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 بسم میحرلا نمحرلا هللا

 پیروی از مجتهداحکام  

مبانی اساسی   ، بلكه بايدکند از ديگری پيرویدر اصول دين  نبايدمسلمانى فرد هيچ  ـ1مسأله 

فروع دين  خصوص  در اما . حال خويش ـ بداند تناسبرا از روى دليل ـ به دين و مذهب خود 

متخصص و صاحبنظر در استنباط احکام  يعنى)اگر مجتهد باشد  يعنى احكام و دستورات عملى،

و  .كند به عقيده خود عمل مى( را از روى دليل به دست آورد شرعیبتواند احكام  شرعی باشد و

همه خردمندان گونه كه  كند، همان که واجد شرايط باشد پيرویبايد از مجتهدى  ،اگر مجتهد نباشد

اهل اّطالع متخصصان و كه تخّصص و اّطالع ندارند، به در  امورى  بر اساس حکم عقل، 

تواند عمل به احتياط  مىهمچنين شخص يادشده .  نمايند كنند و از آنها پيروى مى مراجعه مى

خود را انجام داده است،  شرعی  كند، يعنى در اعمال خود طورى رفتار نمايد كه يقين كند تكليف

دانند آن را ترك  مباح مىديگر آن کار را رام و بعضى مثالً اگر بعضى از مجتهدين كارى را ح

 . انجام دهددانند آن را  كند و يا اگر بعضى، آن را مستحب و بعضى واجب مى

 به اين معنا کهمجتهد است،  فتوایاستنادعملى به به معنای در احكام،  پيروی از مجتهد ـ2مسأله 

 .انجام دهدمجتهد  فتوای بر مبنایاعمال خود را 

 : د بايد داراى صفات زير باشدنكن مى پيرویاز او شيعيان دوازده امامی مجتهدى كه  ـ3أله مس

 .باشد زاده و زنده  حالل ، ، شيعه دوازده امامى بالغعادل ، عاقل ، 

را به عنوان مرجع خود انتخاب نمايد ، مجتهدى شخصی بخواهد ابتدائا هرگاه   -4 مسأله 

بنا براين ، ابتداء به پيروی از مجتهدی که از دنيا رفته . حيات باشد بايد آن مجتهد زنده و در قيد

 .است جايز نيست

در   ؛ ادامه پيروی از اواز دنيا برود می کند  پيروی اومجتهدی که از   هرگاه -5مسأله 

مسائلی که به آنها عمل کرده يا ملتزم به عمل به آنها بوده ، در صورت تساوی او با مجتهد زنده، 
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؛ ولی اگر مجتهد زنده از مرجع پيشين او اعلم باشد، نمی تواند  بر پيروی از مجتهد  ز استجاي

قبلی خود باقی بماند ؛ و اگر مجتهد پيشين او از مجتهدانی که زنده هستند  اعلم بوده است، ادامه 

جب پيروی از وی در مسائلی که به آنها عمل نموده و يا ملتزم به عمل به آنها بوده است  وا

ولی در زمينه ديگر مسائل و يا مسائل جديد بايد از مجتهدی زنده که واجد شرايط باشد  . است

  .پيروی کند

يعنی ) «اعلم»بايد از  است،مجتهدين  فتاوايی که مورد اختالف مياندر  ـ 6 مسأله

 .ندك پيروی  (مجتهدی که دارای احاطه بيشتری به مبانی الزمه جهت استنباط احکام شرعی باشد

 :بدين شرح است «اعلم»و  «مجتهد»راه های شناخت  ـ7 مسأله

 و بتواند مجتهد و اعلم راو آگاه به مبانی باشد اهل علم باشد  شخص ،كه خود  اين  -الف

از طريق تاليفات وی يا حضور کارشناسانه در محضر درس او و يا از راه پرسش و پاسخ  

 .تشخيص دهد

كه دو  دهند، به شرط اين و آشنا به مبانی گواهیهل علم عادل از اشخص كه دو  اين  -ب

 .ديگر برخالف گفته آنها شهادت ندهندعادل نفر عالم 

به اجتهاد يا و محافل علمى  دانشمندان علوم دينیآنچنان در ميان مجتهد مذکور كه  اين  -ج

 .حاصل شودانسان يقين از گفته آنان برای مشهور باشد كه اعلميت 

از  که است احتياط در آن، ميسر نگردد یقطع به صورت  «اعلم» گر تشخيصا ـ 8 مسأله

كند، كه گمان به اعلم بودن او دارد و در صورت شك ميان چند مجتهد و عدم  پيروی مجتهدی

 .كند پيرویتواند  از هركدام بخواهد مى ،ترجيح آنها
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احتياط آن است كه  :دگويب، بلكه ندهدفتوا  تحراصبا  در مسأله ای مجتهد اگر ـ 9 مسأله

به آن عمل كند و يا  شخص می تواندو  است «احتياط واجب»فالن گونه عمل شود، اين احتياط  

فالن امر مستحب است  : بدهد ؛ مثال بگويدفتوا صراحتا اّما اگر  .مراجعه نمايد یبه مجتهد ديگر

 شخصو  نامند ىم «احتياط مستحبّ »احتياط آن است كه ترك نشود، اين را  :بگويدسپس  و

، اين «اقوى چنين است»يا  «ظاهر چنين است»اّما اگر بگويد  .تواند به آن عمل كند يا نكند مى

 .نمايد عملبرطبق آن بايد  قلمداد می گردد و شخصفتوا به عنوان ها عبارت

ً كه   شرعی بايد مسائل فرد مسلمان مکلف،هر ـ11مسأله   ميباشد رامورد احتياج او  نوعا

 .آن را بداند در يا طريقه احتياطو د ياد گير

و  انجام داده پيروی از مجتهدمّدتى اعمال خود را بدون  اگرشخصی برای ـ11 مسأله

، مطابق فتواى اين مجتهد باشد پيشين اواعمال  چنانچه، سپس بنا را بر پيروی از مجتهدی بگذارد

 .نمايداعاده فتوای مجتهد آن اعمال را مطابق بايد خواهد بود و در غير اين صورت، صحيح 

نمايند؛ عمل اوبه فتواى جديد پيروان وی بايد  ،تغيير كند ی فتواى مجتهد اگر ـ 12 مسأله

 .شوداعاده الزم نيست صحيح است و  او انجام داده اندمطابق فتواى سابق  قبال اعمالى را كهولی 
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 احکام نظافت
 
 

 اقسام آبها
 
 

که از چيزی گرفته شده باشد آب مضاف آبى است . «مضاف»است يا « مطلق»آب يا   -1 مسأله

 آب گلو گالب ؛ يا آبی که با چيز ديگری مخلوط شده با شد مانند آب نمک و آب ميوه   مانند

 .یمثل آبهاى معمول ؛ آب مطلق آن است كه مى توان بدون هيچ قيد و شرطى به آن آب گفت. آلود

 

اّول آب كر، دوم آب قليل، سوم آب جارى ، چهارم آب : پنج قسم است ب مطلق برآ ـ 2 مسأله

ولی آب مضاف پاک  .پاك كننده هستند وهم پاك ی مطلق هم آبهااقسام همه . باران، پنجم آب چاه

 .کننده نيست ودرصورت مالقات با چيز نجس ، آن آب مضاف  هم  نجس  و آلوده می شود

 

 آب ُکر
 

مقدار آبى است كه اگر در ظرفى كه طول و عرض و عمق آن  مشهور، ر بنابرـ آب ك 3 مسأله

 .است بريزند، آن ظرف را پركند متوسط هركدام سه وجب ونيم

يا بو و يا طعم آن  ـ اگر عين نجس در آب كر بريزد نجس نمى شود، مگر اينكه رنگ 4 مسأله

 .دتغيير كن

 .كر بشويند، پاك مى شود در آب است را  ـ اگر چيزى كه نجس شده 5 مسأله

 .آب لوله کشی که از شير آب می ريزد ، در حکم آب کر است – 6مسأله 

 

 آب قلیل
 

و آب باران در حال  كه از مقداركر كمتر باشد و از زمين نجوشداست ـ آب قليل آبى  7 مسأله

 .بارندگی نباشد
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  از باال  آب قليلاّما اگر. ودشنجس مى  آب هم  آن به چيز نجس برسد،  ـ هرگاه آب قليل 8 مسأله

د، فقط آن مقدار كه به نجس رسيده نجس مى شود و اگر به صورت فّواره زبريبر روی آن چيز 

 .به باال رود و به چيز نجسى برسد، قسمت پايين آن نجس نمى شود با فشار از پايين

آن جدا مى شود و آن  آبى كه از ، آنـ اگر با آب قليل پاك چيزى را كه نجس شده بشويند 9 مسأله

 .گويند، نجس است« غساله»را 

 

 آب جارى
 

آبى كه از زمين مى جوشد و جارى مى شود مانند آب چشمه و قنات، يا از برفهاى   -11 مسأله

 .استآب جارى  جريان پيدا می کند، در كوهها سرچشمه مى گيرد و انباشته شده 

 

در صورتی که به خاطر اين ى شود،  مگر نجس نم ، با مالقات نجاست  ـ آب جارى 11 مسأله

 .آن آب تغيير کنديا طعم  و بو يا رنگ امر،

آن قسمت را تغيير بو يا رنگ ويا طعم  وآب جارى برسد  قسمتی از به  نجاست اگرـ  12 مسأله

است اگرچه كمتر از كر آب چشمه سرنجس مى شود و طرفى كه متّصل به  آبهمان مقدار دهد،

و در غير اين  اگر كمتر از كر باشد نجس مى شود،آب طرف ديگر  ا آنام باشد پاك است،

 .صورت پاک می باشد

كه هروقت از آن برمى دارند باز هم مى جوشد حكم آب جارى چشمه های راکد   ـ آب 13 مسأله

آب رودخانه است نيز در حکم آب جاری كه متّصل به  رودخانه ها آبهاى ايستاده كنار . دارد

 .است

 

رانآب با  
 

اين كه عين به ط وشر،م برسد آن را پاك مى كند شیء متنجسی آب باران به اگر ـ  14 مسأله

 .جدا شوداز آن نجاست در آن نباشد و آبى كه با آن شسته شده 

ناميده شود؛  به  « باران»عرفا بايد به مقدارى ببارد كه   بارانی که پاک کننده است  - 15 مسأله

 .باشد ، آب باران بر آن جاری گرددنحوی که اگر زمين سخت 
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متّصل به باران باشد، حكم آب  ، در صورتی کهآب باران در جايى جمع شود  اگرـ  16 مسأله

 .اردباران را د

  

 آب چاه
 

 شیء متنجسی در آنو اگر  پاك و پاك كننده استاگر چه کمتر از کر باشد، آب چاه   -17 مسأله

 .که بر اثر آن ، رنگ، بو يا طعم آن آب تغيير نکند؛  در صورتيشسته شود پاك مى گردد

 

ولی بنا بر استحباب مؤکد آب چاه بر اثر افتادن چيز نجس در آن نجس نمى شود،  ـ 18 مسأله

آبی را که بايد مقدار .تا بجای آن آب جديد بجوشد  آن را  بكشند و دور بريزند آب  مقدارى از بايد

 .شده است انبيدر كتابهاى مفصل فقهى  بکشند ، 

آب جريان مستمر  بکشند، در صورتيکه تلمبه  پمپ و يا با موتور را  چاههرگاه آب  -19مسأله 

 .، پاک کننده است و حکم آب چاه را دارد داشته باشد

 

 نظافت بدن
 

قا بل  ،مخرج بول تنها با آب. پس از قضاء حاجت بايد مخرج ها  را تطهير نمايد  - 21مسأله 

 .د اقل بايد دو مرتبه با آب تطهير شودتطهير است و ح

استبراء واجب نيست ولی اگر مرد استبراء کند و موضع را دو مرتبه با آب شستشو   - 21مسأله 

 .دهد و بعد از آن رطوبتی از مجرا خارج شود، آن رطوبت پاک است 

 . شددر هنگام قضاء حاجت نبايد روی شخص يا پشت او به طرف قبله با  - 22مسأله      

 

 چیزهاى نجس
 

، آبجو، سگ، خوک، مردار و همچنين  خون، (شراب)خمر: عبارتند ازـ نجاسات  23له مسأ

عرق حيوان نجاست . بول، منی  و فضله انسان و حيوانات حرام گوشت که خون جهنده دارند

 .خوارنيز بنا بر احتياط واجب نجس می باشد
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نيست ؛ ولی  بنا بر احتياط واجب، نبايد با  عرق جنب از حرام  محکوم به نجاست – 24مسأله 

 .بدن و لباس آلوده به آن ، نماز بخواند

آب انگور که بجوشد ولی  دوثلث حجم آن تبخير نشده باشد محکوم به نجاست  – 25مسأله 

 .نيست،  ولی قبل از آنکه دوسوم حجم آن تبخير شود ، نوشيدن آن حرام می باشد

پاک هستند و طعام آنان نيز حالل است مگر ( تابی و غير کتابی اعم از ک) کفار  – 26مسأله 

اينکه مواد گوشتی بدون ذبح شرعی و يا مواد نجس و حرام ديگری درطعام آنان باشد  و يا اينکه 

دست آنان به هنگام تهيه غذا به شیء نجسی مانند خمر آلوده بوده و می دانيم که غذا را به هنگام 

 .  دست آلوده به نجس لمس کرده اندتهيه يا بعد از آن با 

 

گوشت و پوست حيوانات حالل گوشت که از کشوری غير مسلمان که مسلمانان نيز   - 27مسأله 

در آن زندگی می کنند وارد می شود پاک است و لی خوردن گوشت يادشده در صورت عدم 

درست شده است  همچنين پوشيدن لباسی که از پوست مذکور. اطمينان به ذبح شرعی حرام است

 . جايز است وحکم به  طهارت می شود ،   ولی نماز در آن لباس صحيح نمی باشد

وارد می  كه از كشورهاى غير اسالمى مواد غذايی غير گوشتی و ديگر موادی  - 28 مسأله

اگر انسان يقين به نجس بودن آنها نداشته  و عطرها ؛  ارود ،روغن  ، كره پنير، مانند  شود

 .حکوم به طهارت و پاکی می باشندم باشد،

 

 اثبات پاکی یا نجسی یک چیز

 

 : نجس بودن چيزى از سه راه ثابت مى شود  - 29 مسأله

به نجاست آن  بطوری که هيچ شک و شبهه ای درآن نداشته  اّول آن كه انسان يقين پيدا كند -

خبر  (کاالو فروشنده مانند صاحب خانه )دوم آن كه  كسى كه چيزى در اختيار اوست  - .باشد

 . دهد كه آن چيز نجس است

 گواهى دهد عادل که از گفته او اطمينان حاصل شود،دو نفر عادل و يا حتّى يك نفر آنکه  سوم -

 .به نجس بودن آن چيز
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نجس  که آيا بعدا  شك داردو آن شخص پاك بوده  از نظر شخصی قبال  هرگاه چيزى - 31 مسأله

 نجس بوده از نظر او و اگر چيزى قبالً   است یپاكمحکوم به طهارت و آن چيز شده است يا نه، 

 .استبودن نجس  آن چيز محکوم به  پاك شده يا نه،که آيا بعدا شك دارد و 

از  د، بلكه بايدعمل کنخود در طهارت و نجاست  به نظروسواسى نبايد  شخص ـ  31 مسأله

 .كند پيروی معمولى  رويه اشخاص 

 

رات  ُمطه ِّ

 

 : عبارتند از( دنچيزهايى كه نجس را پاك مى كن يعنی)ـ مطّهرات  32 ألهمس

، انتقال ، تبعيت،  برطرف شدن عين نجاست، پاکسازی انقالب ، استحاله ،آفتاب،  زمين ،ب آ 

 .بيان می گرددتفصيل در مسائل آينده به كه احكام اينها  حيوان نجاستخوار

 

 آب

را پاك مى كند، به شرط اين كه هنگامى كه چيز  تنجس شیء م ، پاكمطلق و ـ آب  33 مسأله

مضاف نشود و بو يا رنگ يا طعم  ی که آن شيئ  را احاطه کرده نجس را با آن مى شويند آب

مثالً اگر خون در آن است  ؛عين نجاست برطرف شود بر اثر شستشو، نجاست به خود نگيرد و 

 .آنقدر بشويند كه خون برطرف گردد

اس و بدن که نجس شده است بايد يک مرتبه با آب جاری يا آب لوله کشی و يا دو لب ـ 34مسأله 

 .  مرتبه با آبهای مطلق  ديگر  شسته شود

 .شست با آب  سه مرتبهيد  ف نجس را باوظر - 35مسأله  

ظرفی  که خوک آن را ليسيده ويا چيز مايعی را از درون آن خورده و يا موش در  - 36مسأله 

 . ، بايد هفت مرتبه با آب شسته شود آن مرده است

ظرفی را که سگ آن را ليسيده و يا چيز مايعی را از درون آن خورده است، بايد  – 37مسأله 

 .ابتداء خاکمال کنند وبا آب آن را تميز کنند  و سپس دو مرتبه آن را  آب بکشند
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 دد، چنانچه يك مرتبهشيرخوارى كه غذاخور نشده نجس گرنوزاد  چيزى با بول اگرـ  38مسأله 

 .آب روى آن بريزند پاك مى شود شسته شود به اين صورت که 

در آب كر  و عين نجاست در آن نيست حصير نجس را كه با نخ بافته اندفرش يا ـ اگر  39مسأله 

 پاك به نحوی که آب همه آن را فرا بگيرد ،  ، يا زير آب لوله كشى بگيرند برندبيا جارى فرو 

 .مى شود 

 

 زمین

با ؛  نجس شود  آلوده  راه رفتن روى زمين بخاطرپاى انسان يا ته كفش اوکف ـ اگر  41 مسأله 

مشروط به   پاك مى شود  ،و خشک  روى زمين پاك حد اقل پانزده ذراع  يا بيشتر بر راه رفتن

 .نجاست زايل گردد اينکه عين

و  ، آسفالت آجر فرش، سيمان ،، سنگفرش ، شن ، ريگ خاك، در اينجا بايد  زمين  - 41مسأله 

 . باشد که عرفا راه ها و خيابانها  را با آن فرش می کنند  يا مانند آن

 ، آلوده   نجس  با راه رفتن روى زمينمعموال مقدارى از اطراف پا و كفش كه   - 42مسأله 

 .به زمين برسد پاك مى گرددبه هنگام راه رفتن  با همان شرايط باال اگر ؛مى شود 

 

 آفتاب

سطح زمين و پشت بام که نجس و خيس باشند اگر بر اثر تابش مستقيم آفتاب کامال  - 43مسأله 

 .خشک شوند، پاک می گردند ؛ مشروط به اينکه عين نجاست  قبال برطرف شده باشد

 

 استحاله

موضوع  حکم نجاست باقی نماند و موضوع چنان تغيير يابد كه اگر شیء نجس  ـ  44مسأله 

ی از آن متولد شود که عرفا با موضوع نخستين مغايرت داشته باشد و نتوانيم از ديدگاه جديد

عرف اين موضوع جديد را همان موضوع قبلی بدانيم ، حکم نجاست بر آن صادق نيست و 

مثل اينکه کود يا آب نجس  به وسيله ريشه گياهان  و درختان جذب . محکوم به طهارت می گردد
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به ميوه و گياه تبديل شود؛ در اين صورت ، آن ميوه از ديدگاه عرف ، کود  شود و در طول زمان

يا مانند بخار و . سابق نيست که موجوع حکم نجاست بود و بنا بر اين، ميوه يادشده  پاک می باشد

 .دودی که از چيزی نجس متصاعد می گردد

يا اجزاء آن متفرق  اگر تنها شکل ظاهری يک شیء نجس يا اوصاف آن تغيير کند – 45مسأله 

مثل اينکه گندم به آرد . شود ولی عرفا به عنوان همان موضوع اولی باقی باشد؛ پاک نمی گردد 

يا نان تبديل شود يا مثل اينکه گل نجس به آجر تبديل شود يا اينکه چوب نجس به ذغال تبديل 

 .در چنين مواردی طهارت حاصل نمی شود. شود

   

 انقالب و دگرگونی  

ـ هرگاه شراب به خودى خود يا به واسطه ريختن چيزى در آن مبّدل به سركه گردد،  46ه مسأل

 .گويند« انقالب»پاك مى شود و آن را 

 

 تبعیت

هرگاه شراب به سرکه تبديل شود ، ظرفی که عمل تبديل شراب به سرکه در آن  – 47مسأله 

 .يت از آن پاک می شودانجام گرديده و به واسطه شراب نجس شده بوده است نيز به تبع

 

   انتقال 

ـ اگر خون بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد به بدن حيوانى كه خون جهنده  48مسأله 

و  می باشد خون آن حيوان حساب شود پاكجذب بدن آن گردد به نحوی که ندارد منتقل گردد و 

اك است، هر چند در اصل آن را بنابراين، خون پشه كه جزء بدن اوست پ . گويند« انتقال»آن را 

 .از انسان گرفته
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خونى است كه تازه از او که آن نداند  شخص  ـ هرگاه خونى از پشه بيرون آيد و 49مسأله 

آن  ولى اگر بداند هنوز .که قبال جزء بدن آن  گرديده ، آن خون پاک است  است خونیمكيده، يا 

 .خون جزء بدن پشه نشده نجس مى باشد

 

 دن عین نجاستبر طرف ش

  كه  همين بوده ؛   نجس ی که ذاتا پاک است  قبال بدن حيوانبدانيم جزئی ازـ هرگاه  51مسأله 

 آن ، بدنوجود ندارد عين نجاست در حال حاضر دوباره آن را مشاهده می کنيم و می بينيم که 

 .د گربه گان و پوزه حيواناتی ماننپرند مانند منقار.  مى گرددمحکوم به طهارت  حيوان

اگر از بينی شخصی خون جاری شود ، پس از بند آمدن خون بايد ظاهر بينی را آب  ـ 51مسأله 

