسر يا دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت . برد پسر چهار قسمت آن را مى

 .آنند آه هر پسرى دو برابر دختر ببرد آنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طورى تقسيم مى مى

آنند، يك قسمت آن را پدر يا   اگر وارث ميت فقط پدر و يك پسر، يا مادر و يك پسر باشد، مال را شش قسمت مى٢٧٣٥
 .برد مادر، و پنج قسمت را پسر مى

آنند يك قسمت آن را پدر يا مادر   اگر وارث ميت فقط پدر، يا مادر، يا پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مى٢٧٣٦
 .آنند آه هر پسرى دو برابر دختر ببرد برد و بقيه را طورى قسمت مى مى

آنند، يك قسمت آن را پدر يا   اگر وارث ميت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك دختر باشد، مال را چهار قسمت مى٢٧٣٧
 .برد مادر و بقيه را دختر مى

آنند، يك قسمت را پدر يا مادر  اگر وارث ميت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مى٢٧٣٨
 .آنند برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى مى

 ارث دسته دوم

برد، و نوه دخترى او اگر چه   اگر ميت اوالد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد، سهم پسر ميت را مى٢٧٣٩
يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه  برد، مثال اگر ميت پسر باشد، سهم دختر ميت را مى

 .دهند آنند يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى قسمت مى

برند، جد يعنى پدر بزرگ و جده يعنى مادر بزرگ، و برادر و   دسته دوم از آسانى آه به واسطه خويشى ارث مى٢٧٤٠
 .و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اوالدشان ارث ميبرند. خواهر ميت است

و اگر چند برادر پدر و مادرى، يا چند خواهر. اگر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد، همه مال به او مى رسد٢٧٤١
شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند، هر  پدر و مادرى باشد، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى

آنند، هر يك از  برد، مثال اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادرى دارد، مال را پنج قسمت مى برادرى دو برابر خواهر مى
 .برد برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آن را مى

و اگر برادر و. برد  اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد، برادر و خواهر پدرى آه از مادر با ميت جدا است ارث نمى٢٧٤٢
خواهر پدر و مادرى ندارد،چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدرى داشته باشد، همه مال به او مى رسد، و اگرچند برادر 

شود،و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته  يا چند خواهر پدرى داشته باشد مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى
 .برد باشد، هر برادرى دو برابر خواهر مى

و اگر .  اگر وارث ميت فقط يك خواهر، يا يك برادر مادرى باشد، آه از پدر با ميت جدا است، همه مال باو مى رسد٢٧٤٣
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.شود چند برادر مادرى، يا چند خواهر مادرى،يا چند برادر و خواهر مادرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى

 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى، و برادر و خواهر پدرى، و يك برادر يا يك خواهر مادرى داشته باشد، برادر و ٢٧٤٤
آنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى، و بقيه را به برادر و برند، و مال را شش قسمت مى خواهر پدرى ارث نمى
 .برد و هر برادرى دو برابر خواهر مى. دهند خواهر پدر و مادرى مى

 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى، و برادر و خواهر پدرى، و برادر و خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر ٢٧٤٥
آنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان  برد، و مال را سه قسمت مى پدرى ارث نمى
 .برد دهند، و هر برادرى دو برابر خواهر مى آنند، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى قسمت مى

 اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى، و يك برادر مادرى، يا يك خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت ٢٧٤٦
دهند، و هر برادرى دو برابر  برد و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى آنند، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى مى

 .برد خواهر مى

آنند، يك قسمت  اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى، و چند برادر و خواهر مادرى باشد، مال را سه قسمت مى٢٧٤٧
دهند، و هر آنند، و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى

 .برد برادرى دو برابر خواهر مى

برد، و  شود مى  اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى آه در صفحه گفته مى٢٧٤٨
و نيز اگر زنى بميرد و وارث او فقط خواهر و . برند خواهر و برادر به طورى آه در مسايل گذشته گفته شد ارث خود را مى

برد و خواهر و برادر به طورى آه در مسايل پيش گفته شد ارث خود را  شوهر نصف مال را مى. برادر و شوهر او باشد
شود، و از سهم برادر و  برد، از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى آم نمى برند، ولى براى آن آه زن يا شوهر ارث مى مى

شود، مثال اگر وارث ميت، شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او خواهر پدر و مادرى يا پدرى آم مى
دهند، و آنچه  باشد، نصف مال به شوهر مى رسد، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مى

پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به. ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است مى
 .دهند برادر و خواهر مادرى و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى

دهند، و سهم برادر زاده و خواهر زاده  خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اوالدشان مى  اگر ميت٢٧٤٩
شود،و از سهمى آه به برادر زاده و خواهر زاده پدرى يا پدر و مادرى مى  مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مى

 .برد رسد، هر پسرى دو برابر دختر مى

 اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است، چه پدرى باشد يا مادرى، همه مال به او مى رسد و با بودن جد ميت ٢٧٥٠
 .برد پدر جد او ارث نمى

شود، دو قسمت را جد و يك قسمت را جده   اگر وارث ميت فقط جد و جده پدرى باشد، مال سه قسمت مى٢٧٥١
 .آنند و اگر جد و جده مادرى باشد، مال را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى. برد مى

شود، دو قسمت را جد   اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدرى و يك جد يا جده مادرى باشد، مال سه قسمت مى٢٧٥٢
 .برد يا جده پدرى و يك قسمت را جد يا جده مادرى مى

شود، يك قسمت آن را جد و جده   اگر وارث ميت جد و جده پدرى، و جد و جده مادرى باشد، مال سه قسمت مى٢٧٥٣
دهند، و جد دو برابر جده  آنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدرى مى مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى

 .برد مى

 اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى آه در مساله گفته٢٧٥٤
دهند آه به طور مساوى بين خودشان برد، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادرى مى شود مى مى

شوهر و جد و جده  برد، و اگر وارث ميت دهند و جد دو برابر جده مى آنند و بقيه را به جد و جده پدرى مى قسمت مى
 .برند برد و جد و جده به دستورى آه در مسايل گذشته گفته شد، ارث خود را مى باشد، شوهر نصف مال را مى

 ارث دسته سوم

 دسته سوم عمو و عمه و دايى و خاله و اوالد آنان است به تفصيلى آه گفته شد، آه اگر از طبقه اول و دوم ٢٧٥٥
 .برند آسى نباشد اينها ارث مى

 اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است، چه پدر و مادرى باشد يعنى با پدر ميت از يك پدر و مادر باشد، يا ٢٧٥٦
رسد، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى يا همه پدرى باشند، پدرى باشد يا مادرى همه مال به او مى
شود، و اگر عمو و عمه هر دو باشند، و همه پدر و مادرى، يا همه پدرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى
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آنند، يك قسمت را به عمه برد، مثال اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد، مال را پنج قسمت مى عمو دو برابر عمه مى
 .آنند دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى مى

شود،   اگر وارث ميت فقط چند عموى مادرى يا چند عمه مادرى باشد، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى٢٧٥٧
 .ولى اگر فقط چند عمو و عمه مادرى داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد با هم صلح آنند

 اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند، عمو و عمه پدرى ارث ٢٧٥٨
آنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى يك عمو يا يك عمه مادرى دارد مال را شش قسمت مى برند، پس اگر ميت نمى

برد و اگر هم عمو و هم دهند و عموى پدر و مادرى دو برابر عمه پدر و مادرى مى و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى مى
دهند و عمو دو برابر عمه  آنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادرى مى عمه مادرى دارد، مال را سه قسمت مى

 .دهند، و احتياط واجب آن است آه در تقسيم با يكديگر صلح آنند برد و يك قسمت را به عمو و عمه مادرى مى مى