پس از برطرف شده عين خون ، محکوم به طهارت می باشد و آب کشيدن  باطن بينى بکشد ولی 

 .آن واجب نيست

 

 حیوان نجاستخوارپاکسازی 

ند ، مرغ و مانند آنها  که به خوردن ناپاکيها ی مانند شتر، گاو ، گوسفـ هرگاه حيوان 52مسأله 

و علوفه پاک به آن بدهند به نحوی که  غذاعادت کرده را از اين عمل باز دارند و به مدت معينی 

 .از نظرعرفی نام حيوان نجاستخوار از آن برداشته شود؛ عرق آن حيوان  پاک می باشد

که بايد از نجاست بازداشته شوند و به مدت زمان پاکسازی حيوانات نجاستخوار   – 53مسأله 

گوسفند  برای گاو سى روز، و  برای تر چهل روز ، و برای ش: آنها غذا و علوفه پاک داده شود 

اين مدت زمان برای . می باشدمرغ خانگى سه روز برای مرغابى پنج روز و  برای ده روز، و 

 .ستخوار از آن برداشته شودنام نجا بايد به اندازه ای باشد که عرفا حيوانات  ديگر
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 وضــــو

 وضو گرفتن روش 

و مسح جلو سر از آرنج تا سرانگشتان صورت و دستها   وضو عبارت است از شستن  ـ 1مسأله 

 ذيل در مسائل  آن  شرح از سر انگشتان پا تا برآمدگی پشت پاها ؛ همراه با نيت که  اهاپو روى 

 .خواهد آمد

و از شست سر تا آخر چانه  از رستنگاه مویاز باالى پيشانى يعنى  بايدصورت را  ـ  2مسأله 

 . ه شودشست قرار مى گيرد، شست و انگشت  به مقدارى كه ميان انگشت وسطبايد نظر پهنا 

بنا براين ، بخاطر  . وضو باطل است حتی يک بخش کوچک از آنچه گفته شد شسته نشود، اگر

آن را هم  از طرفينكمى احتياطا بايد الزم است؛  حصول اطمينان از شسته شدن تمام آنچه 

 .بشويد

برسد و اگر  صورت و دستها بايد  آب به پوست   دستها به هنگام شستن صورت و  ـ 3مسأله 

 .مانعى وجود دارد بايد برطرف كند

پوست صورت از الى  موها کم باشند بطوری که  ـ كسانى كه محاسن دارند، چنانچه 4مسأله 

 موها زياد باشد به نحوی که پوست صورت باشد بايد آب را به پوست برسانند و اگرموها پيدا 

 .الزم نيست پوست صورت پيدا نباشد شستن روى مو كافى است و رسانيدن آب به 

بينى و مقدارى از لب و چشم كه در وقت بستن ديده نمى شود، واجب  باطن ـ شستن 5مسأله 

 .نيست

و سپس دست چپ  بايد دست راست را از آرنج تا سر انگشتها از شستن صورت پس ـ  6مسأله 

 .د بشوي را نيز به همان ترتيب 

كمى باالتر از آرنج را هم می تواند آرنج را كامالً شسته،  مطمئن شود که ـ براى آن كه  7مسأله 

 .بشويد

ن صورت بايد بعد از شستحتی اگر قبال پنجه های خود را شسته باشد ، برای وضو  ـ  8مسأله 

بشويد و  از آرنج تا سر انگشتان  تمام دست را ؛ در موقعى كه دست راست و چپ را مى شويد

 .تا مچ را بشويد وضوى او باطل است از آرنج  اگر فقط
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در مرتبه دوم جائز  است و الزم  مرتبه اّولدر براى وضو، شستن صورت و دستها   ـ 9مسأله 

منظور از مرتبه اّول آن است كه تمام عضو را . است سوم و بيشتر حرام است ولی در مرتبه 

 آب ريخت و با دست شستشو داد ،   وقتى كه   ، يا چندين مشت بريزد بشويد خواه  يك مشت آب 

 .يك مرتبه حساب مى شود

با  ـ بعد از شستن دستها بايد جلو سر را با رطوبت آب وضو كه در دست باقى مانده 11مسأله 

 .مسح كند دست راست،

طول مسح سر به هراندازه باشد کفايت می کند و بنا بر احتياط واجب ، عرض آن  ـ 11مسأله 

 .کمتر از پهنای سه انگشت وسطی دست نباشد

ی راست را روى پا ؛ بايد با همان رطوبتى كه در دست ماندهپس از مسح جلو سر،  ـ  12مسأله 

 .ان پا تا برآمدگی پشت پا مسح نمايدبا دست راست و روی پای چپ را با دست چپ از سر انگشت

مسح كند، ولى بهتر است كه  بايد به اندازه سه انگشت بسته  ،مسح پا  ـ از نظر عرض 13مسأله 

 .مسح نمايدبا تمام كف دست  را  تمام پشت پا

باشد بطورى كه آب دست  خيلی کم مرطوب ـ جاى مسح بايد خشك باشد، ولى اگر 14مسأله 

 .غلبه كند اشكال نداردهنگام مسح بر آن 

رطوبت كف دست خشك شود مى تواند  به خاطر گرمی هوا يا غير آن اگر  -15مسأله 

ولى  ؛  با آن مسح كند و  رطوبت بگيرد ، اعضاى ديگر وضو باقيمانده رطوبت محاسن و يا از

 .برای مسح کردن استفاده کند از آب خارجنبايد 

 

 وضوى ارتماسى

ت که در صورت توان ، وضوی  ترتيبی ،  يعنی به همان نحوی که در احوط آن اس – 16مسأله 

مسائل باال بيان گرديد ، وضو بگيرد ؛  در غير اين صورت ، می تواند وضوی ارتماسی را 

 .انجام دهد

در آب از باال به پائين انسان  صورت و دستها را  وضوی ارتماسی آن است که   - 17مسأله 

 .وضو از آب بيرون آورد نيت  به ، به همان ترتيب  ردن در آببعد از فرو ب و  فرو برد
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 شرایط وضو

 : عبارتند ازـ شرايط وضو   18مسأله 

 پاك بودن آب وضو: شرط اّول  -

 مطلق باشد ه آب اين ك: شرط دوم  -

 .و ظرف آن  مباح باشد آب وضو و فضايى كه در آن وضو مى گيرد اينکه : شرط سوم  -

 .ينکه ظرف آب از طال و نقره نباشدا: شرط چهارم  -

 .اينکه اعضاء وضو در وقت شستن و مسح کردن ، پاک باشد: شرط پنجم  -

 

كه وقت كافى براى وضو و نماز داشته باشد، بنابراين اگر وقت بقدرى تنگ است اينشرط ششم  -

بايد تيّمم  از وقت خوانده مى شود ، خارج كه اگر وضو بگيرد تمام يا مقدارى از واجبات نماز

 .كند

الزم  .   به قصد قربت يعنى براى خدا انجام دهد با نيت وضو و وضو را اينکه : شرط هفتم  -

همين اندازه كافى است كه اگر از او بپرسند چه مى كنى؟ بداند  .زبان بگويد انيست نيّت را ب

 .وضو مى گيرد

اّول صورت، بعد دست راست و يعنى  .است وضو در افعال  " ترتيب"  مراعات : شرط هشتم  -

را  ی راست و سپس مسح پای چپ بعد دست چپ را بشويد و بعد از آن مسح سر و بعد مسح پا

 .انجام دهد

يعنی افعال وضو را بدون فاصله زياد از نظر عرف انجام دهد ؛ . است " مواالت : " شرط نهم  -

 .به نحوی که بگويند آن افعال پشت سرهم انجام می شود

شستن صورت و  شخصی که وضو می گيرد، يعنى خود  . است " مباشرت : " ط دهم شر -

؛  مگر  ، وضو باطل است و اگر ديگرى او را وضو دهد  دست و مسح سر و پاها را انجام دهد

در اين صورت ، به اندازه ضرورت می تواند . اينکه قادر به انجام وضو يا بخشی از آن نباشد 

 .از ديگران کمک بگيرد 
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كه استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد، بنابر اين اگر خوف ضرر دارد، اين: شرط يازدهم  -

به نحوی که  قابل  ندنتشنه بما خود او يا ديگران  يا مى ترسد اگر آب را به مصرف وضو برساند

 .، بايد تيّمم كندتحمل نباشد

 .دستها و محل مسح نباشداينکه مانعی از رسيدن آب روی صورت يا : شرط دوازدهم  -

 وضو شك كند همه كارهاى وضو را انجام داده يا نه، يا  از از فراغت پس هرگاه  – 19مسأله 

 گرفتن اّما اگر در حال وضو ؛ اعتنا نكند وضو را  رعايت کرده يا نه ، به شک خودشرايط همه 

 آن را  بايدا نه ؛ جزئی از اجزاء سابق  يا شرطی از شرايط وضو را رعايت کرده يشك كند 

 .انجام دهد 

 

كه به اين مى گذارد باطل شده يا نه، بنا  وضو داشته و شك كند بداند که  ـ هرگاه انسان 21مسأله 

عكس اگر كسى وضو نداشته، شك دارد وضو گرفته يا نه، بنا مى الوضوى او باقى است و ب

 .نداردوضو  بر اينکه  گذارد

در كارهاى وضو يا شرايط آن مثل پاك بودن آب و سواس ، به خاطر وكسى اگر ـ  21مسأله 

 روش اعتنا نكند و مطابق به شک خود وجود مانع بر اعضاى وضو، زياد شك مى كند، بايد 

 .عادی عمل نمايد مردم

ولى براى    ، نماز شك كند وضو گرفته يا نه، نماز او صحيح است اگر پس ازاتمام ـ  22مسأله 

 .وضو بگيردبايد  ، نمازهاى بعد

 

 موجبات وضو

 :وضو به خاطر امور ذيل واجب می گردد - 23مسأله 

 (غير از نماز ميت ) نمازهای واجب   -

 طواف واجب کعبه -

 به خاطر نذر و عهد و قسم -

 انجام تشهد و سجده فراموش شده  -

 .اگر ضروری باشد که دست خود را به خط قرآن برساند -
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د نيز مستحب است که انسان بخاطر اينکه  با طهارت باشد ، در غير اين موار – 24مسأله 

 . وضو بگيرد

 

 احكام وضوى جبیره

اين واژه بعدا . عبارت است از الواح و پارچه ای که عضو شکسته بدن را می بندند " جبيره " 

 .ت بوسيله فقهاء به پارچه يا مانند آن که روی زخم يا دمل را می بندند  نيز  تعميم داده شده اس

 

در يکی از مواضع وضو جراحت  يا دمل و يا شکستگی باشد، اگر امکان  ـ هرگاه 25مسأله 

شستن آن وجود دارد و رسيدن  آب برای آن ضرر ندارد و موجب نجس شدن دست  نمی شود؛ 

 .مطابق معمول وضو بگيردبايد به صورت عادی و 

 و رسيد است و روى آن باز است زخم يا دمل يا شكستگى در صورت و دستها  اگرـ  26مسأله 

 .كافى است اطراف آن را بشويدنبايد به آن آب برساند و ضرر دارد،  به آن آب 

و روی آن با پارچه پاکی مانند آن   باشد وضو  زخم يا دمل و شكستگى در محلّ  اگرـ  27مسأله 

 .روى پارچه را با رطوبت آب وضو مسح كند پوشيده شده باشد ؛ 
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 لغس

 

غسل عبارت است از شستن سر و گردن و بدن  با نيت و قصد قربت؛  به ترتيبی که   ـ 1سأله م

 .در مسائل آتی بيان می گردد

 

 موجبات غسل 

 : غسلهای واجب عبارتند از – 2مسأله 

 ـ غسل مّس ميّت 5ـ غسل نفاس  4  استحاضهغسل   ـ 3 حيض ـ غسل  2  ـ غسل جنابت 1

 .می شودسلى كه بواسطه نذر و قسم و مانند آن واجب ـ غ 7ـ غسل ميّت  6 

 

 جنابت

 

 .انزا ل دوم  ، اّول جماع : دو چيز ُجنُب مى شود به خاطر ـ انسان 3مسأله 

 :عبارتند از كه بر ُجنُب حرام استکارهايی  – 4مسأله 

 ( .س)و نام  حضرت زهراء (  ع) خّط قرآن يا اسم خدا و پيامبران و امامان لمس   - 

     ، هرچند از يك در داخل و از (صلى هللا عليه وآله)ا لنبی  به مسجدالحرام و مسجد وارد شدن  - 

 . در ديگر خارج شود

           توقّف كردن در مساجد ديگر، اّما اگر از يك در داخل و از در ديگر خارج شود، يا براى   -  

 . ندارد اشکالی  برداشتن چيزى برود

  در مسجد براى گذاشتن چيزى در آنداخل شدن   -  

يا سوره های ديگر          خواندن يكى از آيات سجده، ولى خواندن غير آيه سجده از سوره سجده   -  

 . مانعى نداردقرآن 

 :   عبارتند ازسجده واجب در آن است  آيات سوره هايى كه : توضیح 
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سوره )ـ سوره والنّجم  3   (41ره سو)ـ سوره حم سجده 2   (32سوره )سوره الم سجده   ـ 1

53) 

 (.  96سوره ) سوره اقرأ  – 4

 

 کردن غسلروش  

 .غسل ارتماسی  – 2غسل ترتيبی   -1:  غسل کردن به دو صورت انجام می گردد - 5مسأله 

غسل ترتيبى به اين صورت است كه بعد از نيّت، اّول سر و گردن را مى شويد و بعد  - 6مسأله 

 . د طرف چپ راطرف راست و بع

برای حصول اطمينان از شستن تمام بدن ، به هنگامی که هر طرف را می شويد بايد   - 7مسأله 

 .قسمتی بيشتر از نصف بدن  را شستشو دهد

شستن  ، اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد - 8مسأله 

دوباره طرف چپ  ،  بعد از شستن آن بايد ت باشد،همان مقدار كافى است و اگر از طرف راس

دوباره طرف راست و چپ را  ،  را بشويد و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن

 .بشويد

 

و يا اينکه ترتيب  ـ اگر بعد از تمام شدن غسل، شك كند كه اعضا را درست شسته يا نه 9مسأله 

 .ا نكنداعتنبه شک خود ، را رعايت کرده يا نه 

 

 غسل ارتماسی

 .بردب، تمام بدن را  در آب فرو به نيت غسل  ـ غسل ارتماسى آن است كه 11مسأله 

شرايطى كه براى وضو گفته شد مانند پاك بودن آب و غير آن در غسل هم شرط  ـ 11مسأله 

شستن هريکی از سرو كه  يعنی واجب نيست . الزم نيست " مواالة " ،  است، ولى در غسل

 .ن ، طرف راست و طرف چپ بدن  بالفاصله انجام شودگرد
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ولى  ؛بايد غسل كند غسل كرده يا نه،که آيا شك كند  اگرغسلی بر او واجب بوده و – 12مسأله 

 .نكند اعتنا به شک خود  شك كند غسل او صحيح بوده يا نه،  اگر بعد از غسل

يعنى يك  . انجام داد و يکباره  يّتمستحب را مى توان با يك ن يا  غسل واجب ينـ چند 13مسأله 

 .بجا آورد غسل به نيّت جنابت و حيض و مّس ميّت و غسل جمعه و مانند آن

واجب  گرفتن بعد ازغسل برای نماز، خواند و وضوب زنما دـ با هرغسلى مى توان 14مسأله 

 .نيست

 

 استحاضه

 

 عالئم استحاضه

ه از زن خارج می شود اگر ناشی از جراحت خونی که  پس ازنهايت دوره عادت ماهانـ  1مسأله 

 . يا دمل نباشد؛ خون استحاضه محسوب می شود

 .خون استحاضه غالبا سرد، رقيق، کمرنگ و بدون سوزش و فشار است – 2مسأله 

 

استحاضه قليله آن  . «كثيره» و «متوسطه»و « قليله»: قسم است سه  بر استحاضه   - 3مسأله 

را داخل كند، خون، آن را آلوده نمايد ولى از طرف ديگر خارج  است كه هرگاه زن پنبه اى

استحاضه متوسطه آن است که خون از پنبه بگذرد و به . نشود، خواه خون در پنبه فرو رود يا نه

دستمال را هم  استحاضه كثيره آن است كه خون، اما و . دستمال که روی آن بسته شده است برسد

 .ته باشدفرا گيرد و همچنان جريان داش

 

 احکام استحاضه

واجب است از سرايت  و در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد  - 4مسأله 

  .و بنا بر احتياط، پنبه را  قبل از نماز عوض نمايد خون به ساير اعضا جلوگيرى كند
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سل کند و در استحاضه متوسطه بايد در هرشبانه روز يکبار قبل از نماز صبح غ – 5مسأله 

 .برای هر نماز يکبار وضو بگيرد و پنبه و دستمال را قبل از نماز عوض کند

يك غسل براى نماز صبح و : در استحاضه كثيره واجب است سه غسل انجام دهد  - 6مسأله 

 مغرب و عشا نماز  سوم براى غسل و که بايد با هم خوانده شوند  ديگر براى نماز ظهر و عصر

 .همچنين بايد برای هرنماز، وضو بگيرد . ده می شوندکه با هم بجا آور

 .زن در چنين حالتی بايد وضو و غسل را بعد از داخل شدن وقت نمازها انجام دهد – 7مسأله 

واجب مى شود اگر غسل كردن مكّرر براى او  زن مواردى كه غسل بر  همهـ در  8مسأله 

 .اى آن تيّمم كندمشقّت زياد است مى تواند به ج موجب ضرر دارد، يا 

نيز وضوی جداگانه بگيرد  مستحب هر نماز براى بايد  زن در حالت استحاضه قليله ؛ ـ  9مسأله 

 .سجده سهو كه بالفاصله بعد از نماز به جا مى آورد،  وضو الزم نيستولی برای  

رهاى بايد كا بعدی فقط براى اولين نماز پس از اينکه خون استحاضه زن قطع شد، ـ  11مسأله 

 .استحاضه را انجام دهد

بايد بعد از غسل يا وضو فوراً مشغول نماز شود، ولى در حالت استحاضه ، زن ـ  11مسأله 

گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاى قبل از نماز بلكه انتظار جماعت به اندازه معمول اشكال 

 .انجام دهد ندارد و در نماز نيز، مى تواند مستحبّات، مثل قنوت و مانند آن را

 

غسل  خون قطع نشود، ضررى براى غسل ندارد، خواه  کردن  در موقع غسل اگر - 12مسأله 

 .ترتيبى باشد يا ارتماسىاو 

 .ـ زن مستحاضه بايد روزه ماه رمضان را بگيرد 13مسأله 

 .بايد يك وضو بگيرد زن مستحاضه مى تواند نماز قضا بخواند، ولى براى هر نماز  - 14مسأله 

غسل استحاضه مانند غسل جنابت انجام می گردد و به  نيت غسل  استحاضه  – 15سأله م

 .صورت می پذيرد
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 حیض

 

زن   پس  چند روزى از رحم ، كه غالباً در هر ماه عبارت است از خونی  « حيض»ـ  1مسأله 

ين حالتی چندر  که  را یزن. مى شود    خارج از رسيدن به سن بلوغ  و قبل از سن يائسه شدن 

 .مى گويند« حائض»باشد 

پس از اتمام  شصت سال  و ساير زنان پس (  هستند" قريش " که از نسل ) زنان سيّده : توضیح 

 (.يعنی  ديگر خونی را که  حکم حيض  دارد ، نمی بينند) ازاتمام  پنجاه سال  يائسه می شوند 

 

 عالمتهای حیض

ره رنگ يا سرخ رنگ است و خروج آن توأم با خون حيض غالبا غليظ ، گرم و تي – 2مسأله 

 . فشار و کمی سوزش می باشد

 

 حائض احكام 

ـ خونى را كه دختر پيش از رسيدن به سن بلوغ شرعی  و زن بعد از يائسه شدن مى  3مسأله 

استحاضه است كه احكام آن قبالً . ى نباشدتو جراح دمل بيند حكم حيض ندارد و اگر مربوط به 

 .گفته شد

 

ـ دخترى كه نمى داند به سن بلوغ شرعی رسيده  يا نه، اگر خونى ببيند كه نشانه هاى  4سأله م

حيض را نداشته باشد، حيض نيست و اگر نشانه ها را داشته باشد و اطمينان حاصل كند كه 

 اگر ولى زنى كه شك دارد يائسه شده يا نه،  ؛ حيض است، دليل بر اين است كه بالغ شده است

كه حيض است و هنوز يائسه نشده براينيند و نداند حيض است يا نه، بايد بنا بگذارد خونى بب

 .است

 .و بيشتر از ده روز نمى شود متوالی  ـ مّدت حيض كمتر از سه روز 5مسأله 
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خون ببيند و ايّامى  ـ هرگاه سه روز پشت سر هم خون ببيند و پاك شود چنانچه دوباره 6مسأله 

رفته از ده روز بيشتر نشود، تمام روزهايى را كه خون ديده حائض است، كه خون ديده روى هم 

 .ولى روزهايى كه در وسط پاك بوده، حكم زنان پاك را دارد

ـ اگر كمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود، بعداً سه روز يا بيشتر خون ببيند با نشانه  7مسأله 

 .فقط خون دوم حيض است ؛ هايى كه گفته شد

 شک دارد خون ريزی او بخاطر حيض است يا نه؛ اگربه  پزشک متخصص ـ زنى كه 8مسأله 

وی  تشخيص دهد خون حيض يا خون زخم و مانند آن است، چنانچه به گفتهمراجعه کند و او 

 .عمل نمايدنظر پزشک  اطمينان حاصل كند مى تواند بر طبق

 :حائض حرام است امور ذيل ، بر زن ـ  9مسأله 

كه با وضو يا غسل يا تيّمم انجام مى شود، مانند نماز و روزه و طواف خانه خدا،  ـ  عبادتهايى