 اگر وارث ميت فقط يك دايى، يا يك خاله باشد همه مال به او مى رسد، واگر هم دايى و هم خاله باشد، و همه ٢٧٥٩
شود و احتياط آن است آه در تقسيم با  پدر و مادرى، يا پدرى، يا مادرى باشند مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى

 .يكديگر صلح آنند

 اگر وارث ميت فقط يك دايى، يا يك خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى، و دايى و خاله پدرى باشد، دايى و ٢٧٦٠
آنند، يك قسمت را به دايى يا خاله مادرى و بقيه را به دايى و خاله  برد، و مال را شش قسمت مى خاله پدرى ارث نمى

 .دهند آه به طور مساوى بين خودشان قسمت آنند پدر و مادرى مى

 اگر وارث ميت فقط دايى و خاله پدرى و دايى و خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى باشد، دايى و خاله پدرى ٢٧٦١
برد و بايد مال را سه قسمت آنند يك قسمت آن را دايى و خاله مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت  ارث نمى

 .نمايند و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى بدهند آه به طور مساوى بين خودشان قسمت آنند

آنند، يك قسمت را دايى يا  يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه باشد مال را سه قسمت مى  اگر وارث ميت٢٧٦٢
 .برد خاله و بقيه را عمو يا عمه مى

يك دايى يا يك خاله، و عمو و عمه باشد، چنانچه عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشند، مال را سه  اگر وارث ميت٢٧٦٣
دهند، بنابر  برد، و از بقيه، دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمه مى آنند، يك قسمت را دايى يا خاله مى قسمت مى

اين اگر مال را نه قسمت آنند، سه قسمت را به دايى يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه 
 .دهند مى

يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادرى، و عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشد، مال را سه  اگر وارث ميت٢٧٦٤
آنند، يك  دهند و دو قسمت باقى مانده را شش قسمت مى آنند، يك قسمت آن را به دايى يا خاله مى قسمت مى

. برد دهند، و عمو دو برابر عمه مى قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى
بنابراين اگر مال را نه قسمت آنند، سه قسمت را به دايى يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و پنج قسمت 

 .دهند ديگر را به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى

يك دايى، يا يك خاله و عمو و عمه مادرى، و عمو و عمه پدر و مادرى، يا پدرى باشد، مال را سه   اگر وارث ميت٢٧٦٥
آنند، يك سهم آن را به  برد و دو قسمت باقى مانده را سه سهم مى آنند، يك قسمت را دايى يا خاله مى قسمت مى

آنند، و دو سهم ديگر را بين عمو و عمه پدر و  دهند آه بنابر احتياط واجب با هم مصالحه مى عمو و عمه مادرى مى
بنابراين مال را نه قسمت آنند، سه قسمت آن سهم . برد نمايند، و عمو دو برابر عمه مى مادرى يا پدرى قسمت مى
 .باشد سهم عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى سهم عمو و عمه مادرى و چهار قسمت خاله يا دايى و دو قسمت

 اگر وارث ميت چند دايى و چند خاله باشد آه همه پدر و مادرى، يا پدرى يا مادرى باشند و عمو و عمه هم داشته ٢٧٦٦
شود، دو سهم آن به دستورى آه در مساله پيش گفته شد عمو و عمه بين خودشان قسمت  باشد، مال سه سهم مى

 .نمايند ها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى ها و خاله آنند و يك سهم آن را دايى مى

 اگر وارث ميت، دايى يا خاله مادرى، و چند دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى، و عمو و عمه باشد، مال سه سهم ٢٧٦٧
يك  آنند، پس اگر ميت شود، و دو سهم آن را به دستورى آه سابقا گفته شد، عمو و عمه بين خودشان قسمت مى مى

دهند، و  آنند، يك قسمت را به دايى يا خاله مادرى مى دايى يا يك خاله مادرى دارد، يك سهم ديگر را شش قسمت مى
آنند، و اگر چند دايى مادرى يا چند  دهند، وبه طور تساوى قسمت مى بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى

ها و  آنند، يك قسمت را دايى خاله مادرى يا هم دايى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن يك سهم را سه قسمت مى
دهند،  آنند و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى هاى مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى خاله

 .آه به طور مساوى قسمت آنند

رسد، به اوالد آنان و مقدارى آه   اگر ميت عمو و عمه و دايى و خاله نداشته باشد، مقدارى آه به عمو و عمه مى٢٧٦٨
 .شود به دايى و خاله مى رسد، به اوالد آنان داده مى
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شود،   اگر وارث ميت عمو و عمه و دايى و خاله پدر و عمو و عمه و دايى و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مى٢٧٦٩
يك سهم آن مال عمو و عمه و دايى و خاله مادر ميت است به طور مساوى، ولى احتياط واجب در عمو و عمه مادرى 

آنند، يك قسمت را دايى و خاله پدر ميت  مادر ميت آن است آه با هم صلح آنند، و دو سهم ديگر آن را سه قسمت مى
دهند، و عمو دو برابر نمايند، و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه پدر ميت مى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى

 .برد عمه مى

 ارث زن و شوهر

برند، و اگر از آن شوهر يا از   اگر زنى بميرد و اوالد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مى٢٧٧٠
 .برند شوهر ديگر اوالد داشته باشد، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مى

و اگر از آن زن يا از زن ديگر . برند  اگر مردى بميرد و اوالد نداشته باشد چهار يك مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر مى٢٧٧١
برد مثل بنا و برد، و نيز از خود هوايى ارث نمى برد، ولى از زمين و قيمت آن ارث نمى اوالد زن از همه اموال منقول ارث مى
 .برد درخت و فقط از قيمت هوايى ارث مى

و نيز ورثه تا سهم زن را . برد تصرف آند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد  اگر زن بخواهد در چيزى آه از آن ارث نمى٢٧٧٢
برد، بدون اجازه او تصرف آنند و چنانچه  اند بنابر احتياط واجب نبايد در بنا و چيزهايى آه زن از قيمت آنها ارث مى نداده

پيش از دادن سهم زن اينها را بفروشند، در صورتى آه زن معامله را اجازه دهد صحيح و گرنه نسبت به سهم او باطل 
 .است

 اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند، بايد حساب آنند آه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين٢٧٧٣
 .بروند، چقدر ارزش دارند، و سهم زن را از آن قيمت بدهند

 . مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد، و آجر و چيزهايى آه در آن بكار رفته، در حكم ساختمان است٢٧٧٤

يك  اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اوالد نداشته باشد، چهار يك مال، و اگر اوالد داشته باشد، هشت٢٧٧٥
شود، اگر چه شوهر با هيچ يك از آنان، يا  هاى عقدى او قسمت مى مال، به شرحى آه گفته شد، بطور مساوى بين زن

بعض آنان نزديكى نكرده باشد، ولى اگر در مرضى آه به آن مرض از دنيا رفته، زنى را عقد آرده، و با او نزديكى نكرده 
 .برد، و حق مهر هم ندارد است، آن زن از او ارث نمى

 اگر زن در حال مرض شوهر آند، و به همان مرض بميرد شوهرش اگر چه با او نزديكى نكرده باشد، از او ارث ٢٧٧٦
 .برد مى

 اگر زن را به ترتيبى آه در احكام طالق گفته شد، طالق رجعى بدهند، و در بين عده بميرد، شوهر از او ارث ٢٧٧٧
ولى اگر بعد از گذشتن عده رجعى يا در عده طالق . برد و نيز اگر شوهر در بين عده زن بميرد، زن از او ارث مى. برد مى

 .برد بائن يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمى

 اگر شوهر در حال مرض، عيالش را طالق دهد، و پيش از گذشتن دوازده ماه هاللى بميرد، زن با سه شرط از او ٢٧٧٨
به واسطه بى ميلى به شوهر، مالى به او نداده باشد : دوم. آنكه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد: اول: برد ارث مى