 .ندارد اشکالی عباداتى كه طهارت در آن شرط نيست مانند نماز ميّت  انجامولى 

 .بيان گرديدجنابت مربوط به كارهايى كه بر جنب حرام است و در احكام  ـ 

 .و هم براى زن كه هم براى مرد حرام است معاشرت جنسی   ـ

 .می باشد باطلهمچنين طالق دادن زن در ايامی که در حالت حيض است  ـ 

نماز او باطل است و نبايد ادامه دهد، ولى اگر  ، زن در وسط نماز حائض شود اگر - 11مسأله 

 .شك كند كه حائض شده يا نه، نماز او صحيح است

ى انجام عبادات خود غسل كند و اگر ـ هنگامى كه زن از حيض پاك شود بايد برا 11مسأله 

 . تيّمم نمايد و يا استعمال  آب برای او ضرر دارد،  دسترسى به آب ندارد

 

مقصود از پاک شدن اين است که عالوه بر اينکه جريان خون قطع می شود ؛ در مجرا : توضیح

 .نيز خونی نباشد

ن تفاوت که  به نيت غسل با اي غسل حيض مثل غسل جنابت استروش انجام دادن  -12مسأله 

 .حيض انجام می گردد

قضا ندارد، ولى روزه واجب را   ـ نمازهاى روزانه كه زن در حال حيض نخوانده 13مسأله  

 .قضا كند بعد از پاک شدن از حيض  بايد
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 .بايد غسل كند و نماز را بخواند ،ـ هرگاه در آخر وقت نماز پاك شود 14مسأله 

 

 اقسام زنان حائض

 :قسم هستندـ زنان حائض بر شش  15مسأله 

خون حيض  وقت معيّن يک در متوالی يعنى زنى كه دو ماه   :صاحب عادت وقتی ه و عددی هـ 

 ببيند 

از  متوالی  ر هر دو ماه يك اندازه باشد، مثل اين كه دو ماهيی که خون ديده  دو شماره روزها

 .اّول ماه تا هفتم، خون ببيند

وقت معيّن خون حيض ببيند، ولى  يکدر متوالیكه دو ماه  زنى يعنی : صاحب عادت وقتی هـ 

، در ماه ديگر روز و شش يك ماه، دربه يك اندازه نباشد، مثالً  يی که خون ديده شماره روزها

 .ببيند خون روز هشت 

يك  متوالی به  و آن زنى است كه شماره روزهاى عادت او در دو ماه: صاحب عادت عددی هـ 

 از در يک ماه  عادت او ، ولى وقت ديدن آن مختلف است، مثالً باشد ( مثال هشت روز) اندازه

 .گردد دهم ماه شروع  روز  زدر ماه بعد ، ا و  ؛  اّول ماه روز

 عادت قبال زنى كه چندماه حائض شده ولى عادت معيّن پيدا نكرده و يا اگر يعنی   :مضطربهـ 

 .ه اى جانشين آن نشده استداشته، به هم خورده و عادت تاز معينی

 .براى اّولين بار حائض مى شود يعنی دختری که   :مبتدئهـ 

 . و آن زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است  :ناسیهـ 

 

 عادت وقتیه و عددیه

زنانى كه عادت وقتيّه وعدديّه دارند همين كه در ايّام عادت خون ببينند حائض مى  -16مسأله 

ن ايّام عادت، احكام حائض را دارند، خواه نشانه هاى خون حيض در آن بوده باشد، شوند و تا پايا

 .يا نه
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، اگر يكى دو روز جلوتر از زمان عادت يا ددار« عادت وقتيّه و عدديّه»كه  بانويیـ 17مسأله 

 بايد به احكام زن   ،تر افتاده يا عقب ترجلو او   بعد از آن خون ببيند بطورى كه بگويند عادت

 .حائض عمل كند

از عادت و چند روز بعد  قبلد، اگر چند روزندار« عادت وقتيّه و عدديّه»ى كه انـ زن 18مسأله 

از ده روز بيشتر نشود همه حيض است و اگر ده روز بيشتر  در مجموع  از عادت خون ببيند  و

ضه مى شود، فقط خونى را كه در روزهاى عادت ديده حيض است و قبل و بعد از آن استحا

 .باشد

دارد اگر در وقت عادت، خون نبيند و در غير آن « عادت وقتيّه و عدديّه»ـ زنى كه  19مسأله 

 ايام  بايد همان ؛ در صورت مشاهده عالمتهای حيض؛ روزهاى حيضش خون ببيند تعداد ايّام به 

 .را حيض قرار دهد، چه پيش از وقت عادت باشد، يا بعد از آن

 

 عادت وقتی ه

در وقت معيّن  به صورت متوالیدارند يعنى دو ماه « عادت وقتيّه»ـ زنانى كه فقط  21 مسأله

را حيض قرار  ايام  روزهاى آن يك اندازه نباشد، بايد تمام آن تعداد خون حيض ببينند ، ولى 

 .از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد ؛ مشروط به اينکه دهند

 آنان  خون  معيّن  در وقت متوالی   دو ماه  و  د،نك نمى شوى كه از خون پاانـ زن 21مسأله 

شماره روزهاى خونى كه نشانه حيض را دارد يك اندازه نيست،   ولیحيض را دارد،  عالمتهای 

 .نشانه حيض دارد حيض قرار دهد ايامی را که خون ايشان بايد تمام 

 

سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و  در وقت معيّن، به طور متوالی ـ زنى كه دو ماه  22مسأله 

بعد پاك شود، دو مرتبه سه روز يا بيشتر خون ببيند و مجموع روزهايى كه خون ديده از ده روز 

فاصله ميان آنها که خون حيض قرار دهد، ولى در  که خون ديده  را ايامیبايد تمام ؛ بيشتر نشود

 .اجرا کند حكم طاهر رانديده است ؛ 
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دارد اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند تعداد روزهاى « عادت وقتيّه»كه ـ زنى  23مسأله 

 خانواده و حيض را به واسطه نشانه هاى آن تشخيص دهد، بايد مطابق تعداد روزهاى عادت زنان

 .خويشاوند خود حيض قرار دهد

 

 عادت عددی ه

 متوالی حيض آنها در دو ماه دارند يعنى شماره روزهاى « عادت عدديّه»ـ زنانى كه  24مسأله 

به  ی که خون می بينند   يك اندازه است، ولى وقت آن تغيير مى كند،  بايد در همان چند روز

 .احكام حائض عمل كنند

 

 مضطربه 

محسوب می يض ، تمام آن حده روز يا كمتر خون ببيندبه مدت اگر   «مضطربه»ـ  25مسأله 

نشانه حيض داشته  از ايام  بعضىخون درچنانچه ؛ ببيند  خون  روز اگر بيشتر از ده لی و شود 

همه خون درباشد و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد، حيض محسوب مى شود و اگر 

 .مطابق عادت خويشاوندان خود عمل مى كند ،  بايد يك جور باشد ايام  

 

 مبتدئه

، اگر ده روز يا كمتر حيض می بيند  خونبرای اولين بار كه  دختریيعنى « مبتدئه»ـ  26مسأله 

خون در همه آن و اگر بيشتر از ده روز ببيند و محسوب می شود همه اش حيض  ،ببيند  خون

 استحاضه را  آن ايام  و بقيّه عمل نمايد  ن خودونداعادت خويشامطابق يك جور باشد بايد  ايام 

 .حساب کند
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 ناسیه 

اگر بيشتر از  لیو ؛حيض است آنهاهمه ، كمتر خون ببيند  اگر ده روز يا  «ناسيه»ـ  27مسأله 

؛  مشروط  حيض قرار دهد ،  حيض دارد عالمت های ده روز ببيند، بايد روزهايى كه خون او 

 .كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد به اينکه 

 

 نفاس

 

آن به مدت حد اکثر ده  ، خونی است که به هنگام به دنيا آمدن نوزاد و پس از نفاسـ  1مسأله 

 .می نامند  نفساء زنی را که در چنين حالتی باشد، . روز از شکم زن خارج می شود

نهايت  دوره ماهانه ، ولى بيشتر از چند لحظه جريان يابد تنها  ـ ممكن است خون نفاس 2مسأله 

 .ده روز نمى شودزنان يعنی 

بيايد و چه مرده يا ناقص الخلقه باشد؛ در  چه نوزاد به صورت زنده و کامل به دنيا – 3مسأله 

 .حکم نفاس ، تفاوتی ايجاد نمی شود

 

 احكام زن نفساء

 .نيز حرام است« نفساء»ـ تمام كارهايى كه بر حائض حرام است بر  4مسأله 

زن نفساء اگر عادت ماهانه عدديه داشته باشد، از هنگام والدت نوزاد،  به مدت ايام  - 5مسأله 

ه اش نماز و روزه و عباداتی را که  حائض ترک ميکند بايد ترک کند و بقيه را اگر عادت ماهان

 .همچنان خون ريزی ادامه دارد به عنوان استحاضه به حساب آورد

در صورتی که زن ، عادت ماهانه عدديه ندارد، اگر خون قطع نشود ؛ حد اکثر تا ده  – 6مسأله 

   .ستحاضه قرار دهدروز را به عنوان نفاس و بعد از آن را ا

 

و   دهد  ـ هنگامى كه زن از خون نفاس پاك شد بايد غسل كند و عبادتهاى خود را انجام 7مسأله 

 از اولين روز والدت، هرگاه قبل از گذشتن ده روز از والدت، دوباره خون ببيند چنانچه
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مى  نفاس خون ديده  ايام که ، تمام آنبيش از ده روز نباشد روزهايى كه خون ديده روى هم رفته 

 .روزهايى كه در وسط پاك بوده، عباداتش صحيح است ولی  باشد

احتمال دهد كه در  لیزن ظاهراً از خون نفاس پاك شود و خون قطع شود و ـ هرگاه 8مسأله 

باطن خون وجود دارد، بايد با كمى پنبه خود را امتحان كند و اگر پاك بود غسل كند و عبادتهاى 

 .دهد خود را انجام

يك ماه يا بيشتر خون مى بينند، چنين زنانى  به مدت  از زنان بعد از وضع حمل برخی ـ 9مسأله 

بعد از آن تا ده روز و دارند بايد به تعداد روزهاى عادتشان نفاس قرار دهند  عدديه  اگر عادت

بايد مطابق  ،باشد ايشان بعد از گذشتن ده روز اگر همزمان با ايّام عادت  ؛ حكم استحاضه دارد

خون  حكم  ، آن خون مشکوک ،   نباشد  ند  و اگر همزمان با ايّام عادتناحكام حائض عمل ك

 .استحاضه دارد

اگر عادت ماهيانه    خون مى بينند،   ـ زنانى كه تا يك ماه يا بيشتر بعد از وضع حمل 11مسأله 

خون و بعد از آن اگر قرار دهند   ضهاستحا را  نفاس  و ده روز دوم را  ده روز اّولبايد  ندارند 

استحاضه  در غير اين صورت، و می باشد؛  نشانه هاى حيض را داشته باشد، حيض مذکور،  

 . است

 

 غسل مس میت

 

 مس  می ت احکام 

اينکه غسل و قبل از  ه سرد شد اينکه کامالـ هرگاه كسى بدن انسان مرده اى را بعد از 1مسأله 

 .بايد غسل مّس ميّت نمايد( ميّت تماس پيدا كند بدن جايى از بدن او با يعنى)مس كند داده شود 

 

ـ اگر كسى بّچه سقط شده اى را كه چهارماه او تمام شده مس كند، غسل بر او واجب  2مسأله 

 .است 
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را بجا  چهارماهه  يا بيشتر مرده به دنيا بيايد، مادر او بايد غسل مّس ميّت جنين  ـ هرگاه 3مسأله 

 .آورد

 .اگر لباس ميت را  مّس کند، غسل بر او واجب نيست – 4مسأله 

 

 غسل  مس میت 

 .مى كند  غسل جنابت است و كفايت از وضو مانندـ غسل مّس ميّت  5مسأله 

 آنها يا يك ميّت را چند بار مس نمايد، يك غسل براى همه  ـ اگر چند ميّت را مس كند، 6مسأله 

 .کفايت می کند

 غسل میت

 

 يعنى . واجب كفائى است بر ديگر مسلمانان  غسل و كفن و نماز و دفن ميّت مسلمان - 1 مسأله

اگر بعضى انجام دهند، از ديگران ساقط تا کسی اقدام نکرده است، بر همه واجب است و 

 .اند ندهد، همه معصيت كرده هيچ كس انجامو اگر شود  مى

اجازه ( اگر در دسترس باشد ) د از ولّى او ـ براى غسل و كفن و نماز و دفن ميّت باي 2مسأله 

 .بگيرند

 

 احکام غسل میت

با  دومبا آبى كه با سدر مخلوط باشد،  اّول: ـ واجب است ميّت مسلمان را سه غسل بدهند 3مسأله 

 .خالصبا آب  سومآبى كه با كافور مخلوط است، 

 .مولى غسل دهندبا آب مع ها هم سدر و كافور پيدا نشود به جاى آن اگر - 4مسأله 

 .انجام داده شود  بايد با قصد قربتعبادت است و ميّت  غسل - 5مسأله 

بنا بر احتياط  اى را كه چهار ماه يا بيشتر دارد شده  بّچه سقط بچه مسلمان حتی  – 6مسأله 

 .بايد غسل دهند واجب 
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را غسل نامحرم  تواند مرد را غسل دهد، همچنين زن نمى نامحرم تواند زن مرد نمى - 7مسأله 

 .دهد

غسل دهد و زن هم از سه سال باشد  اى را كه سن او كمتر تواند دختر بّچه مرد مى ـ 8مسأله 

 .اى را كه سه سال كمتر دارد غسل دهد تواند پسر بّچه مى

يعنی اول سر و گردن او،  و سپس طرف راست . غسل ميّت مثل غسل جنابت است   - 9مسأله 

 .چپ بدن او را غسل می دهند بدن و پس از آن ، طرف

توان آن را غسل داد و يا به  اگر آب پيدا نشود، يا بدن ميّت طورى باشد كه نمى - 11مسأله 

 يک از سه غسل که بيان شد، خاطر هر مانع ديگر غسل ممكن نشود، بايد ميّت را عوض هر 

و دست خود را بر زمين  گيرد دهنده روبروى ميّت قرار مى تيّمم بدهند، به اين ترتيب كه تيّمم

 .كشد زند و به صورت و پشت دستهاى ميّت مى مى

 

 تجهیز درگذشتگان

 احكام كفن كردن

به  پارچه كه يكى قطعه با سه  پس از غسل دادن،  واجب است ميّت مسلمان را  - 1مسأله 

 كفن باشند  سرتاسرى مى به صورت پوشش پيراهن و ديگرى  به عنوان  لنگ و ديگرى  عنوان

 .كنند

تمام اطراف بدن را بپوشاند و  ،بايد از ناف تا زانواست ،  «لنگ»پارچه ای که   – 2مسأله 

بايد از سر شانه تا نصف ساق، تمام  «پيراهن» .كه از سينه تا روى پا برسد بهتر آن است

پوشش »و بلندى  و بهتر آن است که تا روی پا ادامه داشته باشد  اطراف بدن را بپوشاند

اى باشد كه يك  بايد بقدرى باشد كه بستن دو سر آن ممكن شود و پهناى آن به اندازه  «سرىسرتا

 .و همه بدن ميت را بپوشاند طرف آن روى طرف ديگر قرار گيرد

 بطور متعارف از واجب و مستحب  از اموال ميّت برداشت، هرچندمی توان كفن را ـ  3مسأله 

 .صغير داشته باشد فرزند
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 غسل و دفن را از اصل مالهزينه و هزينه واجبات ديگر مانند ميت دار واجب كفن مق ـ 4مسأله 

 .دهند المال مى دارند، و احتياجى به وصيّت ندارد و اگر ميّت مالى نداشته باشد، از بيت برمى او

 

 طحنواحكام 

انه كنند، يعنى به محلهاى هفتگ «وطحن»بعد از تمام شدن غسل، واجب است ميّت را  ـ 5مسأله 

ساييده شده و تازه و  كافور( پيشانى، كف دستها، سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها)سجده 

 .بمالند خوشبو 

پس از غسل و کفن و حنوط  و قبل از اينکه ميت را دفن کنند ؛ واجب است نماز ميت  -6مسأله 

 .استاحکام نماز ميت ، در فصل مربوط به آن بيان گرديده . برای او خوانده شود

 

 احکام دفن

ميّت بايد طورى باشد كه بوى او بيرون نيايد و درندگان هم به او دسترسى پيدا  ـ دفن 7مسأله 

 .نكنند

اگر دفن ميّت در زمين ممكن نباشد واجب است به جاى دفن در زمين، او را در بنا  با  ـ 8مسأله 

 .بگذارند و اطراف آن را ببندندهمان شرايط که گفته شد قرار دهند و يا تابوتى با شرايط مذکور

هنگام دفن كردن، بايد ميّت را در قبر به پهلوى راست بخوابانند بطورى كه رو به قبله  ـ9مسأله 

 .باشد

شود و بودنش در كشتى مانعى  هرگاه كسى در كشتى بميرد چنانچه بدن او فاسد نمى ـ 11مسأله 

زمين دفن نمايند و در غير اين صورت ؛ بايد  ندارد بايد صبر كنند تا به خشكى برسند و او را در

او را غسل دهند و حنوط و كفن كنند و نماز بخوانند بعداً او را در چيزى كه حيوانات آبى نتوانند 

به بدن او دست يابند بگذارند و در آن را محكم كنند و به دريا بيندازند و اگر اين هم ممكن نشود 

ريا بيفكنند و واجب است او را تا ممكن است در جايى بيندازند چيز سنگينى به پايش ببندند و به د

 .كه فورا طعمه حيوانات دريا نشود
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بنا بر در صورت وجود قبرستان مسلمانان، دفن مسلمان در قبرستان غير مسلمانان   - 11مسأله 

اجب، بنا بر احتياط وهمچنين  دفن كافر در قبرستان مسلمانان . نمی باشد جايزاحتياط واجب ، 

 .جايز نيست

و  مانند جايى كه خاكروبه باشد، او  موجب هتک حرمتدفن مسلمان در جايى كه  - 12مسأله 

 .جايز نيست ريزند زباله مى

 ميّت را نبايد در جاى غصبى دفن كنند و همچنين در جايى كه براى دفن وقف نشده ـ 13مسأله 

 گرفته باشنداز اّول  براى دفن در نظر  ا جايی ر كه مگر اين( مانند مساجد و مدارس دينى)باشد 

 .نمايندو از وقف مستثنا 

 

 تلقین

به اميد اينکه   مستحب است به عنوان تلقين ، پس از آنکه ميت را در قبر قرار دادند ـ14مسأله 

 :موجب خوشنودی خدا باشد؛  بگويند

و    اسم ميّت نقطه چين،و به جاى ). ..اسمعی افهمی يا: و اگر زن باشد بگويند  ...  اِْسَمْع اِْفَهْم يا

 :سپس به ترتيب زير او را به عقايد حقّه اسالمى تلقين دهند و بگويند . (پدرش را ببرند

ً َهْل اَْنت َعلَى اْلعَْهِد الَِّذى فاَرْقتَنا َعلَْيِه ِمْن َشهاَدةِ اَْن ال اِلهَ إالَّ ّللّاُ َوْحَدهُ ال َشريَك لَهُ َو اَ » دا  نَّ ُمَحمَّ

ُر اْلُمؤِمنيَن َو َسيُِّد َصلَّى ّللّاُ َعلَْيِه َو آِلِه َعْبُدهُ َو َرُسولُهُ َو َسيُِّد النَّبِيّيَن َو خاتَُم اْلُمْرَسليَن َو اَنَّ َعِليَّاً اَمي

َو َعِلىَّ ْبَن اْلُحَسْيِن َو اْلَوِصيّيَن َو اِماٌم اْفتََرَض ّللّاُ طاَعتَهُ َعلَى اْلعالَميَن، َو اَنَّ اْلَحَسَن َو اْلُحَسْيَن 

َد ْبَن َعِلّىٍّ َو عَ  د َو ُموَسى ْبَن َجْعفَر َو َعِلىَّ ْبَن ُموسى َو ُمَحمَّ َد ْبَن َعِلّىٍّ َو َجْعفََر ْبَن ُمَحمَّ ِلىَّ ْبَن ُمَحمَّ

ةَ اْلَمْهِدىَّ َصلَواُت ّللّاِ عَ  د َو اْلَحَسَن ْبَن َعِلّىٍّ َو اْلقائَِم الُحجَّ ةُ اْلُمؤِمنيَن َو ُحَجُج ّللّاِ َعلَى ُمَحمَّ لَْيِهْم اَئِمَّ

ةُ ُهدًى اَْبراٌر يا تُك اَئِمَّ و پدرش را    اسم ميّت نقطه چين،و به جاى ) ....اْلَخْلِق اَْجَمعيَن، َو اَئِمَّ

 .(ببرند

باِن َرُسولَْيَن ِمْن ِعْنِد ّللّاِ  :و بعد بگويند  تَباَرَك َو تَعَالى َو َسئاَلك َعْن َربِّك َو اِذا اَتاك اْلَملَكاِن اْلُمقَرَّ

تِك فاَْل تََخفْ  اگر زن باشد ) َو ال تَْحَزْن   َعْن نَبِيِّك َو َعْن دينِك َو َعْن ِكتابِك َو َعْن قِْبلَتِك َو َعْن اَئِمَّ

ُ َربِّى َو  :فى َجوابِِهما (قولی :  اگر زن باشد بگويند)  َو قُلْ ، ( فال تخافی و ال تحزنی :  بگويند ّللَاّ

ٌد َصلَّى ّللّاُ َعلَْيِه َو آِلِه نَبِيّى َو ااْلْسالُم ِدينى َو اْلقُرآُن ِكتابى َو اْلَكْعبَةُ قِْبلَتى َو اَميُرالْ  ُمؤِمنيَن َعِلى  ُمَحمَّ
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مْجتَبى اِماِمى َو اْلُحَسْيُن ْبُن َعلِ  ْبُن اَبى ُُ ّىٍّ الشَّهيُد بَِكْرباَلَء اِمامى طاِلب اِمامى َو اْلَحَسُن ْبُن َعِلّىٍّ اْل

ٌد اْلباقُِر اِمامى َو َجْعفٌَر الّصاِدُق اِمامى َو ُموَسى اْلكاِظُم اِمامى وَ   َو َعِلىٌّ َزْيُن اْلعابِديَن اِمامى َو ُمَحمَّ

ٌد اْلَجواُد اِمامى َو َعِلىٌّ اْلهاِدُى اِمامى َو اْلَحَسُن الْ  ضا اِمامى َو ُمَحمَّ ةُ َعِلىٌّ الّرِ عَْسَكِرى  اِمامى َو اْلُحجَّ

تي َو ساَدتي َو قاَدتي َو ُشفَعائي، بِِهْم اَتََولّ  ى َو اْلُمْنتََظُر اِمامى هُؤآلِء َصلَواُت ّللّاِ َعلَْيِهْم اَْجَمعيَن اَئِمَّ

ْنيا َو ااْلِخَرةِ  ُء فِى الد   .ِمْن اَْعدآئِِهْم اَتَبَرَّ

ُسوُل َو اَنَّ َعِلىَّ ْبَن إِنَّ ّللّاَ تَباَرَك َو تَعالى نِ  داً َصلَّى ّللّاُ َعلَْيِه َو آِلِه نِْعَم الرَّ ب  َو اَنَّ ُمَحمَّ ْعَم الرَّ

ٌد َصلَّ  ةُ َو أَنَّ َما َجاَء بِِه ُمَحمَّ ةَ اإلثْنَى َعَشَر نِْعَم ااْلئِمَّ ى ّللّاُ َعلَْيِه َو اَبيطاِلب َو اَْوالَدهُ اْلَمْعُصوميَن ااْلئِمَّ

راَط ِه َحقٌّ َو أَنَّ اْلَمْوَت َحقٌّ َو ُسؤاَل ُمْنَكر َو نَكير فِى اْلقَْبِر َحقٌّ َو اْلبَْعَث َحقٌّ َو الن ُشوَر َحقٌّ َو الآلِ  ّصِ

ال َرْيَب فيَها َو َحقٌّ َو اْلميزاَن َحقٌّ َو تَطايَُر اْلُكتُِب َحقٌّ َو أَنَّ اْلَجنَّةَ َحقٌّ َو النّاَر َحقٌّ َو أَنَّ الّساَعةَ آتِيَةٌ 

پس ( و به جاى فالن اسم ميّت را بگويد)اَفَِهْمت يا فاُلُن  :پس بگويند .أَنَّ ّللّاَ يَْبعَُث َمْن فِى اْلقُبُورِ 

َف ّللّاُ بَْينَك َو بَْيَن اَو :از آن بگويند ِليائِك ثَبَّتَك ّللّاُ بِاْلقَْوِل الثّابِِت َو َهَداك ّللّاُ اِلى ِصراط ُمْستَقيم َعرَّ

 .فِى ُمْستَقَّرٍّ ِمْن َرْحَمتِهِ 

 :پس بگويندس

 .«كَ اَللُّهمَّ جاِف ااْلْرَض َعْن َجْنبَْيِه َو اَْصِعْد بُِروِحِه اِلَْيَك َو لَقِِّه ِمْنَك بُْرهاناً اَللُّهمَّ َعْفَوَك َعْفوَ  

 :و اگر زن باشد ، بجای جمله آخر بگويند

 .«ِمْنَك بُْرهاناً اَللُّهمَّ َعْفَوَك َعْفَوكَ  ااِلَْيَك َو لَقِّه هاِ َو اَْصِعْد بُِروحِ  ابَْيهاللُّهمَّ جاِف ااْلْرَض َعْن َجنْ 

 

 نماز میت

 نماز می تاحکام 

بر هر ميّت مسلمان و بالغ نماز بخوانند و بر بّچه  بر مسلمانان واجب کفايی است که ـ 1مسأله 

 .آن است كه نماز بخواننداحوط  باشد، يا بيشتر از آن   شش سالعمر او  اگرهم نابالغ 

 .خوانده شودو قبل از دفن ،  نماز ميّت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن  ـ 2مسأله 

 .نيست واجب   در نماز ميّت، وضو و غسل يا تيّمم ـ 3مسأله 
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ند  رو به قبله بخوان در جلو نمازگزار،  را، بدن ميت نماز ميّت  برای  واجب است ـ 4مسأله 

 .بطورى كه سر او به طرف راست نمازگزار و پاى او به طرف چپ نمازگزار باشد

هرگاه ميّت وصيّت كرده شخص معيّنى بر او نماز بخواند، عمل به وصيّت او واجب  ـ 5مسأله 

 .است

را عمداً يا از روى فراموشى يا به جهت عذرى بدون نماز دفن كنند، يا بعد  یميّت اگر ـ 6مسأله 

که  ن معلوم شود نمازى كه بر او خوانده شده باطل بوده است، واجب است با همان ترتيباز دف

 .قبرش نماز بخوانند بيان شد ، بر

 

 نماز می ت روش انجام 

اَْشَهُد اَْن ال إلهَ إالَّ ّللّاُ : از نيّت و گفتن تكبير اّول بگويد پس .  نماز ميّت پنج تكبير داردـ  7مسأله 

د: بگويد بنا بر احوط  و بعد از تكبير دوم داً َرُسوُل ّللّاِ َو اَنَّ ُمَحمَّ  د َو آِل ُمَحمَّ  اللُّهمَّ َصّلِ َعلى ُمَحمَّ

و بعد  اللُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمؤِمنيَن َو اْلُمؤِمناتِ : و بعد از تكبير سوم بگويد و صّل علی االنبياء و المرسلين

اللُّهمَّ : و اگر زن است بگويد للُّهمَّ اْغِفْر ِلهَذا اْلَميِّتِ ا: از تكبير چهارم اگر ميّت مرد است بگويد

 .، تكبير پنجم را بگويداز آن  و بعد اْغِفْر ِلهِذِه اْلَميِّتِ 

اَْشَهُد اَْن ال إلهَ إالَّ ّللّاُ َوْحَدهُ ال َشِريَك لَهُ َو اَْشَهُد  :است بعد از تكبير اّول بگويد مستحب  - 8مسأله 

: و بعد از تكبير دوم بگويد . داً َعْبُدهُ َو َرُسولُهُ اَْرَسلَهُ بِاْلَحّقِ بَشيراً َو نَذيراً بَْيَن يََدِى الّساَعةِ اَنَّ ُمَحمَّ 

د  داً َو آَل ُمَحمَّ د َو اْرَحْم ُمَحمَّ د َو آِل ُمَحمَّ د َو باِرْك َعلى ُمَحمَّ د َو آِل ُمَحمَّ  َكاَْفَضلِ اَللُّهمَّ َصّلِ َعلى ُمَحمَّ

ْمَت َعلى إْبراهيَم َو آِل اِْبراهيَم إنََّك َحميٌد َمجيٌد َو َصّلِ َعلى َجميعِ ااْلْنبِي ْيَت َو باَرْكَت َو تََرحَّ
اِء َما َصلَّ

ّديقيَن َو َجميعِ ِعباِد ّللّاِ الّصاِلحينَ  اَللُّهمَّ : بعد از تكبير سوم بگويد . َو اْلُمْرَسليَن َو الش َهداِء َو الّصِ

ُهْم ْر ِلْلُمؤِمنيَن َو اْلُمؤِمناِت َو اْلُمْسِلميَن َو اْلُمْسِلماِت ااْلْحياِء ِمْنُهْم َو ااْلْمواِت تابِْع بَْينَنا َو بَْينَاْغفِ 

و بعد از تكبير چهارم اگر ميّت مرد است  . بِاْلَخْيراِت إنََّك ُمجيُب الدََّعواِت إنََّك َعلى ُكّلِ َشْىء قَديرٌ 

لَُم مَّ إنَّ هذا َعْبُدَك َو اْبُن َعْبِدَك َو اْبُن اََمتَِك نََزَل بَِك َو اَْنَت َخْيُر َمْنُزول بِِه اَللُّهمَّ اِنّا ال نَعْ اَللّهُ : بگويد

جاَوْز َعْنهُ َو تَ ِمْنهُ إالّ َخْيراً َو اَْنَت اَْعلَُم بِِه ِمنّا اَللُّهمَّ اِْن كاَن ُمْحِسناً فَِزْد فى اِْحسانِِه َو اِْن كاَن ُمسيئاً فَ 

تَِك يا اَْرَحَم اْغِفْر لَهُ اَللُّهمَّ اْجعَْلهُ ِعْنَدَك فى اَْعلى ِعلِّيّيَن َواْخلُْف َعلَى اَْهِلِه فِى اْلغابِريَن َو اْرَحْمهُ بَِرْحمَ 

 .، تكبير پنجم را بگويداز آن  و بعد . الّراِحمينَ 
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اَللُّهمَّ اِنَّ هِذِه اََمتَُك َو اْبنَةُ َعْبِدَك َو اْبنَةُ اََمتَِك : تكبير چهارم بگويد از بعد ،ولى اگر ميّت زن است 

للُّهمَّ اِْن كانَْت نََزلَْت بَِك َو اَْنَت َخْيُر َمْنُزول بِِه اَللُّهمَّ اِنّا ال نَْعلَُم ِمْنها إالّ َخْيراً َو اَْنَت اَْعلَُم بِها ِمنّا اَ 

اِْن َكانَْت ُمسيئَةً فَتَجاَوْز َعْنها َو اْغِفْر لَها اَللُّهمَّ اْجعَْلها ِعْنَدَك فى اَْعلى  ُمْحِسنَةً فَِزْد فى اِْحَسانِها وَ 

 .ِعلِّيّيَن َو اْخلُْف َعلى اَْهِلها فِى اْلغابِريَن َو اْرَحْمها بَِرْحَمتَِك يا اَْرَحَم الّراِحمينَ 

نَّ هُوالِء َعبيُدَك َو اَْبناُء َعبيِدَك َو اَْبناُء اِمائَِك اَللُّهمَّ اِ : گويد و اگر نماز بر چند نفر مرد بخواند، مى 

اللهم انّا ال نعلم منهم ااّل خيرا و انت اعلم بهم منا  اللهم ان کانوا  نََزلُوا بَِك َو اَْنَت َخْيُر َمْنُزول بِهْ 

ک في اعلی محسنين فزد في احسانهم و ان کانوا مسيئين فتجاوز عنهم واغفر لهم اللهم اجعلهم عند

  .عليّين واخلف علی اهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتک يا ارحم الراحمين

رد و در تثنيه به بياومؤنّث جمع ضميرها و اسماء اشاره را به صورت ، بايد در مورد چند زن و 

 .صورت تثنيه
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 تیمم

 موارد تیمم 

 :غسل تيّمم كردبايد بجاى وضو يا  ذيل،  ردادر مو

ممورد  ل  تیم   او 

تيمم بجای وضو و غسل، . نباشددر جايى كه تهيه آب به اندازه وضو يا غسل ممكن  -1مسأله 

 .کفايت می کند

تا آنجا که وقت اجازه می دهد و هرگاه انسان در شهر و آبادى باشد و آب پيدا نكند بايد  ـ 2مسأله 

اّما اگر در بيابان است  .د تا از پيدا كردن آب مأيوس شودآنقدر جستجو نمايبرای او مقدور باشد، 

است يا به واسطه  یو بلند یپست ی دارای و يا زمين است  كوهستانى صعب العبور و چنانچه

بايد در هر يك از چهار طرف به اندازه پرتاب  ، باشد درخت و مانند آن عبور از آن مشكل مى

اگر زمين هموار و بى اما . برود ردند به جستجوى آب ك يك تير كه در قديم با كمان پرتاب مى

هر طرفى كه يقين دارد  در. برود دو تير پرتاب مانع است بايد در هر طرف به اندازه مسافت 

 .نيستجستجو الزم  وجود ندارد، آب 

مسافت پرتاب يک تير را به " من اليحضره الفقيه " عالمه مجلسی در شرح کتاب : توضيح 

 .ت گام دانسته انداندازه دويس

اگر دور شدن او حتی به اندازه مسافت پرتاب يک تير موجب خطر يا ضرر باشد،  ـ 3مسأله 

 .الزم نيست آن مسافت را جستجو کند و در همان مکانی که قرار دارد تيمم می کند

كه آب در محلى دورتر از اين مقدار، موجود است و وقت نماز نيز  اگر يقين دارد  -4مسأله 

 .، بايد به سراغ آن برودو خطری هم او را تهديد نمی کند و مشقت زيادی ندارد  نگ نشدهت

ممورد   دوم  تیم 

باشد و بواسطه عدم توانايى يا نداشتن  يا  در عمق رودخانه ای   هرگاه آب در چاه ـ 5مسأله 

ً مردم و يا ندارد نوسيله، دسترسى به آ آن را تحّمل  مشقّت فوق العاده داشته باشد كه عادتا

 .، بايد تيّمم كند كنند نمى
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ممورد   سوم تیم 

بايد استعمال آب برای او ضرر دارد وسالمت او را تهديد می کند،هرگاه آب دارد ولى  ـ 6مسأله 

همين اندازه كه خوف ضرر داشته باشد كافى  .الزم نيست يقين به ضرر داشته باشد. تيّمم كند

آب  آنولى اگر مثالً آب گرم براى او ضرر ندارد بايد   .كند تيّمم بجای وضو و غسل ،است كه 

 .وضو بگيرد يا غسل كند کند و  گرمرا در صورت امکان  

ممورد   چهارم  تیم 

ترسد خودش  آب دارد اّما اگر آن را به مصرف وضو يا غسل برساند مىی مقدار اگر ـ 7مسأله 

از  مان يا غير مسلمان و يا حتی يک حيوانيا هر انسان مسل يا فرزندان يا دوستان و همراهانش

 .بايد تيّمم كند به مشقت زيادی دچار گردند، يا شوند تشنگى هالك 

م پنجم مورد   تیم 

براى تطهير  ،اگر با آن وضو بگيرد و يا غسل كند ولی آب دارد مقدار کمی كسى كه ـ  8مسأله 

و اگر آب کافی برای وضو يا  بكشدبايد  بدن و لباس را آب  ،ماند بدن يا لباس او چيزى نمى

 .، تيّمم كند و نماز بخواندغسل باقی نماند

ممورد   ششم  تیم 

بايد به جاى وضو يا  ،وجود دارد ولی غصبی است و آب ديگری نيز نداردهرگاه آب ـ  9مسأله 

 .تيّمم كند  غسل،

ممورد   هفتم  تیم 

ر بخواهد وضو بگيرد يا غسل كند همه اگ هرگاه آب دارد ولی به دليل تنگی وقت ،  ـ 11مسأله 

 .بايد تيّمم كند ؛ شود نماز يا مقدارى از آن خارج از وقت واقع مى

 تيّمم كردبر آنها  توان  مىکه چيزهايى 

و بطور  ريگ  شن،  خاک،  ،سنگ  :عبارتند از جايز استآنها تيّمم بر اشيائی که  ـ 11مسأله 

 .باشند و تميز كه پاك اينحسوب شود؛ مشروط به کلی آنچه که عرفا به عنوان سطح زمين م

يا فرش و  روى لباسبر هرگاه چيزهايى كه در مسأله سابق گفتيم پيدا نشود، بايد  ـ 12مسأله 

 .امثال آن که در آن غبار باشد  تيمم کند
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مستحب است پس از اينکه برای تيمم ، دستها را بر زمين زد، هردو ست را بتکاند  – 13مسأله 

 .س به طريقی که بيان خواهد شد، تيمم کندو سپ

 

م   طریقه تیم 

تمام دو كف دست را سپس بنا بر احتياط واجب،  نيت تيمم  کند ، اول  براى تيّمم بايد ـ 14مسأله 

تمام پيشانى و دوطرف  بر هردو دست را  آنگاهباهم بر چيزى كه تيّمم بر آن صحيح است بزند، 

، سپس بکشد و باالی بينی از باال به پايين  ابروها روی  تا رويد آن از جايى كه موى سر مى

و بعد از آن،   كشداز محل مچ دست تا سر انگشتان بكف دست چپ را بر تمام پشت دست راست 

 .با همان روش بکشد كف دست راست را بر تمام پشت دست چپ

دستها را بر  مستحب است پس از اينکه پيشانی را مسح کرد، يک بار ديگر کف – 15مسأله 

چيزی که تيمم بر آنها جايز است بزند و پشت دستها را به همان ترتيبی که در مسأله قبل گفته شد 

 .مسح کند

انگشترى در دست  مثال اگر. بايد براى تيّمم، موانع را از اعضاى تيّمم برطرف كند ـ 16مسأله 

 .آن را  كنار زندبايد روى پيشانى افتاده  او  دارد بيرون آورد، همچنين اگر موى  سر

هرگاه پيشانى يا پشت دستها يا كف دستها زخم باشد و پارچه يا چيز ديگرى بر آن  ـ 17مسأله 

و  ضرر دارد، بايد با همان حال تيّمم كند اگر باز کند تواند باز كند، يا است كه نمى شده بسته

 .روی پارچه را مسح نمايد

دستهاى او را بر ديگر ندارد بايد نايب بگيرد، يعنى كسى  خودش توانايى بر تيّمم اگرـ  18مسأله 

زمين زند، و اگر ممكن نيست، بر زمين بگذارد و بعد با دست خودش او را تيّمم دهد، اگر اين هم 

ممكن نباشد بايد نايب دست خود را بر چيزى كه تيّمم بر آن صحيح است بزند و بر پيشانى و 

 .دستهاى او بكشد

به درست انجام داده يا نه،  کارهای تيمم را  از فراغت از تيّمم اگر شك كند كهبعد  ـ 19مسأله 

 .اعتنا نكندشک خود 
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كسى كه به واسطه نداشتن آب يا عذر ديگرى تيّمم كند بعد از پيدا شدن آب يا  ـ 21مسأله 

و و برای عبادات بعدی بايد وضو بگيرد  شود برطرف شدن عذر، تيّمم او خود به خود باطل مى

 .اگر غسل بر او واجب بوده بايد غسل کند

كند و تمام  كند تيّمم بدل از وضو را هم باطل مى تمام كارهايى كه وضو را باطل مى ـ 21مسأله 

 .نمايد كند تيّمم بدل از غسل را هم باطل مى كارهايى كه غسل را باطل مى

كه است و شخصی  طهارت حاصل از تيمم در حکم طهارت حاصل از غسل و وضو ـ 22مسأله 

تواند تمام كارهايى  اش تيّمم است اگر براى كارى تيّمم كند تا تيّمم و عذر او باقى است مى وظيفه

 .را كه وضو و غسل در آن شرط است به جا آورد

نمازهايى را كه با تيّمم خوانده اعاده و  برای کسی که وظيفه او تيمم بوده است ،  - 23مسأله 

 .قضا ندارد
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 نماز

 نمازهاى واجب

 : عبارتند از نمازهاى واجب  ـ 1مسأله 

 نمازهاى يوميّه، ـ 1

 نماز آيات،  ـ  2 

 نماز ميّت،  ـ 3

 نماز طواف واجب، – 4

 آيد واجب است، نماز قضاى پدر و مادر كه بر پسر بزرگتربه شرحى كه مى ـ 5

 .جب شده استقسم وا يا  عهد  ،نذر خاطر اى كه به  نماز نافله ـ 6 

نماز طواف واجب ،انشاء هللا  در بحث حج ،  و نماز قسم ششم نيز در فصل مربوط به : توضيح 

 .شرح نماز ميت  در مبحث غسلها و تجهيز درگذشتگان  گذشت. نذر بيان خواهد شد

 

 نمازهاى واجب یومی ه

هركدام چهار  كه« عصر»و « ظهر»نمازهاى : عبارتند از نمازهاى واجب يوميّه  ـ 2مسأله 

دو « صبح»چهار ركعت و نماز  « عشاء»، نماز  سه ركعت  «مغرب»ركعت است، نماز 

  .می باشد ركعت

نماز چهار ركعتى   ، در سفر  انشاء هللا در فصل نماز مسافر، شرح داده خواهد شد که : توضيح  

 .می باشددو ركعت بيان می گردد، با شرايطى كه 

ی شرايط  و واجباتی هستند که همراه با ديگر مباحث مربوط به آن، نمازهای واجب يوميه، دارا

 .به خواست خداوند،  در فصلهای آتی شرح داده می شوند

 

 نمازهای مستحبی یومیه

در اينجا به شرح احکام و  می نامند «نافله»و آنها را  ند نمازهاى مستحبّى بسيار ـ 3مسأله 

 .اند می پردازيم شده توصيه بيشتر يوميه که  نافله نمازهای 
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 : هاى شبانه روزى عبارتند از نافله ـ 4مسأله 

  .است و پيش از نماز ظهر خوانده می شود هشت ركعت :نافله ظهر

  .است و پيش از نماز عصر خوانده می شود هشت ركعت :نافله عصر

 .بعد از نماز مغرب خوانده می شود و است  چهار ركعت :نافله مغرب

  .شود نشسته خوانده مى است و بعد از نماز عشاء و به صورت  كعتدو ر :نافله عشا

 .است و بعد از نيمه شب خوانده می شوديازده ركعت  :نافله شب

 .و پيش از نماز صبح خوانده می شود دو ركعت است :نافله صبح

ند؛ مگر نماز وتر از نافله شب که شو ها دو ركعت دو ركعت خوانده مى همه نافله - 5مسأله 