بلكه اگر چيزى هم به شوهر ندهد ولى طالق به تقاضاى زن باشد، باز هم ارث بردنش . آه به طالق دادن راضى شود
شوهر در مرضى آه در آن مرض زن را طالق داده، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگرى بميرد، پس : سوم. اشكال دارد

 .برد اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمى

 لباسى آه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر ٢٧٧٩
 .است

 مسائل متفرقه ارث

 قرآن و انگشتر و شمشير ميت و لباسى را آه پوشيده يا براى پوشيدن گرفته و دوخته است اگر چه نپوشيده ٢٧٨٠
باشد مال پسر بزرگتر است و اگر ميت از اين چهار چيز بيشتر از يكى دارد، مثال دو قرآن يا دو انگشتر دارد چنانچه مورد 

 .يا براى استعمال مهيا شده، مال پسر بزرگتر است استعمال است

 اگر پسر بزرگ ميت، بيش از يكى باشد، مثال از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشد، بايد لباس و قرآن و ٢٧٨١
 .انگشتر و شمشير ميت را به طور مساوى بين خودشان قسمت آنند

 اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزى هم آه مال پسر ٢٧٨٢
و اگر قرضش آمتر از مال او باشد، بنابر احتياط واجب بايد . بزرگتر است و در مساله پيش گفته شد، به قرض او بدهند
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مثال اگر همه دارايى او شصت تومان است . رسد به نسبت به قرض او، بدهند ازآن چهار چيزى هم آه به پسر بزرگتر مى
و به مقدار بيست تومان آن از چيزهايى است آه مال پسر بزرگتر است و سى تومان هم قرض دارد، بنابر احتياط واجب 

 .مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد پسر بزرگ بايد به

 .برد برد، ولى آافر اگر چه پدر يا پسر ميت باشد، ازاو ارث نمى  مسلمان از آافر ارث مى٢٧٨٣

ولى اگر از روى خطا باشد، مثل آنكه .برد  اگر آسى يكى از خويشان خود را عمدا و بناحق بكشد، از او ارث نمى٢٧٨٤
 .برد برد، ولى از ديه قتل ارث نمى سنگ به هوا بيندازد و اتفاقا به يكى از خويشان او بخورد و او را بكشد، از او ارث مى

اى داشته باشد آه در شكم مادر است، و در طبقه او   هرگاه بخواهند ارث را تقسيم آنند، در صورتى آه ميت بچه٢٧٨٥
برد،  اى آه در شكم است، آه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مى وارث ديگرى هم مانند اوالد و پدر و مادر باشد، براى بچه

ولى اگر احتمال بدهند بيشتر است، مثال احتمال بدهند آه زن سه بچه حامله باشد، . گذارند سهم دو پسر را آنار مى
و چنانچه مثال يك پسر يا يك دختر به دنيا آمد، زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم . گذارند سهم سه پسر را آنار مى

 .آنند مى

 ملحقات توضيح المسائل
 آتاب امر به معروف و نهى از منكر

و در مستحبات . ى آه ذآر خواهد شد، واجب است، و ترك آن معصيت است  امر به معروف و نهى از منكر با شرايط٢٧٨٦
 .و مكروهات، امر و نهى مستحب است

آنند، از  از مكلفين قيام به آن مى باشد، و در صورتى آه بعضى  امر به معروف و نهى از منكر واجب آفايى مى٢٧٨٧
و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلفين باشد، واجب است اجتماع. ديگران ساقط است

 .آنند

 اگر بعضى امر و نهى آنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند آه امر آنها يا نهى آنها مؤثر است، واجب است ٢٧٨٨
 .امر و نهى آنند

مگر آنكه . بايد مكلف امر و نهى آند آند در امر به معروف و نهى از منكر، بلكه  بيان مساله شرعيه آفايت نمى٢٧٨٩
 .مقصود از امر به معروف و نهى از منكر، از بيان حكم شرعى حاصل شود، و يا طرف مقابل از آن، امر و نهى بفهمد

 . در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است٢٧٩٠

 شرايط امر به معروف و نهى از منكر

خواهد امر و نهى آند،  آنكه آسى آه مى: اول:  چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهى از منكر٢٧٩١
و بر آسى آه . آورد، بايد ترك آند آورد، واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مى بداند آه آنچه شخص مكلف به جا نمى

آند،  پس اگر بداند اثر نمى. آند آنكه احتمال بدهد امر و نهى او تاثير مى: دوم. داند، واجب نيست معروف و منكر را نمى
پس اگر بداند يا گمان آند يا . خود را تكرار آند آنكه بداند شخص معصيت آار بنا دارد آه معصيت: سوم. واجب نيست

پس اگر بداند يا گمان . اى نباشد آنكه در امر و نهى مفسده: چهارم. آند، واجب نيست احتمال صحيح بدهد آه تكرار نمى
بلكه اگر . رسد، واجب نيست آند آه اگر امر يا نهى آند، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجه به او مى

بلكه اگر بترسد آه ضررى متوجه متعلقان . احتمال صحيح بدهد آه از آن، ترس ضررهاى مذآور را پيدا آند، واجب نيست
بلكه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، . شود، واجب نيست او مى

 .بلكه در بسيارى از موارد حرام است. شود واجب نمى

دهد، مثل اصول دين يا مذهب و حفظ   اگر معروف يا منكر از امورى باشد آه شارع مقدس به آن اهميت زياد مى٢٧٩٢
شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن  قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضروريه، بايد مالحظه اهميت

پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضروريه اسالم بر بذل جان و مال،واجب است . شود نمى
 .بذل آن

آنند به اسم دين مبين اسالم، واجب   اگر بدعتى در اسالم واقع شود، مثل منكراتى آه دولتها اجرا مى٢٧٩٣
و اگر سكوت علماى اعالم موجب هتك مقام علم و موجب اسائه . خصوصا بر علماى اسالم اظهار حق و انكار باطل است

 .آند ظن به علماى اسالم شود، واجب است اظهار حق به نحوى آه ممكن است، اگر چه بدانند تاثير نمى

شود آه منكرى معروف شود يا معروفى منكر شود، واجب   اگر احتمال صحيح داده شود آه سكوت موجب آن مى٢٧٩٤
 .سكوت خصوصا بر علماى اعالم اظهار حق و اعالم آن، و جايز يست است
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 اگر سكوت علماى اعالم موجب تقويت ظالم يا موجب تاييد او گردد، يا موجب جرات او شود بر ساير محرمات، ٢٧٩٥
 .واجب است اظهار حق و انكار باطل، اگر چه تاثير فعلى نداشته باشد

شود آه مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را متهم آنند به سازش با دستگاه ظلم،   اگر سكوت علماى اعالم باعث٢٧٩٦
 .شود و اظهار آنها اثرى براى رفع ظلم ندارد واجب است اظهار حق و انكار باطل، اگر چه بدانند جلوگيرى از محرم نمى

ها و منكراتى جلوگيرى شود، واجب است   اگر ورود بعض علماى اعالم در دستگاه ظلمه موجب شود آه از مفسده٢٧٩٧
سستى عقايد مردم شود، يا سلب  مگر آنكه مفسده اهمى در آن باشد،مثل آن آه تصدى آنها باعث. تصدى آن امر

 .اعتماد آنها به علما گردد، در اين صورت جايز نيست

جماعات تصدى مدارس دينيه از طرف دولت جائر و اداره اوقاف چنان دولتى، چه حقوق  جايز نيست براى علما و ائمه٢٧٩٨
زيرا دخالت . خود و طالب علوم دينيه را از دولت جائريا از مردم يا از موقوفات بگيرند، اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد

دولت جائر در اين امور و امثال آن مقدمه است براى هدم اساس اسالم به دستور مستعمرين، آه در جميع دول اسالمى
 .اشباه آن اجرا شده يا در شرف اجرا است

اند، مثل  جايز نيست براى طالب علوم دينيه دخول در مؤسسات دولتى آه به اسم مؤسسات دينيه تاسيس نموده٢٧٩٩
سلطه و نفوذ خود قرار  اند، و يا متوليان را تحت نمايند، و از متوليان گرفته مدارس دينيه آه دولتهاى جائر در آنها دخالت مى

 .و آنچه با دست اداره اوقاف يا به تصويب آن، به آنها بدهند، حرام است. اند داده

 جايز نيست براى طالب علوم دينيه دخول در مدارس آه بعض معممين و ائمه جماعت از طرف دولت جائر و يا با ٢٨٠٠
اند، چه برنامه تحصيلى از طرف دولت جائر باشد، يا از طرف اين نحو متصديان آه عمال دولت  اشاره دولت تصدى نموده

 .زيرا در اين امور نقشه محو آثار اسالم و احكام قرآن آريم آشيده شده است.جائر هستند

 آسانى آه با لباس اهل علم، در اين مؤسسات آه به اشاره دولت جائر تاسيس شده است وارد شوند، الزم ٢٨٠١
است مسلمانان و متدينين از آنها اعراض آنند، و با آنها معاشرت نكنند، و آنها محكوم به عدم عدالت هستند، و نماز 

جماعت با آنها جايز نيست، و طالق در محضر آنها باطل است، و سهم مبارك امام عليه السالم و سهم سادات عظام را 
شود، و اگر اهل منبر هستند الزم است آنها را دعوت براى منبر  نبايد به آنها بدهند، و اگر دادند از ذمه آنها ساقط نمى

هاى خالف اسالم منبر  نكنند، و در مجالسى آه اين قبيل اشخاص از طرف دولت جائر براى ترويج باطل و تشريح برنامه
 .روند، شرآت نكنند مى

. اى است آه به تدريج آثار آن ظاهر خواهد شد  در تصدى اين نحو معممين آه عمال ظلمه هستند، مفاسد عظيمه٢٨٠٢
و علماى اعالم نيز الزم است آنها را از . آورند، اعتنا آنند و لهذا نبايد مسلمانان به عذرهايى آه آنها براى تصدى مى

و بر آافه علماى اعالم و طالب علوم دينيه و خطباى محترم و ساير . هاى خود اخراج نمايند، و با آنها معاشرت نكنند حوزه
طبقات مطلع از دسايس عمال اجانب، الزم است اين اشخاص فاسق فاسد را به ملت معرفى آنند، و مردم را از شر آنها 

 .بر حذر دارند

 اگر به واسطه قراينى ظن حاصل شد آه شخص متصدى، آه به لباس اهل علم است، مؤسسه را از طرف دولت ٢٨٠٣
 .شود جائر تصدى نموده است، الزم است آه به مفاد مساله با آنها عمل شود، يا آنكه برائت او ثابت

 مراتب امر به معروف و نهى از منكر

و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به .  براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است٢٨٠٤
 .مراتب ديگر عمل شود

آنكه با شخص معصيت آار طورى عمل شود آه بفهمد براى ارتكاب او به معصيت، اين نحو عمل با او :  مرتبه اول٢٨٠٥
مثل اينكه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او مالقات آند، يا ترك مراوده با او آند و از او اعراض آند، به . شده است

 .نحوى آه معلوم شود اين امور براى آن است آه او ترك معصيت آند

مثال اگر احتمال . تر،به همان اآتفا آند  اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، الزم است با احتمال تاثير درجه خفيف٢٨٠٦
خصوصا اگر طرف، . شود، به همان اآتفا آند و به درجه باالتر، عمل نكند دهد آه با ترك تكلم با او، مقصود حاصل مى مى

 .شود آه اين نحو عمل موجب هتك او مى شخصى است

شود، يا احتمال بدهد آه موجب   اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت آار، موجب تخفيف معصيت مى٢٨٠٧
و اين امر در صورتى است آه با مراتب ديگر، . شود شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترك به آلى نمى تخفيف مى

 .نتواند از معصيت جلوگيرى آند

شود، واجب است   اگر علماى اعالم احتمال بدهند آه اعراض از ظلمه و سالطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها مى٢٨٠٨
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 .اعراض آنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را

 اگر مراوده و معاشرت علماى اعالم با ظلمه و سالطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد مالحظه آنند آه آيا٢٨٠٩
ترك معاشرت اهم است ج زيرا ممكن است معاشرت، موجب سستى عقايد مردم شود، و موجب هتك اسالم و مراجع 

 .اسالم شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر آدام اهم است، به آن عمل آنند

 اگر معاشرت و مراوده علماى اعالم با ظلمه، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت آنند، زيرا اين ٢٨١٠
 .امر موجب اتهام آنها خواهد شد

اطالع شود، يا موجب   اگر ارتباط علماى اعالم با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بى٢٨١١

  .جرات آنها گردد، يا موجب هتك مقام علم شود، واجب است ترك آن

آنند، از قبيل بعض تجار و  آنند و آمك به جشنها و معاصى و ظلم آنها مى  آسانى آه ترويج مقاصد ظلمه را مى٢٨١٢
و اگر تاثير نكرد، از آنها اعراض آنند و با آنها معاشرت و معامله . آسبه، الزم است بر مسلمانان آه آنها را نهى آنند

 .نكنند

پس با احتمال تاثير و حصول ساير شرايط . مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به زبان است٢٨١٣
 .گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى آنند، و تارك واجب را امر آنند به آوردن واجب

آند معصيت را، الزم است اآتفا به آن، و نبايد از آن   اگر احتمال بدهد آه با موعظه و نصيحت، معصيت آار ترك مى٢٨١٤
 .تجاوز آند

آند مگر با  و اگر تاثير نمى. داند آه نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهى الزامى آند  اگر مى٢٨١٥
 .ليكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود. تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،الزم است

مگر آنكه معصيت، از چيزهايى .  جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت٢٨١٦
در اين صورت بايد . باشد آه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضى نباشد به آن به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه

 .هر نحو ممكن است جلوگيرى آند به

آند مگر به جمع مابين مرتبه اولى و ثانيه از انكار، واجب است جمع، به اين آه هم از   اگر عاصى ترك معصيت نمى٢٨١٧
او اعراض آند و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او مالقات آند، و هم او را امر به معروف آند لفظا، و نهى آند 

 .لفظا

آند يا واجب را به  پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد آه ترك منكر نمى. توسل به زور و جبر است:  مرتبه سوم٢٨١٨
 .ليكن بايد تجاوز از قدر الزم نكند. آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است جا نمى

شود،  حايل شود،و با اين نحو مانع از معصيت  اگر ممكن شود جلوگيرى از معصيت، به اين آه بين شخص و معصيت٢٨١٩
 .الزم است اقتصار به آن اگر محذور آن آمتر از چيزهاى ديگر باشد

 اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اين آه دست معصيت آار را بگيرد، يا او را از محل معصيت بيرون آند،٢٨٢٠
 .آند تصرف آند، جايز است بلكه واجب است عمل آند يا در آلتى آه به آن معصيت مى

در اين صورت اگر تلف.  جايز نيست اموال محترمه معصيت آار را تلف آند، مگر آنكه الزمه جلوگيرى از معصيت باشد٢٨٢١
 .و در غير اين صورت، ضامن و معصيت آار است. آند، ضامن نيست ظاهرا

 اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت آار در محلى، يا منع نمودن از آن آه به محلى ٢٨٢٢
 .وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار الزم و تجاوز ننمودن از آن

 اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر آتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت آار و در مضيقه قرار ٢٨٢٣
و بهتر است آه در اين امر و نظير آن اجازه از . روى نشود دادن او، جايز است، ليكن الزم است مراعات شود آه زياده

 .مجتهد جامع الشرايط گرفته شود

 اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با٢٨٢٤
 .حصول شرايط آن

دهد و راضى نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز   اگر منكرات از امورى است آه شارع اقدس به آن اهتمام مى٢٨٢٥
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يك شخصى را جايز القتل نيست بكشد، بايد از او جلوگيرى مثال اگر آسى خواست. است دفع آن به هر نحو ممكن باشد
و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلكه واجب است، و الزم نيست از مجتهد اذن . آرد

ليكن بايد مراعات شود آه در صورت امكان جلوگيرى به نحو ديگرى آه به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل . حاصل نمايد
 .و اگر از حد الزم تجاوز آند، معصيت آار و احكام متعدى بر او جارى خواهد شد. آند

 مسائل دفاع
 اگر دشمن بر بالد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر ٢٨٢٦
 .و در اين امر احتياج به اذن حاآم شرع نيست. باشد، از بذل جان و مالاى آه امكان داشته  وسيله

اند، چه بدون واسطه يا به واسطه عمال   اگر مسلمانان بترسند آه اجانب نقشه استيال بر بالد مسلمين را آشيده٢٨٢٧
 .اى آه امكان داشته باشد خود از خارج يا داخل، واجب است دفاع از ممالك اسالمى آنند، به هر وسيله

هايى از طرف اجانب آشيده شده باشدآه خوف آن باشد آه تسلط بر ممالك   اگر در داخل ممالك اسالمى نقشه٢٨٢٨
اى آه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگيرى  اسالمى پيدا آنند، واجب است بر مسلمانان آه با هر وسيله

 .از توسعه نفوذ آنها آنند

 اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى اجانب، خوف آن باشد آه تسلط بر بالد مسلمين پيدا ٢٨٢٩
چه عمال داخلى باشند، يا . آنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو آه ممكن است، و قطع ايادى اجانب

 .خارجى

 اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسالمى و دول اجانب، خوف آن باشدآه اجانب بر ممالك اسالمى، تسلط پيدا ٢٨٣٠
آنند، اگر چه تسلط سياسى و اقتصادى باشد،الزم است بر مسلمانان آه با اين نحو روابط مخالفت آنند، و دول اسالمى

 .را الزام آنند به قطع اينگونه روابط

 اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است آه به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و٢٨٣١
 .اقتصادى شود، واجب است قطع اينگونه روابط، و حرام است اين نحو تجارت

 اگر عقد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يكى از دول اسالمى و اجانب،مخالف مصلحت اسالم و مسلمانان ٢٨٣٢
و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسالمى واجب است آن را الزام آنند به . باشد، جايز نيست اينگونه رابطه

 .قطع رابطه،به هر نحو ممكن است

 موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى آه مخالف مصالح اسالم و مسلمانان ٢٨٣٣
است، به واسطه اين خيانت، از مقامى آه دارد ج هر مقامى باشد ج منعزل است، اگر فرض شود آه احراز آن مقام به 

 .و بر مسلمانان الزم است او را مجازات آنند به هر نحو آه ممكن شود. حق بوده

 روابط تجارى و سياسى با بعض دول آه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و ٢٨٣٤
و بازرگانانى آه با اسرائيل و عمال . بر مسلمانان الزم است آه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت آنند

اسرائيل روابط تجارى دارند، خائن به اسالم و مسلمانان و آمك آار به هدم احكام هستند، و بر مسلمانان الزم است با 
 .ها اين خيانت آاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه آنند،و آنها را ملزم آنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولت

بر خالف صريح  -خذلهم اهللا تعالى  - قوانين و مصوباتى آه از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عمال اجانب ٢٨٣٥
گذرد و گذشته است، از نظر اسالم لغو و از نظر قانون  قرآن آريم و سنت پيغمبر اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم مى

ارزش است، و الزم است مسلمانها از امر آننده و راى دهنده به هر طور ممكن است اعراض آنند، و با آنها معاشرت  بى
 .و آنان مجرمند و عمل آننده به راى آنها معصيت آار و فاسق است. و معامله نكنند

 قانونى آه اخيرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب براى هدم احكام اسالم و بر هم زدن آانون خانواده ٢٨٣٦
مسلمانان، از مجلسين غير قانونى و شرعى رژيم سابق گذشته است، بر خالف احكام اسالم، و امر آننده و راى 

شوند، طالق  و زنهايى آه به استناد آن قانون به امر محكمه طالق داده مى. دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند
و آسى آه دانسته آنها را بگيرد، زنا آار است، و . آنها باطل، و زنهاى شوهردارى هستند آه اگر شوهر آنند، زناآارند
و ساير احكام اوالد زنا بر آنها جارى است، چه . برند مستحق حد شرعى، و اوالدهاى آنها اوالد غير شرعى، و ارث نمى

 .محكمه مستقيما طالق بدهد يا امر دهد طالق دهند، و شوهر را الزام آنند به طالق

ارزش از نظر اسالم و قانون، اعتراض  الزم است در مقابل اين نحو قوانين بى -ايدهم اهللا تعالى  - بر علماى اعالم ٢٨٣٧
. باشند ها آه مامور اجراى اوامر مخالفين اسالم مى خواهى براى آن شديد آنند، نه استرحام از مجرمين اصلى و دولت

خواهى ها و توجه جرم را به مامورين جزء و دست دوم دادن، موجب تطهير مجرم اصلى و  زيرا اين نحو تقاضاها و دولت
و بر آافه مسلمانان الزم است در مقابل اين قوانين آه دين و دنيا و خاندان آنها را . جرات او بر هدم احكام الهيه است

آشد، و زحمت انبياى عظام و اولياى گرام صلى اهللا عليهم  آند، و دخترهاى بيچاره آنها را به سربازخانه مى تهديد مى
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و به هر . نمايد، مقاومت آنند، و اظهار تنفر نمايند، و به اين قوانين مخالف اسالم عمل نكنند اجمعين را تضييع مى
اى آه ممكن است هم اآنون دفاع از احكام اسالم آنند تا خداى نخواسته به آتيه سياه و وحشتناآى آه عمال  وسيله

 .در نطر دارند براى اسالم و مسلمانان، مبتال نشوند -خذلهم اهللا تعالى -استعمار 

 بعضى از مسائل آه در اين زمان مورد حاجت است

 سفته
سفته : دوم. سفته حقيقى آه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد: اول:  سفته دو قسم است٢٨٣٨

 .دهد، بدون آن آه در مقابلش بدهكارى داشته باشد دوستانه آه شخص به ديگرى مى

 . سفته حقيقى را اگر آسى از بدهكار بگيرد آه با ديگرى معامله آند به مبلغى آمتر، حرام و باطل است٢٨٣٩

و . شود بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مى. شود  سفته پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمى٢٨٤٠
هاى تضمينى آه در ايران متداول است، مثل اسكناس پول است، و خريد و فروش نقدى و چك. سفته، برات و قبض است

 .و بدون مدت آن به زياد و آم مانع ندارد

در موعد، بيشتر از آنچه قرض   آسى آه سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض آند و سفته بدهد آه٢٨٤١
 .نموده بگيرد، ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحيح است

دهد به ديگرى آه نزد ثالثى تنزيل آند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع   سفته دوستانه را آه شخص مى٢٨٤٢
آنكه اين امر برگشت آند به : اول: توان تصحيح نمود داشته باشد به صاحب سفته آه شخص اول است، به چند وجه مى

اينكه شخص اول، وآيل نموده شخص دوم را آه در ذمه او معامله آند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى 
اسكناس را آه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وآيل باشد شخص دوم پولى را آه گرفته است به 

دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع  و شخص اول آه قرض دهنده است در موعدى آه قرار مى. قرض بردارد
و پس از قرض .شود به شخص سوم پس از معامله، صاحب اول سفته آه بدهكار نبود واقعا، بدهكار مى بنابر اين. آند

بنابر اين پس از . شود نمودن شخص دوم، مقدارى را آه گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهكار مى
و شخص اول پس از قرض . تواند به شخص اول رجوع آند و طلب خود را بگيرد معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى

ها آن است آه اگر  و اگر متعارف در اين سفته. تواند رجوع آند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگيرد مى
تواند رجوع آند، با توجه به اين امر، شرط ضمنى است و  شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مى

آنكه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم آه با شخص ثالث معامله آند و شخص سوم : وجه دوم. تواند رجوع آند مى
آنكه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار : يكى: هم حق داشته باشد رجوع آند به دومى، موجب دو امر است

آنكه به: دوم. شود به شخص سوم آند، و شخص دوم بدهكار مى از اين جهت با خود او معامله مى. شود نزد سومى مى
. باشد آه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اول ملتزم مى

. و اگر او نداد، رجوع آند به شخص اول. تواند رجوع آند به شخص دوم بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى
و.و چون اين امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع آند به شخص دوم

 .بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست

 چون متعارف است در معامالت بانكى و تجارى آه هر آس امضاى او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر ٢٨٤٣
. سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله، و الزم است مراعات آن

 .شود به او رجوع آرد ليكن اگر طرف معامله اطالع بر اين معهوديت نداشته باشد، نمى

 اگر براى تاخير بدهكارى، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزى از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضى به ٢٨٤٤
 .آن شود

آند،  در مثل اسكناس و دينار آاغذى و ساير پولهاى آاغذى مثل دالر و ليره ترآى، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى٢٨٤٥
و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و آم، در . و جايز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زياده و آم

آند، و  و اما رباى قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مى. اشكال است آه زياده و آم به حساب مدت نسيه نباشد صورتى بى
 .جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار

 سرقفلى
آنند،مدت اجاره آه به سر رسيد، حرام است بدون   آسانى آه خانه يا دآان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى٢٨٤٦

و اگر نكنند، غاصب و ضامن. اذن صاحب محل در آن جا اقامت آنند، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه آنند
و براى آنها به هيچ وجه حقى شرعا نيست، چه مدت اجاره آنها آوتاه باشد يا. محل، و ضامن مثل مال االجاره آن هستند

طوالنى، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادى ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص 
 .در تجارتشان باشديا نه
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اش صحيح نيست، مگر  اش گذشته است، آن محل را اجاره آند، اجاره  اگر آسى از مستاجر سابق آه مدت اجاره٢٨٤٧
و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان. به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است

 .و مادامى آه توقف نموده است، بايد مثل مال االجاره را به صاحب محل بپردازد.است براى اين شخص

 اگر شخص غاصب آه مستاجر سابق است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى آه محل را به او اجاره داده ٢٨٤٨
 .اى تلف شود، ضامن دهنده است و اگر آنچه را آه گرفته است تلف آند يا به حادثه. است بگيرد، حرام است

 اگر محلى را اجاره آند در مدتى، و حق داشته باشد آه به غير اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقى آند، ٢٨٤٩
تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار آه اجاره آرده است، و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد  مى

مثال اگر دآانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان، و پس از مدتى اجاره محل افزايش پيدا . آه به او اجاره دهد
تواند آن جا را در مابقى مدت اجاره دهد به ماهى ده  آرد به ماهى صد تومان، در صورتى آه حق اجاره داشته باشد،مى

 .تومان، و يك هزار تومان مثال به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد آه محل را به او اجاره دهد

سال مثال قيمت اجاره را باال نبرد، و شرط آند   اگر محلى را اجاره آند از صاحبش، و شرط آند بر او آه مدت بيست٢٨٥٠
آه اگر محل مذآور را به غير تحويل داد،صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل آند، و اگر ثالث به ديگرى تحويل 

داد،نيز همين نحو عمل آند و اجاره را باال نبرد، جايز است از براى مستاجر آه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى 
و دومى به سومى، و سومى به . سرقفلى از او بگيرد آه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين نحو حالل است

 .تواند به حسب قرار تحويل دهد، و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد چهارمى نيز، مى

 اگر مستاجر بر موجر شرط آند در ضمن عقد اجاره، آه مال االجاره را تا مدتى زياد نكند و حق اخراج او را از محل ٢٨٥١
هاى بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر الزم باشد آه  نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى آه اجاره نموده در سال

تواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل، و اينگونه سرقفلى  اجاره به او بدهد، مى
 .حالل است

و اگر مستاجر . تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد آه محل را به او اجاره دهد  مالك مى٢٨٥٢
 .تواند از او مقدارى بگيرد آه اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلى مانع ندارد حق اجاره به غير داشته باشد، مى

 معامالت بانكى
گيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض،در صورتى آه معامله به وجه شرعى انجام   آنچه اشخاص از بانكها مى٢٨٥٣

بگيرد، حالل است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را آه گرفته از حرام 
حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جايز نيست، و بايد با اذن  ولى اگر بداند پولى را آه گرفته است.است

و در اين مساله فرقى ميان بانكهاى خارجى و . فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند، اگر مالك آن را نتواند پيدا آند
 .داخلى، و دولتى و غير دولتى نيست

هاى در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود،اشكال ندارد، و جايز است از براى بانكها آه   سپرده٢٨٥٤
ولى اصل قرض صحيح است، و بانكها . و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. در آن تصرف آنند

 .گيرند تصرف آنند توانند در آنچه مى مى

 فرقى نيست در قرار نفع آه موجب رباست، بين آن آه صريحا قرارداد شود،يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن ٢٨٥٥
گيرد سود بدهد، و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام  پس اگر قانون بانك آن باشد آه به قرضهايى آه مى. نفع باشد

 .است

و اگر چيزى بدون .  اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است٢٨٥٦
 .قرار، به قرض دهنده بدهند، حالل است

هاى در بانك آه به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالك اذن ندهد آه بانك در آنها تصرف آند، جايز نيست   سپرده٢٨٥٧
و اگر بانك چيزى بدهد يا بگيرد به . واگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است. و اگر تصرف آند، ضامن است. تصرف

در اين صورت اگر چيزى با قرار .رضايت، حالل است، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتا به قرض، يعنى تملك به ضمان
 .و وديعه بانكى ظاهرا از اين قبيل است، اگر چه به اسم وديعه باشد. بدهد، حرام است

دهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و  هايى آه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى  جايزه٢٨٥٨
گذارند براى جلب  ها در جوف جنسهاى خود مى و چيزهايى آه فروشنده. آشى، حالل است دهند با قرعه مشترى مى

 .مشترى و زياد شدن خريدار،مثل سكه طال در قوطى روغن، حالل است و اشكال ندارد

پس اگر بانك يا تاجر پولى از آسى در . شود، مانع ندارد هاى بانكى يا تجارى آه به آنها صرف برات گفته مى  حواله٢٨٥٩
محلى بگيرد و حواله بدهد آه از بانك يا طرفش در محل ديگرى اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده

مثال اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد آه شعبه اصفهان . چيزى بگيرد، مانع ندارد و حالل است
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و اگر هزار تومان بگيرد. هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد
گيرد به عنوان قرض بگيرد يا و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد، اشكال ندارد، چه آن پول را آه بانك مى

 .و در فرض مذآور اگرزيادى را به عنوان حق العمل بگيرد، اشكال ندارد. عنوان ديگر

 اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله آند آه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا ٢٨٦٠
و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس . طرف خود بپردازد، پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد، اشكال ندارد

و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صريح نباشد و قرض مبنى بر. به زيادتر باشد، مانع ندارد
 .آن باشد، ولى اصل قرض صحيح است

 بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزى را رهن بگيرند آه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود٢٨٦١
را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن

و اگر قرار . شود و اگرآسى آن را بخرد، مالك مى. و وآالت در فروش صحيح است، و جايز است براى بانك آن را بفروشد
نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد، و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع 

 .ندارد

 بيمه
و اين عقد مثل ساير . پذيرد يا شخص آه بيمه را مى  بيمه قرار و عقدى است بين بيمه آننده و مؤسسه يا شرآت٢٨٦٢

ى آه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز  و شرايط. عقدها محتاج به ايجاب و قبول است
 .توان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا آرد معتبر است، و مى

١: ى آه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است  در بيمه عالوه بر شرايط٢٨٦٣
تعيين دو  -٢. تعيين مورد بيمه آه فالن شخص است، يا فالن مغازه است، يا فالن آشتى يا اتومبيل يا هواپيما است -

تعيين اقساطى  -٤. تعيين مبلغى آه بايد بپردازند -٣. طرف عقد آه اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شرآتها يا دولت
 -٦. تعيين زمان بيمه آه از اول فالن ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال -٥. آه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط
توان آليه آفاتى را آه  و مى. يا وفات يا مرض شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت تعيين خطرهايى آه موجب خسارت مى

 .شود، قرار دهند موجب خسارت مى

پس اگر قرار بگذارندآه هر مقدار خسارت وارد شد جبران آنند،.  الزم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود٢٨٦٤
 .صحيح است

به عهده من فالن مقدار آه در فالن زمان ماهى "يكى آن آه بيمه آننده بگويد :  صورت عقد بيمه چند نحو است٢٨٦٥
، و طرف "فالن مقدار بدهم، در مقابل آن آه خسارتى آه به مغازه من مثال از ناحيه حريق يا دزدى وارد شد جبران نمايى

شود از ناحيه حريق يا دزدى مثال در مقابل  بر عهده من خسارتى آه به مؤسسه شما وارد مى"قبول آند، يا طرف بگويد 
 .و بايد تمام قيودى آه در مساله سابق ذآر شد،معلوم شود و قرارداد شود". آن آه فالن مقدار بدهى

چه بيمه عمر باشد، يا بيمه آاالهاى . ى آه ذآر شد  ظاهرا تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به آار بردن شرايط٢٨٦٦
و بيمه . يا مؤسسات، يا بيمه اهل يك قريه يا شهر تجارتى، يا عمارات يا آشتيها و هواپيماها، و يا بيمه آارمندان دولت

 .توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا آرد عقد مستقلى است و مى

 بخت آزمايى
آشى به اشخاصى آه فروشند به مبلغ معينى، پس از آن با قرعه آزمايى آه متعارف شده است مى  بليطهاى بخت٢٨٦٧

و پولى را آه در مقابل . دهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينى مى
آيد، حرام است، و شخص  آشى به دست مى و مبلغى را آه از قرعه. گيرند، حرام است، و گيرنده ضامن است بليط مى

 .گيرنده ضامن صاحبان واقعى آن مبلغ است

 فرقى نيست در حرام بودن پول بليط بين آن آه بليط را بخرند، يا بليط را بگيرند و پولى بدهند به اميد آن آه قرعه به٢٨٦٨
 .آيد، حرام و موجب ضمان است در هر دو صورت پول بليط حرام، و پولى آه به قرعه دست مى. اسم آنها بيرون بيايد

.دهند، ولى عمل، همان عمل است اند و به اسم اعانه ملى بليط را مى  اخيرا اسم بليط بخت آزمايى را عوض آرده٢٨٦٩
نمودند، سودجويان اسم را براى  و چون بليط بخت آزمايى مورد اشكال بوده است، و جمعى از خريد آن خوددارى مى

شود، و پول بليط و پول  و در اين صورت با تغيير اسم حالل نمى. اغفال اين دسته عوض نموده، ليكن در عمل فرقى ندارد
 .قرعه حرام، و موجب ضمان است

يا مؤسسه پيدا شود و براى اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسالمى   اگر فرضا يك شرآت٢٨٧٠
بليطهايى منتشر آند، و مردم هم براى اعانت اين مؤسسات مبلغى بدهند، و آن شرآت از مال خودش يا وجوهى آه از 

آيد بدهد،  آيد، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغى به اشخاصى آه قرعه به نام آنها بيرون مى انتشار بليط به دست مى
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شود، و قرعه آشى هايى آه اآنون عمل  ليكن اين مجرد فرض است و بليطهايى آه اآنون فروخته مى. مانع ندارد
 .شود، به اين نحو نيست، و پول بليط و قرعه حرام است مى

آيد، مجهول المالك  ها آه به دست اشخاص مى آشى آيد، و پول قرعه شرآتها مى  پول بليطهايى آه به دست٢٨٧١
شود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه  و اگر نمى. توانند صاحبان آنها را پيدا آنند،بايد به صاحبانش رد آنند و اگر مى. است
 .و احتياط الزم آن است آه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.بدهند

بلكه بايد . تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد آيد فقير باشد، نمى  اگر آن آسى آه پول به دستش مى٢٨٧٢
 .به فقير بدهد بنابر احتياط الزم، بلكه خالى از قوت نيست

او صدقه بدهد و فقير مقدارى بردارد و   اگر مال زيادى به دست آورد از قرعه آشى، و با فقيرى قرار گذارد آه به٢٨٧٣
ليكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد،. شود باقى را به او رد آند، بخواهد با اين حيله حالل آند، جايز نيست و حالل نمى
 .و فقير مقدارى آه مناسب حالش هست به او رد آند، با رضايت اشكال ندارد

 تلقيح
 وارد نمودن منى مرد را در رحم زوجه او با آالتى مثل آب دزدك، اشكال ندارد، ليكن بايد از مقدمات حرام احتراز ٢٨٧٤
پس اگر مرد با رضايت زن، اين عمل را خودش انجام دهد، و منى خود را به وجه حاللى به دست بياورد، مانع . نمايند
 .ندارد

 اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حالل يا حرام، و ازآن، بچه توليد شد، اشكالى نيست آه بچه٢٨٧٥
 .مال مرد و زن است، و همه احكام فرزند را دارد

 جايز نيست داخل نمودن منى اجنبى را در رحم زن اجنبيه، چه با اجازه زن باشد يا نه، و چه شوهر داشته باشد يا٢٨٧٦
 .نه، و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد

 اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن منى است، پس اگر اين عمل به طور شبهه ٢٨٧٧
آرد منى شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از  آرد زن خودش هست،و زن نيز گمان مى بوده، مثل آنكه گمان مى

و ليكن اگر از روى علم. شوهر نيست، اشكالى نيست آه بچه شرعا از اين مرد و زن است، و تمام احكام فرزندى را دارد
ليكن اشكالى نيست آه اگر اين بچه دختر . و عمد باشد محل اشكال است، و بايد احتياط در جميع مسائل مراعات شود

تواند دختر به محارمش اگر به  تواند مادرش را بگيرد، و نمى تواند اورا به زنى بگيرد، و اگر پسر باشد نمى باشد، پدر نمى
 ليكن بايد در تمام. عقد صحيح بود شوهر آند، و پسر محارمش را بگيرد

 تشريح پيوند
و براى قطع سر او و قطع ساير اعضاى او . توان نمود، و اگر تشريح آنند حرام است  مرده مسلمان را تشريح نمى٢٨٧٨

ولى تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه. ام ذآر نموده" تحرير الوسيله"ديه است، آه در آتاب 
 .باشد يا نباشد