 .يک رکعت است

نافله »را به نيّت  (يعنی چهار نماز دو رکعتی) از يازده ركعت نافله شب هشت ركعت ـ 6مسأله 

 .آورد به جا مى «نافله وتر»و يك ركعت به نيّت  «نافله شفع»و دو ركعت آن به نيّت  «شب

 

 مقدمات و شرایط نماز

. ، غسل ، وضو و تيمم گذشت برخی از شرايط نماز مانند طهارت ، در فصلهای احکام نظافت

،  در فصل مبطالت نماز به خواست " ترک کاری که ضد نماز باشد " شرط ديگر آن  يعنی  

 .اينک به شرح ديگرشرايط نماز می پردازيم.  خدا بيان خواهد شد

 

 وقت شناسی

 وقت نماز ظهر و عصر 

از  يل شدن خورشيدما لحظه :وقت زوال، يعنی  وقت نماز ظهر و عصر ازآغاز  ـ 1مسأله 

براى . ادامه می يابدتا هنگام غروب آفتاب  می باشد؛ و به سوى مغرب دايره نصف النهار

ص يکی از اين راه ها استفاده از شاخ. ، راه های متعددی وجود دارددخول وقت ظهر تشخيص 

در زمين  به صورت کامال عمودی  اى را است و آن اين است كه قطعه چوب صاف يا ميله

به سايه شاخص طوالنی است و  طلوع می کند، كه خورشيد از اول صبح  ؛ندنوار فرو كهم
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كه سايه  هنگامى .شود مىکوتاه تر آيد اين سايه  ترهر چه آفتاب باال  .امتداد داردطرف مغرب 

يا کامال محو شد، مجددا رو به زيادی می گذارد و سايه  رسيد کوتاه ترين حد خود در آن روزبه 

 .اّول وقت نماز ظهر و عصر است اين لحظه، . مشرق متمايل می شودبه سوی 

، خورشيد ( که عرض آن کمتر از ميل کلی است ) مکرمه  مّكه برخی مناطق ماننددر  :  توضیح

يکی وقتی است که خورشيد به :  در مکه ) در طول سال دو مرتبه از سمت الرأس آن می گذرد 

ديگری وقتی که به درجه بيست و سوم از برج سرطان  درجه هشتم از برج جوزاء برسد،  و

اين دو روز، سايه شاخص به هنگام وصول خورشيد به نصف النهار آن منطقه ، در  ( .برسد 

وقت نماز ظهر و  ، موقعى كه مجّدداً سايه پيدا شد ؛ گونه مناطق در اين. بکلی محو می شود

 .آغاز می شودعصر

وقت : دارد« وقت مشتركى»و « وقت مخصوص»و عصر   نمازهاى ظهرهريک از  ـ 2مسأله 

تا  (بنا بر حکمی که در مسأله قبل بيان شد)  است شرعی مخصوص نماز ظهر از اّول ظهر

موقعى كه به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد و وقت مخصوص نماز عصر موقعى است كه به 

ى تا اين موقع نماز ظهر را به غروب باقى مانده باشد و اگر كس عصراندازه خواندن  نماز

و ما بين اين دو، وقت مشترك  .نخوانده نماز ظهر او قضا شده و بايد نماز عصر را بخواند

 .نمازظهر و عصراست

 ءوقت نماز مغرب و عشا

عالمتی  در افق پنهان شود و  به صورت کامل  موقعى است كه قرص آفتاب ،مغرب ـ 3مسأله 

خورشيد به صورت کامل در افق بيان شده اين است که که در شرع مقدس برای غروب قرص 

وقت نماز  ،هنگامدر اين . ، محو گردد  شود غروب آفتاب پيدا مى هنگامطرف مشرق كه سرخی 

 .و تا نيمه شب ادامه دارد فرا می رسد    مغرب و عشا

مان زشب را از  بايدحتياط واجب برای محاسبه زمان نيمه شب شرعی ،  بنا بر ا ـ 4مسأله 

 .خورشيد  تا هنگام  طلوع فجر صادق  در نظر بگيرد غروب 

وقت  .نماز مغرب و عشاء نيز هر كدام وقت مخصوص و وقت مشتركى دارند ـ 5مسأله 

و وقت  .نماز سه ركعتخواندن  است تا به اندازهشرعی مخصوص نماز مغرب از اّول مغرب 

ز عشا به نصف شب باقى مانده باشد و مخصوص نماز عشا موقعى است كه به اندازه خواندن نما
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اگر كسى عمداً تا اين موقع نماز مغرب را تأخير اندازد بايد اّول نماز عشا را بخواند و بعد نماز 

 .ميان اين دو، وقت مشترك است فاصله زمانی و  .  مغرب را قضا كند

ز روی فراموشی بخاطر عذری مانند خواب بودن  يا انماز مغرب و عشا را   هرگاه ـ 6مسأله 

 .به جا آورد طلوع فجر صادق ، به نيت اداء ، آن را بايد تا قبل از ، شب نخواند  نيمهتا 

 

 وقت نماز صبح 

 خورشيدطلوع وقت ا شروع می شود و توقت نماز صبح از اّول طلوع فجر صادق   - 7مسأله 

 .ادامه دارد

مشرق گسترش در افق ريض  به صورت عسپيده صبح است كه ، دومين فجر صادق  :  توضیح

قبل از فجر صادق ، فجر کاذب در افق شرقی ظاهر می شود که به صورت يک خط . می يابد

 .روشن مثل يک عمود  در آسمان پديدار می گردد و سپس پنهان می شود

 احكام اوقات نماز

اذان  . ندتواند مشغول نماز شود كه يقين به داخل شدن وقت پيدا ك هنگامى انسان مى ـ 8مسأله 

به دخول وقت از راههاى  اطمينانشناس و مورد اطمينان نيز كافى است و اگر  شخص وقت

 .يا غيرآن جدول اوقات شرعی معتبر باشد كند، خواه از روى  ديگر پيدا كند نيز كفايت مى

در وقت مشترک ظهر و عصر، اول بايد نماز ظهر خوانده شود و بعد از آن ، نماز  – 9 مسأله

همچنين در وقت مشترک نماز مغرب و عشاء ، نخست بايد نماز مغرب و سپس نماز . عصر

 .اگر عمدا بر خالف اين حکم عمل شود، نماز باطل است.  عشاء خوانده شود

اگر در وقت مشترک نماز ظهر و عصر ، مشغول خواندن نماز عصر است و   – 11 مسأله

يت نماز عصر را به نماز ظهر تبديل کند و پس يادش بيايد که نماز ظهر را نخوانده است، بايد ن

 .از اتمام آن  که نمازظهر حساب می شود، نماز عصر را بخواند

اگر در وقت مشترک نماز مغرب و عشاء ، مشغول خواندن نماز عشاء است و  – 11 مسأله

به  بيش از سه رکعت نخوانده ، يادش بيايد که نماز مغرب را نخوانده است ؛ بايد نيت خود را

نيت نماز مغرب تبديل کند و آن نماز را سه رکعتی به عنوان نماز مغرب به اتمام برساند و پس 

 . از آن  نماز عشاء را بخواند
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 قبله شناسی

 احكام قبله

 .نمازهاى واجب بايد رو به قبله خوانده شود  ـ 1مسأله 

ی آن تا اوج آسمان و تا قرار دارد و فضای محاذكه در مّكه معّظمه  « كعبه »بنای  ـ 2مسأله 

 .آن نماز بخواند به سویو هركس در هرجا باشد بايد  جهان است قبله مسلمين  اعماق زمين ،

يا در موقع نشستن، سر زانوها كامالً  ، الزم نيست در موقع ايستادن، نوك انگشتان پا  ـ 3مسأله 

 .كند ده يا نشسته كفايت مىرو به قبله قرار گيرد، همين اندازه كه بگويند رو به قبله ايستا

تواند نماز را نشسته بخواند بايد به پهلوى راست طورى بخوابد كه جلو  كسى كه نمى ـ 4مسأله 

بدنش روبه قبله باشد و اگر آن هم ممكن نيست به پهلوى چپ طورى بخوابد كه جلو بدنش رو به 

كه كف پاهاى او رو به قبله  تواند بايد به پشت بخوابد بطورى قبله باشد و اگر اين را هم نمى

 .باشد

و سجده و تشّهد  (که بحث آن در فصل مربوط به شکيات نماز خواهد آمد) نماز احتياط ـ 5مسأله 

همين حکم احتياط واجب بنا بر نيز،  در سجده سهو .انجام شوندنيز بايد رو به قبله   فراموش شده

 .رعايت شود

ر حال راه رفتن و سواره بخواند و الزم نيست رو به د  جايز است نماز مستحبّى را ـ 6مسأله 

 .قبله باشد

 

 تعیین جهت قبله 

مثل اينکه از قواعد علمی مانند : قبله راههاى زيادى وجود داردجهت براى تعيين  ـ 7مسأله 

و يا   عالمات منصوبه در شرع  و امثال آن جهت   "تحصيل قوس انحراف"، " دايره هنديه"

 که موجب يك فرد  سخن  تواند به گفته دو شاهد عادل و يا مىهمچنين . ده نمايدتعيين قبله استفا

دهد و يا به قول كسى كه از روى قاعده علمى  هاى حّسى شهادت  از روى نشانه باشد واطمينان 

در صورتيکه نتواند يقين حاصل کند، می تواند . شناسد و محّل اطمينان است عمل كند قبله را مى

 .خودش نسبت به تشخيص قبله عمل کند ( نی گمان قوی يع) به ظّن 
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  . ، عمل کرددندر صورتى كه سالم باش معتبرقبله نماهاى گمان حاصل از  می توان به  ـ 8مسأله 

و مانند  متصديان هتلها و مسافرخانه ها و مهماندار هواپيماها به گفته صاحب منزل يا  ـ 9مسأله 

 .كرد عمل توان  باشد مىموجب اطمينان در صورتى كه  هاآن

، در صورت ضيق وقت و يا هرگاه راهى براى پيدا كردن قبله وجود نداشته باشد ـ 11مسأله 

آن  واجب احتياط در غير اين صورت ؛ كافى است، ولى  هر طرف بخواند يك نماز به  مشقت ، 

ان قوی گمسه طرف يا دو طرف فقط به است كه چهار نماز به چهار طرف بخواند و هرگاه 

 .نماز بخواند  سمتآن فقط به  دارد،

 

 لباس نماز گزار

 

 :ذيل را داشته باشدط ايشربايد لباس نمازگزار 

 .آنكه پاك باشد: اّول

 .آنكه بنابر احتياط واجب مباح باشد: دّوم

 .كه از اجزاء مردار نباشد آن: سّوم

 . نباشد ( حتی اگر هم تزکيه شده باشد) آنكه از حيوان حرام گوشت: چهارم

 .نباشد ابريشم خالص آنان لباس  برای مردان، آنكه : پنجم 

 .طالباف نباشد آنکه برای مردان، لباس آنها : ششم

 

 ،و اگر كسى عمداً با بدن يا لباس نجس نماز بخواند  ـ لباس نمازگزار بايد پاك باشد 1مسأله  

  .بيان خواهد شد؛ مگر در موارد استثناء شده که در همين فصل نمازش باطل است

ـ اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد،  2مسأله  

 .قضا نمايدبايد و اگر وقت گذشته  با لباس پاک اعاده کند نماز را   بايد

لباس داند پوشيدن  ـ لباس نمازگزار بنابر احتياط واجب بايد مباح باشد و كسى كه مى  3مسأله 

غصبى حرام است، اگرعمداً در لباس غصبى نماز بخواند بنابر احتياط واجب نمازش باطل است 
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 .بايد آن نماز را با لباس غير غصبى اعاده كندو 

ـ اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبى است و با آن نماز بخواند نمازش صحيح   4مسأله 

 .است

 کيف پول، ساعت، مانند تسبيح،)مازگزار به حساب نمی آيند، چيزهايی که عرفا لباس نـ  5مسأله 

 .شود د موجب بطالن نماز نمىنهمراه نمازگزار باشغصبی باشند و اگر  (مانند آنها  دستمال و

 .اى كه خون جهنده دارد  نباشد ـ لباس نمازگزار بايد از اجزاء حيوان مرده  6مسأله  

 .ز خز و سنجاب است ، اشکالی نداردنماز خواندن با لباسی که اـ   7مسأله 

 .ندارد ، مانعی ، ولى براى زن اشکال دارد لباس طالباف براى مرد نماز با ـ   8مسأله 

، ولی اگر لباسش از ابريشم مخلوط با ـ لباس مرد نمازگزار بايد ابريشم خالص نباشد  9مسأله 

 .دمواد ديگری مانند پنبه ، پشم و امثال آن باشد ، مانعی ندار

 .براى زن در نماز و غير نماز اشكالى ندارد خالص  ـ پوشيدن لباس ابريشمى  11مسأله 

 

 مواردى كه الزم نیست لباس نمازگزار پاك باشد

نماز ؛ با شرايطی که بيان خواهد شد، لباس نمازگزار نجس باشد  موارد ذيل؛ اگر ـ در 12مسأله 

 :او صحيح است

ل اسطه زخم يا جراحت يا دملى كه در بدن او است به خون آلوده شده به و لباس يا بدن او آنكه: او 

 .باشد

م  يا کمتر از آن؛  ( انگشت اشاره ) بند سر انگشت سبّابه متوسط لباس او به مقدار سطح  آنكه: دو 

 .به خون آلوده باشد

 .نجس شده باشد، بخاطر نظافت او آنكه لباس زنى كه پرستار بّچه است :  سوم

 .شود در مسائل بعد گفته مى موارد،  احكام اين

اى  ـ اگر در بدن يا لباس نمازگزار، خون زخم يا جراحت يا دمل باشد، چنانچه به گونه 13مسأله 

 مردم يا براى شخص او  بيشتر  براى  لباس  يا عوض كردن  لباس  بدن يا  ه آب كشيدن است ك

تواند با آن ،  ا دمل خوب نشده است، مىزخم يا جراحت ي  كه  وقتى  تا   ؛ ضرر يا  مشقت دارد

 .نماز بخواند
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خوب  آن زخم معموال خيلی زود   كه کوچکی در بدن يا لباس باشد  زخم ـ اگر خون  14مسأله 

يا بيشتر باشد،  بغلی به اندازه درهمآن خون و و ضرر هم  ندارد است مقدر شود و شستن آن  مى

 .نماز او باطل است

با آن   تواند و نمى  بكشد  به بدن يا لباس برسد، براى نماز بايد آب دماغ خون ـ اگر  15مسأله 

 .نماز بخواند

بنا بر احتياط  و استحاضه    و همچنين  خون نفاس  حيض  ـ اگر سر سوزنى خون 16 مسأله 

 . در بدن يا لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است واجب ، 

فا لباس نمازگزار نيستند مانند دستمال، ساعت، عينک، که عر  کوچکی  اشياءـ اگر  17مسأله  

 .؛ مگر اينکه از اجزاء ميته باشد اشكال ندارد باشد؛ نجس  انگشتر و امثال آنها همراه او باشد و 

ـ زنى كه پرستار بّچه است و بيشتر از يك لباس ندارد، چنانچه نتواند لباس ديگرى   18مسأله  

روزى يك مرتبه لباس خود را آب بكشد اگرچه  ريه نمايد، هرگاه شبانهبِخَرد يا كرايه كند و يا عا

اگر بيشتر از يك  .تواند با آن لباس نماز بخواند نجس شود مى   تا روز ديگر لباسش به بول بّچه

همه آنها را آب  روزى يك مرتبه لباس دارد ولى ناچار است كه همه آنها را بپوشد، چنانچه شبانه

 .نماز با آنها صحيح استو  بكشد كافى است

 

 و احکام مسجد مکان نماز گزار

 

  :که بايد برای صحت نماز ، رعايت شود مكان نمازگزار چند شرط دارد ـ 1مسأله 

 .شرط اول اینکه مباح باشد 

و تخت و مانند اينها  فرش   اگرچه روى   خواند مى  غصبى نماز  در ملك  كه  ـ كسى  2مسأله 

 .تباشد نمازش باطل اس

صاحب منفعت،   اجازه  بدون  است   نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى  -3 لهمسأ

بدون   بخواند  بخواهد نماز  اى اگر مالك خانه يا شخص ديگرى باطل است، مثالً در خانه اجاره

 .اجازه مستأجر نماز باطل است
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و  ون وجه شرعی او را کنار بزندبه زور و بد كسى كه در مسجد نشسته اگر ديگرى  ـ  4مسأله 

بايد دوباره نمازش را در و  ، نمازش باطل استنماز بخواند  در آنجا  و  كند غصب   جاى او را

 .محّل ديگرى بخواند

است  که در خانه يا ملک او نماز  قلباً راضىصاحب ملک بداند كه با يقين ـ اگر انسان  5مسأله 

 .صحيح است او در آن ملک مازنبخواند، اجازه لفظی الزم نيست و 

 ی عمومی، ها ها و حمام ها، مسافرخانه نماز خواندن در اماكن عمومى مانند هتل  ـ 6مسأله  

،  اشكال ندارد ولى نماز خواندن براى ديگران كه مشترى آن اماكن نيستند آنها  براى مشتريان

در  ندارد،  اشکالیته باشد صاحب آن بكند وجود داش قلبی  اى كه داللت بر رضايتنشانه اگر 

  .غير اين صورت ، بايد از مالک يا متصدی آن اجازه بگيرد

م  استقرار است :شرط دو 

 .که  طمأنينه نمازگزار را بر هم نزند باشدبه نحوی ـ مكان نمازگزار بايد    7مسأله 

 ر و مانند آن ،مانند کشتی ، هواپيما، قطا وسائل نقليه در حال حركتنماز خواندن در  – 8مسأله 

اگر در حدی نباشد که نماز گزار را به اين طرف و آن طرف بيندازد و شخص می تواند افعال 

اما در غير اين صورت ، اگر وقت باقی . نماز را با رعايت شرايط آن بخواند ، اشکالی ندارد

رصت نباشد، باشد ، بايد صبر کند تا نماز را در مکانی آرام و بدون حرکت بخواند ؛ ولی اگر ف

بايد در همان حال نماز را به جا آورد و حتی االمکان شرايط الزمه را مانند رو به قبله بودن 

  .رعايت نمايد

 

م  .موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشوداینکه  :شرط سو 

  به بدن  باشد كه رطوبت آن  تر طورى   د به نباي  است نجس  مكان نمازگزار اگر  ـ 9مسأله 

 . مگر نجاستى باشد كه در نماز معفّو است ؛ باس او برسديا ل

سجده گاه نماز گزار بايد مطلقا  پاک باشد؛ چنانکه به خواست خداوند در بحث سجود  -11مسأله 

 .شرح داده می شود

 

 احكام مسجد
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  .حرام است و ائمه اطهار عليهم السالم ( ص)و حرم پيامبر  نجس كردن مسجد ـ 11مسأله 

کسانی که مطلع شوند به  نجس شود بر همهيا مشاهد مشرفه که بيان شد هرگاه مسجد  ـ 12مسأله 

اگر شخصی به دليل ضيق وقت يا عذری . آنرا تطهير نمايندالزم است كه  صورت واجب کفايی 

 .تکليف از عهده او برداشته می شود ،ديگر نتواند تطهير نمايد

آن در پيشگاه خداوند، اجری عظيم خواهد داشت  بانی ساختن مسجد مستحّب است و ـ 13مسأله 

نمايند، كه مسلمانان از آن بيشتر استفاده  بنا کنند  در جاى مناسبتر و بهترى  مسجد را هر قدر و

مسجد نيز مستحّب است و از بهترين كارها است و اگر کردن تعمير . ثواب بيشتر خواهد داشت

توانند آن را بكلّى خراب كنند و دوباره  د مىمسجد طورى خراب شود كه تعمير آن ممكن نباش

 .بسازند

توان آن را  اگر نياز به توسعه دارد مى ،مسجدى كه خراب نشده و قابل استفاده است ـ 14مسأله 

 .خراب كرد و بهتر و بزرگتر ساخت

،  آن نيازهای  تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ آن و كوشش در تأمين ـ 15مسأله 

 .مستحّب است

خواهد به مسجد برود خود را خوشبو كند و لباس پاكيزه  مستحّب است كسى كه مى  - 16مسأله 

 .بپوشد

کسی که از سير و پياز و امثال آن استفاده کرده و بوی نامطبوع آن ديگران را آزار  - 17مسأله 

 .می دهد ، مکروه است به مسجد برود

 

 

 اذان و اقامه

 

اذان ( يوميه ) ستحب است قبل از نمازهاى واجب شبانه روزى  بـراى مـرد و زن مـ - 1 مسأله

  .و اقامه بگويند و بـراى نـمازهاى ديگر چه واجب باشد يا مستحب، اذان گفتن مشروع نيست
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 : اذان ، دارای هـيـجـده جمله است  - 2مسأله 

 چهار مرتبه   ّللا  اكبر

 دو مرتبه  اشهد ان ال اله اال ّللا  

 دو مرتبه رسول ّللا  اشهد ان دمحما 

 دو مرتبه  حـي عـلـى الصالة

 دو مرتبه حي على الفالح

 دو مرتبهحي على خیر العمل 

 دو مرتبه  ّللا  اكبر

 .دو مرتبه  ال اله اال ّللا  

از آخر  ال اله اال ّللا  از اول اذان و يك مرتبه  ّللا  اكبريعنى دو مرتبه . اقامه دارای هفده جمله است

 .اضافه شود قد قامت الصالة،بايد دو مرتبه حي على خیر العملو بعد از گفتن  آن كم مى شود

اشهد ان دمحما ولى خوبست بعد از , جزء اذان و اقامه نيست  اشهد ان علیا ولي ّللا   - 3مسأله 

 .به قصد قربت گفته شود رسول ّللا  

گر بين آنها بيشتر از معمول بـين جمله هاى اذان و اقامه بايد فاصله زياد نباشد  و ا - 4مسأله 

بايد دوباره آن را از سر , فاصله بيندازد  به نحوی که عرفا از حالت اذان و اقامه خارج شود 

 .بگيرد

بنا بر اين ،  اگـر كـلـمـات . بايد ترتيب ميان جمله های اذان و اقامه   رعايت شود  – 5 مسأله

, لى الفالح را پيش از حي على الصالة بگويد مثال حي ع, اذان و اقـامه را بدون ترتيب بگويد 

 .بايد از جايى كه ترتيب بهم خورده دوباره تکرار کند

رو به قبله بايستد و با وضو باشد و بين , مـستحب است انسان در موقع اذان گفتن  - 6 مسأله

 .جمله هاى اذان  حرف نزند

 واجبات نماز

 

 :واجبات نماز  عبارتند از   - 1مسأله 
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 نيت  :اول

 قيام : دوم

 تكبيرة االحرام : سوم

 ركوع : چهارم

 سجود: پنجم

 قرائت : ششم

 ِذكر: هفتم

 تشهد: هشتم

 سالم : نهم

 ترتيب : دهم

 مواالت: يازدهم

 

 نیت

نماز را بايد به قصد قربت يعنى براى پيروی از فرمان خدا انجام داد و الزم نيست  - 2مـسـاله 

اّول نماز از قلب بگذراند، همين اندازه كه اگر سؤال كنند چه نيّت را به زبان آورد و يا در 

 .خوانم كافى است كنى، بتواند جواب دهد كه براى خدا نماز مى مى

مثال قصد كند كه نماز ظهر . در موقع نيّت بايد متوجه باشد کدام نماز را می خواند  ـ 3مسأله 

 .خواند يا عصر يا مغرب يا  نمازهاى ديگر مى

 .نيّت به همان معنايی که گفته شد، بايد تا آخر نماز ادامه داشته باشد ـ 4مسأله 

هركس براى ريا يعنى به منظور خود نمايی و نشان دادن عبادت خود  به مردم  نماز  ـ 5مسأله 

 .يا عبادت ديگرى را انجام دهد ، عبادتش باطل است

 تکبیرة االحرام

ُ اّْكبّ »اّولين جزء نماز  ـ  1مسأله  .گويند مى« االحرام تكبیرة»است كه آن را  «رُ ّللّا 
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دارد  االحرام بدن آرام باشد و اگر در حالى كه مثالً قدم بر مى بايد موقع گفتن تكبيرةـ  2مسأله 

ُ اّْكبّرُ   .بگويد باطل است ّللّا 

توانند تكبير را درست بگويند بايد هر  كسانى كه به خاطر بيمارى يا الل بودن نمى ـ 3مسأله 

توانند بگويند، در قلب خود بگذرانند و اشاره کنند و   توانند بگويند و اگر هيچ نمى طورى مى

احتياط واجب آن است كه در صورت امکان با زبانى كه در ميان ناشنوايان و افراد الل متعارف 

 .است آن را ادا نمايند

اى نماز دستها را تا مقابل االحرام و ساير تكبيره مستحّب است در موقع گفتن تكبيرة ـ 4مسأله 

 .گردن يا صورت  يا حد اکثر تا مقابل گوش های خود  باالببرد

االحرام را گفته يا نه، چنانچه مشغول خواندن حمد شده است  هرگاه شك كند كه تكبيرة ـ 5مسأله 

 .به شك خود اعتنا نكند واگر چيزى نخوانده بايد تكبير را بگويد

ه تکبيرة االحرام را نگفته است ، نمازش باطل است ؛ خواه از روی اگر يقين دارد ک - 6مسأله 

 .عمد باشد يا بخاطر فراموشی 

 

 (ایستادن ) قیام 

کسی که عذری ندارد و وظيفه او اين است که نماز را ايستاده بخواند، نبايد نمازهای ـ   1مسأله 

الحرام عمدا يا از روی واجب را نشسته بخواند و اگر در موقع شروع نماز و گفتن تکبيرة ا

 .فراموشی قيام را ترک کند، نمازش باطل است

در موقع قيام، نبايد بدن و پاها را عمدا  حركت دهد، ولى اگر از روى ناچارى باشد  ـ 2مسأله 

 .مانعى ندارد

هرگاه  در موقع تکبيرة االحرام  بدن و پاها را حركت دهد يا به طرفى خم شود،  ـ 3مسأله 

است ؛ خواه عمدی باشد يا غير عمدی ؛ مگر اينکه بخاطر بيماری يا سوار بودن  نمازش باطل

در وسيله نقليه ، حرکت بدن يا پاها خارج از کنترل او باشد و ناچار باشد در همان حال نماز 

 .بخواند

هرگاه درموقع قيام  روى يك پا بايستد نمازش اشكال دارد، ولى الزم نيست سنگينى  ـ 4مسأله 

 .ا بطور مساوى روى هر دو پا قرار دهدبدن ر
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از اندازه قرار دهد  بطورى كه از شكل  اگر فاصله ميان پاها را در حال قيام  بيش ـ 5مسأله 

 .كه ناچار باشد باطل است، مگر اين ايستادن متعارف  بيرون رود  نمازش

مگر در دو  باشد؛بدن نمازگزار در حال قرائت و خواندن ِذکرهای نماز بايد آرام ـ  6مسأله 

 :صورت

اينکه بخاطر بيماری يا سوار بودن در وسيله نقليه ، حرکت بدن در کنترل او نباشد و ناچار  -الف

 .باشد در همان حال نماز بخواند

تِّهِّ اّقُوُم ّو اّْقعُدُ »جمله   -ب ِّ ّو قُوَّ مذکور،  را که بايد در حال برخاستن بگويد از حکم  «بِّّحْولِّ ّللا 

 .شده استاستثناء 

تواند ايستاده نماز بخواند بايد نشسته بخواند، ولى اگر بتواند بايستد و به  كسى كه نمى ـ 7مسأله 

عصا يا ديوار و مانند آن تكيه كند، يا پاهايش را از هم دور بگذارد بايد ايستاده نماز بخواند، مگر 

به پهلوى راست بخوابد،  اگر حتی نتواند نشسته نماز بخواند بايد. كه موجب مشقت باشد اين

و اگر نتواند، بايد به پهلوى چپ بخواند و جلو بدن او به . بطورى كه جلو بدن او رو به قبله باشد

طرف قبله باشد  و اگر آن هم ممكن نيست، به پشت بخوابد بطورى كه كف پاهاى او رو به قبله 

 .باشد

آن مقدار را بايستد و  خواند واجب استاز نماز را ايستاده ب تواند قسمتى كه مى كسى ـ 8مسأله 

 .بقيّه را بنشيند و اگر نتوانست بخوابد

دهد كه براى او  داند يا احتمال عقالئى مى هرگاه می تواند ايستاده نماز بخواند، اّما مى ـ 9مسأله 

شود، يا مثالً زخم يا شكستگى استخوان او ديرتر  اش طوالنى مى ضرر داشته باشد، يا بيمارى

 .د می يابد، بايد نشسته نماز بخواند و اگر آن هم ضرر دارد، بايد خوابيده نماز بخواندبهبو

است در حال ايستادن برای نماز، بدن را راست نگه دارد، دستها را روى  مستحبـ  11مسأله 

رانها بگذارد، انگشتها را به هم بچسباند، سنگينى بدن را بطور مساوى روى هر دو پا قرار دهد 

 .محل سجده نگاه كندو به 

 

 قیام متصل به رکوع
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اگر عمدا يا از روی ( يعنی حال ايستاده بودن قبل از رکوع ) قيام متصل به رکوع ـ  11مسأله 

در قيام متصل به رکوع ، همين که بگويند از حالت . فراموشی ترک شود، نماز باطل است

قبل از رکوع در حال ايستادن  ايستاده به رکوع رفته است کفايت می کند و الزم نيست مدتی

 .بماند

اگر ركوع را فراموش كند و بعد از حمد و سوره بنشيند و يادش بيايد كه ركوع را  - 12مسأله 

به جا نياورده، بايد کامال  بايستد و به ركوع رود و اگر به حالت خميدگى به ركوع برگردد نماز 

 .داده استاو باطل است؛ زيرا قيام متّصل به ركوع را انجام ن

 

 قرائت

منظور از قرائت اين است که در رکعت اول و دوم نماز ، سوره حمد و يک سوره   ـ 1مسأله 

سبحان هللا والحمد هلل وال "ديگر قرآن خوانده شود و در رکعت سوم و چهارم، سوره حمد يا جمله  

 .خوانده شود" اله اال هللا وهللا اکبر

االحرام سوره حمد  و  ازهاى واجب يوميه  بايد بعد از تكبيرةدر ركعت اّول و دوم نم  - 2مسأله 

 .بعد از آن بنابر احتياط واجب،  يك سوره کامل از قرآن مجيد را بخواند

سوره دوم که پس از حمد می خواند ، نبايد يکی از سوره هايی باشد که آيه سجده  - 3مسأله 

ـ سوره والنّجم و ( فّصلت)ره حم سجده سوره الم سجده ـ سو: يعنی   واجب در آنها قرار دارد

 (.علق)سوره اقرأ 

شود و همچنين دو  يك سوره حساب مى« ايالف»و « فيل»نظر به اينکه  دو سوره  - 4مسأله 

نيز يک سوره به حساب می آيد، بنا بر اين نبايد به يکی از آن « الم نشرح»و « والّضحى»سوره 

 .را خواند بايد دومی را نيز در همان رکعت  بخواند دو سوره  اکتفاء کند و اگر يکی از آنها

تواند سوره دوم پس  اى باشد مى كه ترس از دزد يا درنده در تنگى وقت يا در جايى ـ 5مسأله 

از حمد  را ترك کند  و همچنين در جايى كه عجله براى كار مهّمى داشته باشد يا بيماری او 

 .اقتضاء کند
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مد قبل از سوره باشد و اگر عمداً برخالف اين انجام دهد نمازش واجب است قرائت ح ـ 6مسأله 

اما  اگر از روى فراموشی و اشتباه باشد، چنانچه قبل از ركوع يادش بيايد بايد . باطل است

 .برگردد و درست بخواند، و اگر بعد از رسيدن به حّد ركوع يادش بيايد نمازش صحيح است

و را فراموش كند، چنانچه قبل از رکوع يادش بيايد بايد آن اگر حمد يا سوره يا هر د - 7مسأله 

 . را بخواند؛ ولی اگر پس از رسيدن به حّد رکوع يا بعد از آن يادش بيايد، نمازش صحيح است

هرگاه بعد از شروع  سوره که بعد از حمد خوانده می شود،  آيات بعدی را فراموش  ـ 8مسأله 

تواند آن را  رها كند و  تنگى وقت نتواند به آن ادامه دهد، مىكند، يا از جهت طوالنی بودن آن و 

 .سوره ديگرى را بخواند

واجب است مردان حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند و حمد و سوره  ـ 9مسأله 

زنان نيز بايد حمد و سوره نماز .  نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند، مگر بسم میحرلا نمحرلا هللا

توانند بلند يا  و عصر را آهسته بخوانند، اّما حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را مىظهر 

 .آهسته بخوانند

هرگاه در جايى كه بايد قرائت را بلند بخواند عمداً آهسته بخواند يا در جايى كه بايد  ـ 11مسأله 

وشى باشد، صحيح آهسته بخواند عمداً بلند بخواند نمازش باطل است، ولى اگر از روى فرام

 .است

داند ياد بگيرد، اّما كسانى كه  بايد قرائت و ذكر نماز را صحيح بخواند و اگر نمى ـ 11مسأله 

 .توانند بخوانند توانند تلفّظ صحيح را ياد بگيرند بايد همانطور كه مى نمى

 

مد در ركعت سوم و چهارم نمازهاى سه ركعتى و چهار ركعتى، مخيّر است كه ح ـ 12مسأله 

ُ اّْكبّرُ »يا تسبيحات اربعه يعنى (  بدون سوره)بخواند  ُ ّو ّللا  ِّ ّو ال اِّلهّ إِّالَّ ّللا  ِّ ّو اْلّحْمُد لِلِّ   «ُسْبحاّن ّللا 

همچنين می تواند در يك ركعت حمد و در . بگويد، و مستحب است سه مرتبه تسبيحات را بخواند

 .ركعت ديگر تسبيحات بگويد

تياط واجب،  در ركعت سوم و چهارم نماز، حمد يا تسبيحات اربعه را بنا بر اح ـ 13مسأله 

 .آهسته بخواند
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كه ركعت سوم و چهارم است تسبيحات  اگر در ركعت اّول و دوم نماز به گمان اين ـ 14مسأله 

بگويد، چنانچه پيش از ركوع متوّجه شود بايد برگردد و حمد و سوره بخواند و اگر در ركوع يا 

 .فهمد نمازش صحيح استبعد از آن ب

اگر در ركوع يا بعد از آن شك كند كه تسبيحات را خوانده يا نه، اعتنا به شك نكند،  ـ 15مسأله 

 .اّما اگر هنوز به اندازه ركوع خم نشده بايد  برگردد و بخواند

نّ »: مستحّب است در ركعت اّول نماز پيش از خواندن حمد بگويد ـ 16مسأله  ِّ مِّ  اُّعوذُ بِّالِل 

یمِّ  جِّ  . «الشَّْیطانِّ الرَّ

کسی که تازه به اسالم گرويده است و هنوز حمد و سوره را ياد نگرفته ، می تواند  - 17مسأله 

 .تا مادام که ياد نگرفته است،  بجای قرائت  در هر رکعت تسبيح بگويد

حمد  هرگاه يک زن امامت نماز جماعت زنان را بر عهده داشته باشد، مستحب است - 18مسأله 

و سوره را در رکعت اول و دوم نمازهای صبح ، مغرب و عشاء در حدی که خودش صدای 

 .خود را بشنود،  بلند بخواند

 

 رکوع

در هر ركعت بعد از قرائت، واجب است به رکوع برود ، يعنى به قصد رکوع   - 1مسأله 

 .اى خم شود كه  كف دستهای او به سر زانوهايش برسد اندازه به

به عنوان ذکر رکوع می تواند سه مرتبه . در حال ركوع ، واجب است ذكر بگويد ـ 2مسأله 

ِّ »: بگويد  ُسْبحاّن »: يا يك مرتبه بگويد  ؛و اين ذکر نبايد کمتر از سه مرتبه باشد« ُسْبحاّن ّللا 

هِّ  یمِّ ّو بِّّحْمدِّ ب ِّّى اْلعّظِّ سه  اين ذکر،  يک مرتبه واجب است، ولی مستحّب است آن را هم .  «رِّ

 .مرتبه تکرار کند

ركوع  عمدا يا از روی فراموشی ترک شود و يا در يک رکعت بيش از يک  اگر ـ  3مسأله 

 .رکوع به جا آورد، نماز باطل است

خواند بايد به قصد رکوع ، در حد مقدور به اندازه ای  خم  كسى كه نماز نشسته مى ـ 4مسأله 

 .شود كه بگويند ركوع كرده است

 .ذكر رکوع ، بايد بدن آرام باشد  ر موقع خواندند ـ 5مسأله 
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هرگاه ذكر را قبل از رسيدن به حّد ركوع و آرام گرفتن بدن بگويد بايد آن را بعد از  ـ 6مسأله 

 .آرام گرفتن اعاده كند

بعد از تمام شدن ذکر ركوع، واجب است راست بايستد و بعد از آرام گرفتن بدن به  ـ 7مسأله 

عمداً اين كار را ترك كند نمازش باطل است، اّما اگر از روى سهو باشد اشكالى سجده رود و اگر 

 .ندارد

مستحّب است پس از تمام شدن قرائت و پيش از رفتن به ركوع در حالى كه راست  ـ 8مسأله 

ُ اّْكبّرُ »ايستاده  بگويد و به رکوع برود و بعد از آن كه از ركوع برخاست و راست ايستاد  «ّللا 

ّدهُ »: بگويد ى كه بدن آرام استدرحال ُ لِّّمْن ّحمِّ ّع ّللا  ُ اّْكبّرُ »: و بعد بگويد  «ّسمِّ به سجده  و« ّللا 

 .برود

 

 سجود 

در هر ركعت از نمازهاى واجب و مستحب، دو سجده واجب است که پس از ركوع  ـ 1مسأله 

 . انجام می گيرد

پیشانى، كف دستها، سر دو : ر گيرددر سجده بايد هفت موضع از بدن  بر زمين قراـ  2مسأله 

اش  و هرگاه يكى از اين اعضا را عمداً بر زمين نگذارد سجده زانو، سرانگشت بزرگ هر دو پا

 .باطل است

ِّ »ذكر واجب سجده اين است كه حّداقل سه مرتبه  - 3مسأله  ُسْبحاّن »يا يك مرتبه « ُسْبحاّن ّللا 

هِّ  ْعلى ّو بِّّحْمدِّ َّ ب ِّّى االْ  .و مستحب است  اين ذکر را هم سه مرتبه بگويد بگويد  «رِّ

هرگاه هر دو سجده  را عمداً يا از روى فراموشى ترك كند يا به جاى دو سجده چهار  - 4مسأله 

كه از روى سهو باشد  سجده به جا آورد نماز باطل است، اّما زيادى يا كمى يك سجده به شرط اين

 .كند نماز را باطل نمى

 .بايد بدن در هنگام گفتن ذكر سجده  آرام باشد در سجده ـ 5مسأله 

 .بعد از سجده اّول بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد، سپس به سجده دوم برود ـ 6مسأله 

 چيزهايی  كه سجده بر آنها  صحيح است

 :سجده بر دو نوع از اشياء صحيح  است  ـ 7مسأله 
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 .رط آنکه پاک و تميز باشدزمين و اجزاء آن مانند سنگ، خاک، شن و ريگ به ش -الف 

 .چيزهايى كه از زمين مى رويد مانند چمن، چوب و برگ درختان -ب 

( مانند ميوه و پنبه)سجده بر چيزهاى خوردنی و پوشيدنی  هرچند از زمين برويد  - 8مسأله 

جايز نيست و همچنين سجده كردن بر فلّزات مانند طال و نقره باطل است، اّما سجده بر سنگهاى 

 .دنى مانند سنگ مرمر و امثال آن اشكال نداردمع

سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ چه قبل از پخته شدن و چه بعد از آن صحيح است،  ـ 9مسأله 

همچنين بر آجر و سفال و مواد ترکيبی که از اجزاء زمين درست شده است  نيز می تواند سجده  

 .کند

ذی که ازجنس چوب ساخته می شود جايز است؛ سجده بر كاغذ ، مقّوا و دستمال کاغ ـ 11مسأله 

 .مگر آن كه يقين داشته باشيم از پنبه يا چيزهايى ساخته شده كه سجده بر آنها شرعاً جايز نيست

مستحب است بر خاک تربت پاک حضرت سيد الشهداء عليه السالم  که متبرک است  ـ 11مسأله 

به عنوان اظهار (  ع)يا تربت ائمه روشن است که سجود سجده کننده بر خاک و . سجده کنند

 .تواضع در پيشگاه خداوند انجام می شود و بايد تنها برای خدا باشد

ُ اّْكبّرُ »: مستحب است بعد از سجده اّول بگويد ـ 12مسأله  و نيز براى رفتن به سجده دوم،  «ّللا 

 .تکبير را تکرار کند

 .د را از خداوند بخواهدمستحب است در سجده دعا كند و حاجات خو  ـ 13مسأله 

مستحب است پس از سجده دوم در رکعت اول هرنماز و در رکعت سوم نمازهای   - 14مسأله 

چهار رکعتی يا پس از تشهد در رکعت دوم نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی ؛ در هنگام 

تِّهِّ اّقوُم ّو اّقعُد " : برخاستن  بگويد  . "بّحولِّ هللاِّ ّو قو 

 

 تشهد

به معنای خواندن ذکری مخصوص در حال نشسته، شامل گواهی دادن به ) تشهد   - 1مسأله 

در ركعت دوم تمام نمازها،  واجب است، همچنين در ركعت آخر (  توحيد و رسالت پيامبر اسالم 

 .هر نماز
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طريقه تشّهد اين است كه بعد از سجده دوم بنشيند و در حال آرام بودن بدن، عبارات   - 2مسأله 

اَْشَهُد اَْن ال اِلهَ إالَّ ّللّاُ َوْحَدهُ ال َشريَك لَهُ »: بگويد و به عنوان ذکر تشّهد می تواند  بگويد د را تشهّ 

د د َو آِل ُمَحمَّ داً َعْبُدهُ َو َرُسولُهُ اَللُّهمَّ َصّلِ َعلى ُمَحمَّ  . «َو اَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

   :    و در پايان آن  بگويد" الحمد هلل : " يدمستحب است قبل از جمله های فوق  بگو - 3مسأله 

 " .و تَقَبَّل َشفاَعتَهُ َوارفَع َدَرَجتَهُ " 

 

 سالم 

در آخرين ركعت  تمام نمازها بعد از تشّهد، واجب است سالم بگويد و سالم  داراى  ـ 1مسأله 

ِّ ّو بّّركاتُهُ، اّلسَّالُم ّعلّْینا ّو ّعلى اّلسَّالُم ّعلّْیّك اّیُّّها النَّبِّىُّ ّو رّ »: است سه جمله به اين شرح  ْحّمةُ ّللا 

ِّ ّو بّّركاتُهُ  الِّحیّن، اّلس الُم ّعلّْیُكْم ّو ّرْحّمةُ ّللا  ِّ الص  بادِّ ّللا  برخی از جمالت يادشده ، واجب و . « عِّ

 .برخی مستحب هستند و شايسته است همه جمالت سه گانه را به همين ترتيب بخواند

 