 اگر ممكن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان براى ياد گرفتن مطالب طبى، اگر چه متوقف ٢٨٧٩
و اگر با امكان تشريح غير مسلمان، تشريح مسلمان آنند، . اى از مسلمانان بر تشريح باشد حفظ جان مسلمانى يا عده
 .معصيت آار، و برآنها ديه است

اى از مسلمانان بر تشريح، و امكان نداشته باشد تشريح غير   اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانى يا عده٢٨٨٠
و اما براى ياد گرفتن، بدون آنكه زندگى مسلمانى موقوف بر آن باشد، جايز نيست. مسلمان، جايز است تشريح مسلمان

 .و موجب ديه است

اگر چه احتياط.  در موردى آه حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است، بعيد نيست ديه نداشته باشد٢٨٨١
 .در ديه است

 اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمانى، جايز است قطع آن عضو، و پيوند ٢٨٨٢
تواند طبيب با  يا بر مريض، محل اشكال است، ليكن مى و آيا ديه بر قطع آننده است. آن، و بعيد نيست ديه داشته باشد
و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد . مريض قرار دهد آه او ديه را بدهد

ليكن اگر ميت در حال زندگى اجازه داد، ظاهرا ديه ندارد، ليكن جواز شرعى . نيست جايز نباشد و اگر قطع آند ديه دارد
توانند اجازه بدهند و ديه از قطع آننده ساقط  و اگر خود او اجازه نداد، اولياى او بعد از مرگش نمى. آن، محل اشكال است

 .شود، و معصيت آار است نمى
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شود در  ليكن اگر پيوند آرد، اشكال واقع مى.  قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند، حرام نيست و ديه ندارد٢٨٨٣
بنابر اين اشكال در ميته مسلمان . نجاست آن و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسانى در نماز اشكال داشته باشد

توان گفت آه اگر عضو ميت پس از پيوند،  و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، ليكن مى.نيز هست
بلكه اگر عضو حيوان نجس . آيد و نجس و ميته نيست افتد و به عضويت زنده در مى حيات پيدا آند، از عضويت ميت مى

 .آيد حيوان خارج و به عضويت انسان در مى العين نيز پيوند شود، و زنده به زندگى انسان شود، از عضويت

 اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست آه در حال حيات، فروش آن جايز باشد، و انسان بتواند ٢٨٨٤
بلكه جواز فروش تمام جسم را براى تشريح در . اعضاى خودش را بفروشد براى پيوند، در مواردى آه قطع جايز است

ليكن گرفتن مبلغى براى اجازه دادن در مورد جواز . اشكال نيست موردى آه جايز است، خيلى بعيد نيست، اگر چه بى
 .مانع ندارد

پس آنچه اآنون متعارف است آه .  انتفاع بردن به خون در غير خوردن، و فروختن آن براى انتفاع حالل،جايز است٢٨٨٥
و بهتر آن است آه مصالحه آنند، يا آنكه پول را در مقابل. فروشند براى استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد خون را مى

بلكه اين احتياط حتى االمكان ترك .حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون گرفتن بگيرند، آه خالى از اشكال و احوط است
 .ليكن اگر گرفتن خون، براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد. نشود

خون بدن انسانى را به بدن ديگرى منتقل آنند و وزن آن را با مقياسهايى آه دارند تعيين آنند، و ثمن آن  جايز است٢٨٨٦
و احوط آن است آه پول را در مقابل اجازه نقل . و با جهالت به وزن، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. را بگيرند

 .حتى االمكان ترك نشود بگيرند، و اين احتياط چنانچه ذشت

 خاتمه
هايى آه اخيرا در بعض بالد متعارف شده است، حرام ها و مكينه  گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح آنند با آارخانه٢٨٨٧

چه آليد برق را مسلمان . و نجس و مردار است، و فروش و خريد آنها جايز نيست، و فروشنده ضامن پول خريدار است
ولى . بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد يا نه، چه برسد به آن آه اين امور نيز مراعات نشود

شود آه به طور شرعى ذبح شده باشد، حالل و خريد  رود و احتمال داده مى گوشتهايى آه در بازار مسلمانان فروش مى
 .و فروش آن جايز است

آورند، محكوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آنكه  اى آه از بالد آفر مى  گوشتها يا مرغهاى سر بريده٢٨٨٨
 .شود ذبح شرعى آنها ثابت

و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو . راديو و تلويزيون داراى منافع حالل عقاليى و منافع حرام است از نظر اسالم٢٨٨٩
حالل، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهاى حالل براى تعليم و تربيت صحيح، يا نشان دادن آاالها و 

و اما چيزهاى حرام از قبيل پخش غنا و موسيقى مطرب، و اشاعه منكرات از قبيل . عجايب خلقت از بر و بحر از تلويزيون
پخش قوانين خالف اسالم و مدح خائن و ظالم، و ترويج باطل، و ارائه چيزهايى آه اخالق جامعه را فاسد و عقايد آنها را 

 .آند، حرام و معصيت است متزلزل مى

 در جايى آه استعمال اين آالت در وجه حرام شايع و رايج است، به طورى آه استعمال حالل آن تقريبا غير مقصود ٢٨٩٠
دهم فروش و خريد آنها را، مگر براى اشخاصى آه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند، و نگذارند  باشد، اجازه نمى

 .ديگرى هم استعمال غير مشروع آند

 اگر آسى بخواهد پولى قرض آند و ربا بدهد، يا قرض بدهد و ربا بگيرد، وبه يكى از راههايى آه در بعض ٢٨٩١
پس رباى . شود گيرد بر او حالل نمى اى آه مى هاى عمليه ذآر شده بخواهد از ربا فرار آند،جايز نيست، و زياده رساله

 .قرضى به وجهى از وجوه حالل نيست

و شرط زياده عالوه بر بطالنش، نيز . باشد  قرضى آه در آن قرار رباست صحيح است، ليكن شرط و قرار باطل مى٢٨٩٢
 .حرام است

دهد، جايز است اصل قرض را  خواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند، و دهنده بدون ربا قرض نمى  آسانى آه مى٢٨٩٣
و در اين صورت اگر اظهار قبول آنند بدون جد و قصد حقيقى، اين . قبول آنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نكنند

 .اند بنابر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشده. قرار صورى حرام نيست

ولى.  اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند٢٨٩٤
 .اگر قرض گيرنده مجانا چيزى بدهد حرام نيست، و جايز است گرفتن آن

 در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختالف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار آنند ج نه از زيادى ج ٢٨٩٥
خواهند يك آيلو خوب بدهند و دو آيلو  حيله، مثال اگر يك آيلو گندم خوب به دو آيلو گندم بد ارزش دارد، و مى جايز است

 .بد بگيرند، در اين مورد اگر چيزى ضميمه آنند آه از بيع مثل به مثل فرار آنند،جايز است

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org

PDF VERISON BY http://Books.MyOwnFlag.org



مثال يك خروار گندم را آه ارزش آن نصف .  اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله آنند و ربا بگيرند با حيله، جايز نيست٢٨٩٦
دو خروار است، اگر بخواهند مبادله آنند آه يك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند، زيادى رباست و با ضم 

و مثل باب قرض نيست آه قرض صحيح . باشد و عالوه بر آنكه معامله حرام است، باطل هم مى. شود چيزى صحيح نمى
 .باشد و شرط باطل، بلكه اصل معامله باطل است

 از مساله قبل ظاهر شد آه حيله در موردى است آه بخواهند از معامله مثل به مثل فرار آنند، بدون آنكه زياده ٢٨٩٧
هاى عمليه اين  و اگر در بعض رساله. خواهند ربا بگيرند، حيله جايز نيست و اما موردى آه مى. قيمت و ربا در آار باشد

 .جانب چيزى بر خالف آن ذآر شده است صحيح نيست

�  
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