 ترتیب

نمازگزار بايد كارهاى نماز را به ترتيبى كه در مسائل گذشته گفته شد انجام دهد و اگر  ـ 1 مسأله

عمداً برخالف آن انجام دهد، مثالً سجود را قبل از ركوع، يا تشّهد را قبل از سجده انجام دهد 

 .است نمازش باطل

اگر هنوز به رکن  هرگاه  از روى فراموشى ، ترتيب اجزاء نماز را رعايت نکند،  - 2مسأله 

شود و اگر  بعدی نماز وارد نشده است ، بايد  برگردد و جبران کند  بطورى كه ترتيب حاصل

 .وارد ركن بعد شده باشد، نمازش صحيح است

وارد رکن بعدی شود مثال    هرگاه رکنی از نماز مانند  رکوع را فراموش كند و  - 3مسأله 

يايد که ترتيب را رعايت نکرده ،  نمازش باطل است و سجده  دوم را انجام دهد و بعد يادش ب

 .نمی تواند برگردد و ترتيب را جبران نمايد
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 مواالة 

نمازگزار بايد مواالة را در نماز رعايت كند، يعنى در ميان افعال  نماز، مانند قرائت ،  ـ 1مسأله 

خارج شود وگرنه نمازش ركوع ، سجود و تشّهد، آن قدر فاصله نيندازد كه از حالت نمازگزار  

 .باطل است

ولی در هرگاه از روی سهو، در ميان كلمات قرائت، يا كلمات ذكرها  فاصله بيندازد  ـ 2مسأله 

صورت نماز از بين برود، اگر وارد رکن بعدی نشده باشد  بايد برگردد و بطور  حدی نباشد که

 .ت و نبايد برگرددصحيح بخواند، و اگر وارد ركن بعد شده باشد  نمازش صحيح اس

 

 قنوت

 .مستحب است پيش از رکوع رکعت دوم نماز، قنوت را به جا آورد ـ 1مسأله 

قنوت ،  مستحب است دستها را تا برابر صورت خود باال بياورد به طوری که ـ در  2مسأله 

 .کف دستها به طرف باال باشد و سپس دعايی را بخواند

تواند بخواند  و به عنوان مثال می تواند اين دعا را در قنوت ، هر دعايی را می  – 3مسأله 

ّرة " : بخواند يا اينکه اين دعا  را   "الل هّم اغفِّر لّنا ّو ارّحمنا ّو عافِّنا ّو اعُف عن ا ف ی الُدنیا ّو اآلخِّ

رةِّ ّحّسنة ّو قِّنا ّعذاّب الن ار" : قرائت کند بَّنا آتِّنا فِّی الد نیا ّحّسنة ّو فِّی اآلخِّ َّ يا اينکه اين دعا .  "ّر

ِّ السَّّمواتِّ السَّبْ »: را بخواند ِّ ّرب  ُ اْلعّلِّىُّ اْلعّظیُم ُسْبحاّن ّللا  ُ اْلّحلیُم اْلّكریُم ال اِّلهّ إالَّ ّللا  عِّ ال اِّلهّ إالَّ ّللا 

 ِّ نَّ ّو ما بّْینُّهنَّ ّو ّرب  ِّ االّْرضیّن السَّْبعِّ ّو ما فیهِّ ِّ اْلعّْرشِّ اْلعّظیمِّ ّواْلحّ  ّو ّرب  ِّ اْلعالّمینّ  ْمُد لِلِّ  .  «ّرب 

ن لُّدنّک "  :همچنين می تواند اين دعا را قرائت نمايد غ قلوبّنا بّعّد اِّذ ّهّدیتّنا ّو ّهب لّنا مِّ ّربَّنا ال تُزِّ

 ".ّرحمة اِّن ّک اّنّت الّوه اب

در رکعت اول نماز عيد قربان و عيد فطر، مستحب است پنج قنوت و در رکعت دوم  ـ 4مسأله 

همچنين در نماز آيات، مستحب است پنج قنوت به . ن مستحب است چهار قنوت خوانده شودآ

 . شرحی که انشاء هللا  در فصل مربوط به آن می آيد خوانده شود

در نماز جمعه ، مستحب است در رکعت اول پيش از رکوع و در رکعت دوم پس از  - 5مسأله 

 .رکوع ، قنوت را به جا آورد
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 مبطالت نماز

 :اموری که اگر در اثناء نماز انجام شوند ،  نماز را باطل می کنند عبارتند از ـ 1سأله م

شرايط نماز قبال توضيح داده شد؛ مانند مباح بودن مکان ) از بين رفتن يکی از شرايط نماز ؛  -1

 (.نماز و  پاک بودن  لباس نماز گزار

 .باطل شدن وضو در اثناء نماز -2

 .واندن به صورت عمدی  و به نيت اينکه جزء نماز استدست بسته نماز خ -3

 .بعد از قرائت سوره حمد از روی عمد و به نيت اينکه جزء نماز است" آمين"گفتن  -4

 .روی برگرداندن از قبله -5

 .حرف زدن عمدی -6

 .خنديدن باصدا به صورت قهقهه -7

 .گريه کردن عمدی با صدای بلند برای دنيا -8

 .ه صورت نماز را به هم بزندکار زيادی ک -9

 .خوردن و آشاميدن در حين نماز -11

شک کردن در رکعت های  نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی؛ همچنين شک ميان رکعتها  -11

 .اول و دوم نمازهای چهار رکعتی

تکبيرة االحرام ، نيت ، قيام ، رکوع، دو ) کم يا زياد کردن عمدی يا سهوی ارکان نماز -12

 .همچنين  کم  يا  زياد کردن يکی از واجبات نماز به صورت عمدی ؛(سجده

 .حرف بزند، حتّى يك كلمه ، نماز او باطل است در حين نماز   اگر عمداً   ـ 2مسأله 

 .كند سخن گفتن از روى سهو و فراموشى  نماز را باطل نمى ـ 3مسأله 

 .دی باشد و چه غير عمدیذكر خدا  و قرائت دعا، در نماز جايز است؛ چه عم ـ 4مسأله 

تكرار كردن يک آيه از حمد و سوره در قرائت  يا ذكرهاى ركوع و سجود و تشهد  ـ 5مسأله 

اگر براى ثواب يا براى احتياط  باشد ، مانعى ندارد، اّما اگر به حد  وسواس برسد يا او را از 

 .رد ،  اشكال داردحال  نمازگزار خارج کند يا از حدی که برای اذکار قبال بيان شد بگذ
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نمازگزار نبايد در حال نماز به ديگرى سالم كند، ولى اگر ديگرى به او سالم كند ـ  6مسأله 

در جواب  « سالم»: جواب او واجب است، اّما جواب بايد مطابق سالم باشد، مثالً اگر گفت

 . «ْیُكمْ ّسالٌم ّعلّ »در جواب بگويد  «ّسالٌم ّعلّْیُكمْ »و اگر بگويد   «سالم»: بگويد

 .اگر كسى در حال نماز جواب سالم را ندهد گناه كرده ولى نمازش صحيح است ـ 7مسأله 

اگر كسى وارد مجلس شود و به جمعيّت نمازگزار سالم كند،  جواب او بر همه واجب  ـ 8مسأله 

 .است، ولى اگر يك نفر جواب دهد، از ديگران ساقط می شود

كند،  كند ، اّما تبسم و لبخند، نماز را باطل نمى ا باطل مىخنده  با صدا  نماز ر ـ 9مسأله 

 .هرچند عمدى باشد

كند ؛ ولی اگر گريه برای خدا و به  گريه كردن با صدا برای دنيا ، نماز را باطل مى ـ 11مسأله 

 .ياد آخرت باشد ، نماز صحيح است ؛ بلکه موجب ثواب نيز می باشد

زند مانند راه رفتن ، كف زدن ، باال پريدن و  ا به هم مىكارهايى كه صورت نماز ر ـ 11مسأله 

مانند آن، خواه از روى عمد باشد يا از روى فراموشى ، نماز را باطل می کند، اّما كارهايى كه 

زند مانند اشاره كردن با چشم و ابرو يا اشاره کردن با انگشت،  صورت نماز را به هم نمى

 .اشكالى ندارد

اى باشد كه صورت نماز را به هم زند، موجب باطل  آشاميدن اگر به گونه خوردن و ـ 12مسأله 

شدن نماز است، ولى اگر مزه غذا يا ذرات بسيار ريز باقيمانده غذا  در دهان باشد و موقع نماز 

 .كند فرو برد  نماز را باطل نمى

، مانند كم و زياد كردن اگر ركنى از اركان نماز را كم يا زياد كند عمداً باشد يا سهواً  ـ 13مسأله 

ركوع، يا دو سجده ،  موجب باطل شدن نماز است، اّما كم و زياد كردن يکی از واجبات ديگر 

كه ركن نيست، اگر از روی فراموشی باشد اشكالى ندارد و اگر از روى عمد باشد نماز را باطل 

 .كند مى

مبطالت را در نماز انجام داده يا هرگاه بعد از تمام شدن نماز  شك كند كه چيزى از  ـ 14مسأله 

 .نه ، به شک خود اعتنا نكند و نمازش صحيح است

 

 شکیات نماز
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 :بر سه دسته تقسيم می شوند  شكيّات نماز   ـ 1مسأله 

 .قسم است 8كنند و آن  شكهايى كه نماز را باطل مى ـ1

 .قسم است 6شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد و آن  ـ2

 .قسم است  9که بايد طبق دستوری که گفته می شود عمل شود، و آن شكهاى صحيح  ـ3

 

 شكهاى باطل کننده

كنند و بايد نماز را دوباره اعاده کرد، به  كه نماز را باطل مى اى شكهاى هشتگانه ـ 2مسأله 

 :شرح زير است

 برای ظهر و عصر وشك در ركعتهاى نماز دو ركعتى مانند نماز صبح و نماز مسافر که  ـ1

كند  مستحبی،  نماز را باطل نمى دو رکعت می خواند؛ ولى شك در نمازهاى دو رکعتیعشاء ، 

 .و نبايد به آن اعتنا کرد

 (.مغرب)شك در ركعتهاى نماز سه ركعتى  ـ2

كه شك كند يك ركعت  شك در نماز چهار ركعتى هرگاه يك طرف شك ،يك باشد، مثل اين ـ3

 . ک کند يک رکعت خوانده يا سه ركعتخوانده يا دو رکعت ؛ و يا اينکه ش

شك در نمازهاى چهار ركعتى پيش از تمام شدن سجده دوم در حالى كه يك طرف شك دو  ـ4

 (.مانند شك دو و سه قبل از اتمام دو سجده)باشد 

 .شك بين دو و پنج يا بيشتر از پنج ـ5

 .شك بين سه و شش يا بيشتر ـ6

 .شك بين چهار و شش يا بيشتر ـ7

 .در عدد ركعتهاى نماز كه اصالً نداند چند ركعت خوانده است شك ـ8

 

 شكهایى كه نباید به آنها اعتنا کرد 

 :شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد به شرح زير است ـ 3مسأله 

 .شّك بعد از محل ـ1
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 .شّك بعد از سالم ـ2

 .شّك بعد از گذشتن وقت نماز ـ3

 .كند شك مىشّك كثيرالّشك يعنى كسى كه زياد  ـ4

 .؛ در صورتی که يکی از آن دو  ملتفت باشد شّك امام يا ماموم ـ5

 .شّك در نمازهاى مستحبّى ـ6

 

ل  شك  بعد از محل  : او 

هرگاه در اثناء نماز بعد از گذشتن از محل يکی از واجبات نماز و وارد شدن در  ـ 4مسأله 

كه بعد از داخل شدن در ركوع،  ثل اينواجب بعدی نماز، شك كند آن را به جا آورده يا نه؟  م

شك کند که آيا قرائت  حمد و سوره را انجام داده يا نه ؟    يا بعد از ورود در سجده ، در کيفيت 

 .انجام رکوع  شك كند؛  در اين موارد نبايد به شّك خود اعتنا كند و نمازش صحيح است

د و آن  را به جا آورد، بعد معلوم شود هرگاه قبل از گذشتن از محل، شك كند و برگرد ـ 5مسأله 

آن جزء را انجام داده بود و بار دوم اضافه بوده است؛ در اين صورت  اگر آن جزء تکرار شده 

 .ركن باشد نمازش باطل است و اگر ركن نباشد صحيح است

 شك  بعد از سالم : دوم

نه، خواه شك مربوط به هرگاه بعد از سالم نماز شك كند كه نمازش صحيح بوده يا  ـ 6مسأله 

عدد ركعتهاى نماز باشد يا شرايط نماز يا اجزاى نماز مانند ركوع و سجود، به شّك خود اعتنا 

 .نكند

 

 شك  بعد از وقت : سوم

هرگاه بعد از گذشتن وقت نماز شك كند كه نماز را خوانده يا نه ، به شك اعتنا نكند،  ـ 7مسأله 

 .شك كند، بايد نماز را به جا آوردولى هرگاه پيش از گذشتن وقت نماز 

 شك  كثیرالش ك : چهارم

كند نبايد به شّك خود اعتنا كند، خواه در عدد  يعنى كسى كه زياد شك مى «كثیرالش ك» ـ 8مسأله 

 .ركعات نماز باشد، يا در اجزاى نماز، يا شرايط نماز
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د و اگر كسى نوعا  در سه كن كثيرالّشك به كسى گفته می شود كه بگويند زياد شك مى ـ 9مسأله 

 .نماز متوالی  شك می كند،  كثيرالّشك محسوب می شود

هرگاه به خاطر عوارض موقتی مانند بيمارى، عصبانيت يا مصيبت برای مدتی  ـ 11مسأله 

کوتاه  گرفتار حالت كثرت شك شود،  کثيرالشک به حساب نمی آيد و بايد مطابق احكام آن که 

 .ی آيد رفتار كندانشاء هللا در ادامه  م

منظور از اعتنا نكردن به شك در موارد باال  اين است كه آن طرف را كه به نفع  ـ 11مسأله 

اوست بگيرد، مثالً اگر شك كند سجده يا ركوع را به جا آورده، بنا بگذارد بر اين كه به جا آورده 

عت خوانده يا سه است، هرچند از محل آن نگذشته است، يا اگر شك كند نماز صبح را دو رك

ركعت، بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است ، يا اگر شک کند نماز مغرب را دو رکعت خواند يا 

 .سه رکعت، بنا بگذارد بر اينکه سه رکعت خوانده است

بايد فقط ( مثالً در سجده )كند  كسى كه هميشه فقط در يك مورد نماز زياد شك مى ـ 12مسأله 

د اعتنا نکند و چنانچه در چيزهاى ديگر شك كند بايد به دستور شك در همين مورد به شک خو

كند، فقط در  همچنين اگر كسى فقط در نماز خاصی مانند نماز صبح زياد شك مى. عمل نمايد 

خصوص  آن نماز  بايد اعتنا نكند و در نمازهای ديگر بايد به دستوری که در مورد شکيات گفته 

 .می شود عمل نمايد

 .كه كثيرالّشك نيست گذارد بر اين هرگاه انسان شك كند كثيرالّشك شده يا نه،  بنا مى ـ 13مسأله 

اشخاص وسواسى بايد به پندار خود عمل نكنند بلكه مطابق روش اشخاص معمولى   ـ 14مسأله 

 .عمل كنند

 

 شك  امام یا مأموم : پنجم

ركعت خوانده يا   نداند سهاگر امام جماعت در عدد ركعتهاى نماز شك كند، مثالً  ـ 15مسأله 

بداند چهار ركعت خوانده و ( يعنی کسی که به امام جماعت اقتدا کرده)چهارركعت، ولی  مأموم 

كند و به شک خود اعتنا نکند؛  و همچنين اگر  به نحوی به امام بفهماند ؛ امام بايد مطابق آن عمل

يد ماموم  از امام پيروى كند و به شّك كند، با داند چند ركعت خوانده، ولى مأموم شك مى امام مى

 .خود اعتنا نكند
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 شك  در نماز مستحب ى : ششم

 .هرگاه در عدد ركعتهاى نماز مستحبّى  شك كند، بايد به شک خود اعتنا نکند ـ 16مسأله 

 شكهاى صحيح

ياد آور می شود موارد ذيل همه ) شک های صحيح  و احکام آنها بدين شرح است ـ   17مسأله 

 ( : خصوص نماز های چهار رکعتی است در

ل  در اين مورد، بايد بنا بگذارد بر اينکه سه  :بعد از اکمال سجده دوم« دو و سه» شك میان  -او 

ركعت خوانده و يك ركعت ديگر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز، يك ركعت نماز احتياط 

 . شود به جا آورد رى كه بعداً گفته مىايستاده يا دو رکعت نماز احتياط نشسته به دستو

م ـ شك میان  گذارد و نماز را تمام  كه در هر جاى نماز باشد بنابر چهار مى :«سه و چهار»دو 

 .آورد كرده و بعد اًزآن يك ركعت نماز احتياط ايستاده، يا دو ركعت نشسته، به جا مى

يد بنا را بر چهار بگذارد و نماز كه با :بعد از اکمال سجده دوم« دو و چهار»سوم ـ شك میان 

 .را تمام كند و بعد دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند

بايد بنا را بر چهار بگذارد و  :بعد از اکمال سجده دوم« دو و سه و چهار»چهارم ـ شك میان 

 .بعد از نماز، دو ركعت نماز احتياط ايستاده، سپس دو ركعت نشسته به جا آورد

گذارد و نماز را  بنا را بر چهار مى :بعد از اکمال سجده دوم« چهار و پنج»ن پنجم ـ شك میا

 .آورد كند و بعد از آن دو سجده سهو به شرحی که بيان خواهد شد  به جا مى تمام مى

بايد بنشيند تا شك او تبديل به سه و چهار شود  :در حال ایستاده« چهار و پنج»ششم ـ شك میان 

كند، بعد يك ركعت نماز احتياط ايستاده، يا دو  گذارد و نماز را تمام مى و بنا را بر چهار مى

آورد و بعد از آن بنا بر احتياط واجب، دو سجده سهو به شرحی که بيان  ركعت نشسته به جا مى

 .آورد خواهد شد  به جا مى

گردد،  بايد بنشيند و شك او به دو و چهار برمى :در حال ایستاده« سه و پنج»هفتم ـ شك بین 

كند، سپس دو ركعت نماز احتياط ايستاده به جا  گذارد و نماز را تمام مى بنا را بر چهار مى

 .آورد  و بنابر احوط ،  دو سجده سهو انجام می دهد مى
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بايد بنشيند و شك او به دو و سه و چهار  :در حال ایستاده« سه و چهار و پنج»هشتم ـ شك بین 

گذارد و نماز را تكميل كرده، سپس دو ركعت نماز احتياط  ىگردد، بنا را بر چهار م برمى

 .آورد و بنا بر احوط ،  دو سجده سهو به جا می آورد ايستاده و بعد دوركعت نشسته به جا مى

بايد بنشيند و شك او به چهار و پنج بر  :در حال ایستاده« پنج و شش»نهم ـ شك میان 

آورد؛  و بنابر احتياط واجب،  دو سجده  و به جا مىگردد، نماز را تمام كرده و دو سجده سه مى

 .سهو ديگر هم به خاطر قيام بی جا ، انجام می دهد

 

 طریقه نماز احتیاط

شود به اين صورت  نماز احتياط كه به خاطر شك در ركعتهاى نماز به جا آورده مى ـ 18مسأله 

طرف و آن طرف برگرداند، فورا است كه بعد از سالم نماز بايد بدون اينکه روی خود را به اين 

و ( و سوره را ترك كند)نيّت نماز احتياط كند و تکبيرة االحرام  بگويد و فقط حمد را قرائت نمايد 

سپس به ركوع رود و مانند نمازهاى معمولى سجده کند و اگرنماز احتياط او يك ركعت است بعد 

ت بعد از دو سجده يك ركعت ديگر را از دو سجده، تشّهد بخواند و سالم دهد و اگر دو ركعت اس

 .مثل ركعت اّول به جا آورد و بعد از تشّهد،  سالم دهد

نماز احتياط، اذان و اقامه و سوره بعد از حمد و قنوت ندارد و حمد را بايد آهسته  ـ 19مسأله 

 .بخواند

که مقدور است اگر نماز احتياط را نشسته می خواند؛ بايد برای رکوع به اندازه ای   - 21مسأله 

 .خم شود به نحوی که بگويند رکوع  انجام می دهد ، و در آن حال، ذکر رکوع را بگويد

اگر در عدد ركعتهاى نماز احتياط  نيز شك كند بايد بنا را بر بيشتر بگذارد، اّما اگر  ـ 21مسأله 

 .گذارد و نمازش صحيح است كند، بنا را بر كمتر مى طرف بيشتر  نماز را باطل مى

اگر قضاى سجده يا قضاى تشّهد يا سجده سهو بر او واجب شده و در عين حال نماز  ـ 22مسأله 

احتياط نيز بر او واجب است،  بايد اّول نماز احتياط را به جا آورد، بعد قضاى سجده يا تشّهد را 

 .و بعد سجده سهو را انجام دهد

 مواردى كه سجده سهو واجب است
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 :، بايد سجده سهو را به روشی که بيان خواهد شد ، به جا آورد در موارد ذيل ـ 23مسأله 

 .جا، يعنى سهواً در نماز  حرف بزند كالم بى ـ1

 .جا، يعنى مثالً در ركعت دوم نماز چهار ركعتى، اشتباها  سالم بدهد سالم بى ـ2

 .سجده فراموش شده ، بنا بر احتياط واجب يکـ 3

 .تشّهد فراموش شده ـ4

 .ا ، يا نشستن بی جا از روی اشتباه ، بنا بر احتياط واجبقيام بی ج ـ5

همچنين در چهار قسم اخير از موارد شک های صحيح ، بنا بر شّك ميان چهار و پنج؛   ـ6

 .به شرحی که در مسائل باال بيان شداحتياط واجب ؛ 

است دو در غير از موارد فوق، اگر چيزی را  سهوا  کم يا زياد کند؛ مستحب   - 24مسأله 

 .سجده سهو را به جا آورد

 

 روش انجام  سجده سهو

سجده سهو به اين ترتيب است که بعد ازسالم  نماز،  بالفاصله نيّت سجده سهو  ـ 25مسأله 

ِّ »: گويد رود و مى كند و بعد به سجده مى مى ِّ اّلسَّالُم ّعلّْیّك اّیُّّها النَّبِّىُّ ّو ّرْحّمةُ ّللا  ِّ ّو بِّالِل   بِّْسمِّ ّللا 

د » : يا می گويد «ّو بّّركاتُهُ  د ّو آلِّ ُمحم  سپس سر از سجده  «بِّسمِّ هللاِّ و بِّاهللِّ ّو ّصل ی هللاُ ّعلی ُمحم 

گويد و بعد از آن كه سر  رود و همان ذكر را مى نشيند، دوباره به سجده مى دارد و مى بر مى

 .دهد خواند و سالم مى از سجده دوم  برداشت، تشّهد مى

سجده سهو مانند سجده نماز بايد رو به قبله و با حالت وضو و طهارت باشد و  ـ 26مسأله 

 .پيشانى را نيز بر چيزى که سجده بر آن جايز است بگذارد

اگر سجده سهو را فراموش کرد؛ بايد در اولين فرصتی که به يادش می آيد ، انجام   - 27مسأله 

 .دهد

 

 نماز مسافر
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 :جا آورده شود  عتی مسافر با شرايط ذيل ،  بايد  دو ركعتی  بهنمازهای چهار رک  ـ 1مسأله 

 .سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد

 .از آغاز سفر، قصد هشت فرسخ را داشته باشد

 .در بين راه ، از قصد خود منصرف نشود

 .قبل از طی کردن هشت فرسخ، به وطن خود يا جايی که در حکم وطن اوست نگذرد

 .ار حرام نباشدسفر او برای ک

 .از صحرا نشينانی که همواره در بيابانها می گردند نباشد

 .شغل او مسافرت نباشد

 .به حّد ترّخص رسيده باشد

 

ل ـ  سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد شرط او 

كسى كه رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است بايد نماز را شكسته بخواند، خواه در  ـ 2مسأله 

كه در بين اين مسافت، ده روز قصد  اى بيفتد، مگر اين ب برگردد يا فاصلههمان روز و ش

 .كند ت اقام

 :توان فهميد  اثبات مسافت هشت فرسخ  را از راههاى مختلف مى ـ 3مسأله 

 كه خودش مسافت را اندازه گيری کند،  اين نخست

 كه در ميان مردم معروف باشد،  اين دوم

 .خبر دهدكه شخص مورد اعتمادى  اين سوم

هرگاه محلّى دو راه دارد كه يكى كمتر از هشت فرسخ و ديگرى هشت فرسخ يا بيشتر  ـ 4مسأله 

 .است، اگر از راه اّول برود بايد تمام بخواند و اگر از راه دوم برود نمازش شكسته است

اب هاى  آبادی يا شهر حس براى اندازه گيری مسافت هشت فرسخ بايد از آخرين خانه ـ 5مسأله 

 .کند

 

 از آغاز سفر، قصد هشت فرسخ را داشته باشد شرط دوم ـ
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کسی که بدون قصد سفر که هشت فرسخ است  از آبادی يا شهر خود خارج  شود و   ـ 6مسأله 

داند چه مقدار بايد برود تا مقصود خود را پيدا كند،  رود و نمى اى مى يا اينکه به دنبال گمشده

لى در هنگام برگشتن  چنانچه تا وطن يا محل اقامتش هشت فرسخ يا بايد نماز را تمام بخواند، و

بيشتر باشد بايد نماز را  شكسته بخواند و در صورتی که کمتر از هشت فرسخ باشد ، بايد تمام 

 .بخواند

خواهد به محلّى كه كمتر از هشت فرسخ است برود ودر وسط راه يا  اگر اّول مى  - 7مسأله 

صد، قصد كند مسافرت خود را ادامه دهد بطورى كه مجموع مسافرت او پس از رسيدن به آن مق

هشت فرسخ باشد يا کمتر باشد، چون از اّول قصد نداشته بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر در 

اثناء مسير يا پس از رسيدن به هدف،  قصد كند از آنجا هشت فرسخ يا بيشتر برود، نماز او 

 .شكسته است

 

 بين راه از قصدش منصرف نشود درشرط سوم ـ 

هرگاه  پيش از رسيدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد، بايد نماز را تمام بخواند،  ـ 8مسأله 

اّما اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت خود منصرف شود، بايد نماز را شكسته 

 .دجا به مدت  ده روز اقامت کن كه  بخواهد در همان بخواند، مگر اين

 

 . عبور نکردن از وطن خود يا جايی که در حکم وطن است شرط چهارم ـ 

گردد و همچنين اگر به محلّی  هرگاه  مسافر به وطن خود وارد شود، سفر او قطع مى ـ 9مسأله 

 .برسد که بخواهد به مدت ده روز  در آنجا اقامت کند

 سفر او براى كار حرام نباشد شرط پنجم ـ

قصد انجام معصيت مانند دزدى، خيانت، شهادت دادن به ناحق يا كار حرام  اگر به ـ 11مسأله 

 .ديگرى سفر كند، بايد نماز را تمام بخواند

كند، ولى در اثناء  نيز سفر نمى هرگاه سفر او حرام نباشد و به منظور كار حرامى ـ 11مسأله 

د و به کسی ظلم نمايد، كه در سفرغيبت كن دهد، مثل اين سفر، معصيت يا معصيتهايى انجام مى

 .نماز او شكسته است
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هرگاه كسى با اختيار خود همراه ظالمى سفر كند و مسافرت او كمك به ظالم  ـ 12مسأله 

 .محسوب شود، سفر او حرام است و نمازش را بايد تمام بخواند

رود سفرش حالل و نمازش شكسته است،  كسى كه براى امرار معاش به شكار مى ـ 13مسأله 

رود، سفرش حرام است ونمازش را بايد تمام  ا كسى كه براى لهو و خوشگذرانى به شكار مىامّ 

 .بخواند

 

 هاى بيابانگرد  نباشد از صحرانشين شرط ششم ـ

براى  كه اقامتگاه  خاصى ندارند و هرجا آب و خوراك« صحرانشينهاى بيابانگرد» ـ 14مسأله 

 .د در اين مسافرتها نمازشان را تمام بخوانندكنند، باي حيواناتشان فراهم باشد توقّف مى

هرگاه صحرانشين بيابانگرد  مانند مردم ديگر براى حج،  تجارت، يا مسافرت  ـ 15مسأله 

 .ديگرى غير از مسافرتی كه جزء زندگى اوست برود بايد نماز را شكسته بخواند

 

 .شغل او مسافرت نباشد شرط هفتم ـ

ها و مانند  ها، ساربان ها، ناخدای كشتی قليه بين شهری ، خلبانهای وسايل ن راننده ـ 16مسأله 

 .آنها كه سفر، شغل آنهاست بايد نماز را تمام بخوانند

كسى كه مسافرت، مقّدمه شغل اوست، مانند تاجری كه همه روزه يا در بيشتر  ـ 17مسأله 

او هشت فرسخ يا  رود كه رفت و آمد روزهای هفته براى انجام كار خود  به مکان  ديگرى مى

 .بيشتر است، بايد نماز را تمام بخواند 

مثالً براى )كسى كه شغل او مسافرت است، اگر براى كار ديگرى غير از شغل خود  ـ 18مسأله 

مسافرت كند، بايد مانند ساير مسافران نماز را شكسته ( حج يا زيارت يا گردشگری و امثال آن

 .بخواند

ج وزيارت و راهنمای حّجاج و مانند آنها ، در صورتى كه مديران كاروان ح ـ 19مسأله 

مسافرت جزء يا مقّدمه شغل آنها محسوب شود و سفر آنها در طول سال استمرار داشته باشد،   

به نحوی که از نظر عرف ، بگويند همواره در مسافرت است ، بايد نماز را در طول سفر حج و 

 .زيارت که گفته شد  تمام بخوانند
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كسى كه فقط در مقدارى از سال ، مثال در فصل تابستان  شغلش مسافرت است ،  ـ 21 مسأله

 .بايد فقط در سفرى كه در همان فصل برای کارش انجام می دهد،  نماز را تمام بخواند

كسى كه شغلش رانندگى داخل شهراست اگر  به سفر خارج از شهر برود و هشت  ـ 21مسأله 

شكسته است، اّما كسى كه هم راننده داخل شهر است و هم راننده فرسخ و بيشتر باشد، نمازش 

رود نماز را بايد تمام بخواند؛ مشروط به اينکه حد اقل  بين شهری است،  وقتى به خارج شهر مى

 .در هر ده روز يکبار به خارج از شهر يا آبادی خود در حد هشت فرسخ مسافرت داشته باشد

 

 .باشد به حّد ترّخص رسيدهشرط هشتم ـ 

وطن شخص که وقتی برای سفر از شهر يا يعنى جايی خارج از  «حد  ترخ ص» ـ 22مسأله 

بيرون می رود  و به آنجا می رسد ، بايد از آنجا به بعد نماز چهار رکعتی را دو  آبادی  خود

 .رکعت بخواند و همچنين؛ وقتی از سفر برمی گردد و به آنجا می رسد بايد نماز را تمام بخواند

 :حّد ترّخص با يکی  از راه های ذيل، مشخص  می شود  - 23مسأله 

 .به اندازه ای از شهر يا آبادی خود دور شود که صداى اذان شهر و آبادی را نشنود -1

 .اذانی است که بدون بلند گو و دستگاه های مشابه گفته شود  ،مقصود  :توضیح

 .شهر را مشاهده نکنديا اينکه ديوارهاى آخرين خانه های آبادی و  -2  

اگر از وطن خود خارج شود و شك كند به حّد ترّخص رسيده يا نه، بايد نماز را تمام  ـ 24مسأله 

بخواند ؛ و هنگامی که از سفر به سوی وطن  باز می گردد ، اگرشک کند به حد ترخص رسيده 

 .يا نه،  بايد نماز را شکسته بخواند

ل فوق ، محلّى است كه انسان آن را براى اقامت و زندگى مقصود  از وطن در مسائ ـ 25مسأله 

خود انتخاب كرده، خواه در آنجا متولّد شده باشد يا نه و خواه وطن پدر و مادرش باشد يا خودش 

 .باشد آنجا را انتخاب كرده

 .محل تولد شخص، تا زمانی که از آن اعراض نکرده، وطن او باقی می ماند  - 26مسأله 

اگر شخصی غير از محل تولد خود مکان ديگری را به عنوان محل اقامت خود   - 27مسأله 

برگزيند ، در صورتی که حد اقل شش ماه در سال در آنجا زندگی کند، در حکم وطن او خواهد 

 . بود
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داند اجباراً  خواهد به مدت ده روز متوالی  درمحلّى بماند، يا مى هرگاه مسافرى مى ـ 28مسأله 

 .توقّف كند بايد نماز را تمام بخواندبايد در آنجا 

هرگاه كسى قصد اقامت ده روز كند و بعداً منصرف يا مرّدد شود، اگر پيش از  ـ 29مسأله 

خواندن يك نماز چهار ركعتى باشد، در بقيه روزها  نمازش شكسته است، ولى اگر بعد از 

ر آنجاست نماز را تمام خواندن يك نماز چهار ركعتى منصرف يا مرّدد شود، بايد تا وقتى د

 .بخواند

كسى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند، اگر بيشتر از ده روز بماند، تا وقتى که  ـ 31مسأله 

 .آنجا را ترک نكرده  بايد نمازش را تمام بخواند و الزم نيست دوباره قصد ده روز كند

ت توقّف او ده روز يا کمتر يا داند مدّ  هرگاه مسافر در محلّى توقّف كند ولى نمى ـ 31مسأله 

بيشتر است ، بايد نماز را شكسته بخواند، و اگر ترديد او ادامه يابد؛  بعد از گذشتن سى روز بايد 

 .نماز را تمام بخواند، اگر چه پس از آن ، کمتر از ده روز در آنجا بماند

گذشتن اين مّدت باز  خواهد نه روز يا كمتر در محلّى بماند بعد از هرگاه كسى مى ـ 32مسأله 

گيرد نه روز يا كمتر بماند و اين وضعيت ادامه يابد؛  تا سى روز بايد نماز را شكسته  تصميم مى

 .بخواند، ولی  از روز سى و يكم به بعد ، بايد نماز را تمام بخواند؛ هرچند همچنان مردد باشد

خواند اگر عمداً تمام بخواند داند مسافر است و نماز را بايد شكسته ب كسى كه مى ـ  33مسأله 

دانست و اين مسأله  اّما هرگاه  حكم نماز مسافر را که بايد شکسته باشد  نمى. نمازش باطل است

 .را نشنيده بود و به جاى نماز شكسته،  نماز را تمام خواند،  نمازش صحيح است

گر در وقت يادش هرگاه فراموش كند كه مسافر است و نمازش را تمام بخواند ؛ ا ـ 34مسأله 

بيايد بايد دوباره به صورت  شكسته به جا آورد و اگر بعد از وقت متوّجه شود، نمازش صحيح 

 .است و قضا ندارد

هرگاه مشغول نماز چهار ركعتى است و در بين نماز يادش بيايد كه مسافر است،  ـ 35مسأله 

م كند و اگر به ركوع ركعت اگر به ركوع ركعت سوم نرفته باشد، بايد نماز را دو ركعتى تما

 .سوم رفته نمازش باطل است و بايد آن را شكسته اعاده کند

هرگاه كسى در اّول وقت نماز،  مسافر بوده و نماز را نخوانده و بعد به وطن يا  ـ 36مسأله 

جايى كه قصد دارد ده روز بماند وارد شود و هنوز وقت نماز باقی است؛  بايد نماز را تمام 
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و اگر كسى دراّول وقت در وطن يا محّل اقامت بوده و نماز را نخواند، و در حالی که . بخواند

 .هنوز وقت باقی است به مسافرت برود، بايد نمازش را در سفر شكسته بخواند

هرگاه نماز کسی در سفر قضا شود،  بايد قضاى آن را شكسته بخواند؛ هرچند آن  ـ 37مسأله 

گر در وطن نمازش قضا شود، بايد قضاى آن را تمام بخواند؛ و ا. نماز را در وطن قضا کند

 . هرچند در سفر آن نماز قضا را انجام دهد

 

 نماز قضا

 

جا آورد، هر چند در  هركس نماز واجب را در وقت آن ترك كند بايد قضاى آن را به  - 1مسأله 

 .نده باشدتمام وقت نماز خواب بوده، يا به واسطه بيمارى، يا مستى، نماز را نخوا

هوشی بوده، قضای آن نماز  بر او  كسى كه در تمام وقت نماز، در حالت اغما و بى  - 2مسأله 

همچنين كافرى كه مسلمان شده ، واجب نيست نمازهای قبل از زمان مسلمان .  واجب نيست

 بوده، نبايد نمازهای ترک شده خود و نيز،  زنى كه در حال حيض يا نفاس.  شدنش را قضا کند

 .و نفاس ، قضا نمايدحيض را در ايام 

 .هرگاه بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را كه خوانده باطل بوده بايد آن را قضا كند ـ  3مسأله 

كند، ولى واجب  ، مستحب است در انجام آن تعجيلكسى كه نماز قضا برعهده دارد  ـ 4مسأله 

 . نيست آن را فوراً به جا آورد 

تواند نماز مستحبّى بخواند و خواندن نماز قضا  از قضا بر ذّمه دارد مىكسى كه نم ـ 5مسأله 

 .قبل از نماز يوميّه يا بعد از آن مانعى ندارد

در نماز قضا ترتيب واجب نيست، جز در ميان قضاى ظهر و عصر و مغرب و  ـ 6مسأله 

ز آن نماز عصر عشاء از يك روز که در اين صورت، ابتداء بايد نماز ظهر آن روز  را و بعد ا

 .را قضا کند ؛ و بايد ابتداء نماز مغرب آن روز را و بعد از آن نماز عشاء را قضا کند

داند دو نماز بوده يا  داند، مثالً نمى اگر چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمى ـ 7مسأله 

بالً شماره آنها را سه نماز، كافى است قدر متيقن را که مقدار كمتر است بخواند، اّما اگر ق
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انگارى فراموش كرده، احتياط واجب آن است كه مقدار بيشتر را  دانسته، ولى به واسطه سهل مى

 .بخواند

کسی که می داند يک نماز از نماز های يوميه از او قضا شده است ولی نمی داند کدام  ـ 8مسأله 

يک نماز چهار رکعتی به  نماز بوده؛ واجب است يک نماز دو رکعتی و يک نماز سه رکعتی و

 .جا بياورد

داند قضاى ظهر بوده يا  داند يك نماز چهار ركعتى بر ذّمه دارد، اّما نمى كسى كه مى - 9مسأله 

الذّّمه يعنى قضايى كه بر عهده اوست  عصر يا عشاء، اگر يك نماز چهار ركعتى به نيّت ما فى

 .حمد و سوره مخيّر استبخواند كافى است و در بلند خواندن و آهسته خواندن 

تواند نماز قضاى ديگرى را كه هنوز زنده است به جا آورد، هر چند  هيچكس نمى ـ 11مسأله 

 .او از خواندن نماز قضا عاجز باشد، اّما بعد از مردن شخص ، می تواند

توان با جماعت خواند، مشروط به اينکه نماز قضا با نمازی که  نماز قضا را مى ـ 11مسأله 

م جماعت می خواند مطابقت داشته باشد ، مثالً نماز قضاى صبح  را با نماز جماعت  صبح اما

 .بخواند و نماز قضاى ظهر را با نماز جماعت  ظهر

 

 

 

 نماز قضاى پدر و مادر

وقتی شخصی بميرد، بر پسر بزرگتر او که در قيد حيات است  واجب است كه  ـ 12مسأله 

ش قضا شده و از روى نافرمانى نبوده و توانايى بر قضا داشته اند   را كه از پدر يا مادرهايی نماز

 .به جا آورد

هرگاه شخص ديگرى  نماز پدر يا مادر او را قضا نمايد،  از پسر بزرگتر ساقط  ـ 13مسأله 

 .شود مى

داند كه از پدر يا مادرش نماز قضا شده يا نه، چيزى بر او  اگر پسر بزرگتر نمى ـ 14مسأله 

 .باشد يست و جستجو نيز الزم نمىواجب ن
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اگر پسر بزرگتر يقين دارد که نماز پدر و يا مادرش قضا شده، ولی مرّدد است بين  – 15مسأله 

اينکه نماز قضا شده آنها مثال به مدت ده روز بوده يا بيست روز؛ کافی است قدر متيقن را که 

 .همان مقدار کمتر است به جا آورد

هنگام قضاى نماز پدر و مادر بايد  دستورات نماز را مطابق حكم  پسر بزرگتر ـ 16مسأله 

 .مجتهدی که از او پيروی می کند انجام دهد

 

 نماز جماعت

 شرایط نماز جماعت

 

شرايط صحت نماز مستحب است نمازهای واجب يوميه به جماعت خوانده شود و   – 1مسأله 

 :جماعت  بدين شرح است

 .بودن امام جماعت واجد شرايط

 .تقدم امام جماعت بر اقتدا کنندگان

 .عدم فاصله زياد ميان امام و اقتدا کنندگان و صفوف نماز گزاران

 .ميان امام و اقتدا کنندگان نبودن حايل

 .بلندتر نبودن جايگاه ايستادن امام جماعت

 شرایط امام جماعت

شيعه دوازده » و «زاده حالل»و  «عادل»و  «عاقل»و  «بالغ» امام جماعت بايد – 2مسأله 

باشد و قرائت را صحيح بخواند و اگر اقتدا کنندگان  مرد هستند، امام هم بايد مرد باشد،  «امامى

 . ولى امامت زن براى زنان جايز است

هر انسانى  خواه مسلمان يا غير مسلمان، حالل زاده محسوب می شود؛ مگر اين كه   - 3مسأله 

 .خالف آن ثابت شود
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يك حالت پرهيزکاری باطنى است كه انسان را از انجام گناه كبيره و تكرار  «عدالت» ـ 4مسأله 

دارد و همين اندازه كه با كسى معاشرت داشته باشيم و گناهى از او نبينيم،  صغيره باز مى گناه

 .به عنوان نشانه عدالت کفايت می کند

مانده است يا نه، بايد بنا كسى كه سابقاً عادل بوده اگر شك کنيم كه بر عدالت باقى  ـ 5مسأله 

 .كه يقين به خالف آن  پيدا شود بگذاريم بر عدالت او، مگر اين

 

 نبودن حایل 

يكديگر بايد حايلی   ميان امام و اقتدا کننده و همچنين ميان اقتدا کنندگان نسبت به ـ 6مسأله 

همچنين وجود . ندارد نباشد، اّما اگر اقتدا کننده  زن باشد، وجود حايل ميان او و مردان مانعى

 .ستون  در بين صفوف نماز گزاران اشکالی ندارد

اند امام را  اگر به خاطرطوالنى شدن صفها كسانى كه دو طرف صف ايستاده ـ 7مسأله 

بينند مانعى ندارد، همچنين اگر به واسطه طوالنى شدن يكى از صفها كسانى كه در دو  نمى

 .ينند جماعتشان صحيح استاند صف جلو خود را نب طرف آن ايستاده

كسى كه پشت ستون ايستاده اگر از طرف راست يا چپ بواسطه اقتدا کنندگان به امام  ـ 8مسأله 

 .متصل باشد کفايت می کند و نمازش صحيح است

 

 

 

 بلندتر نبودن جاى ایستادن امام 

به مقدار بسيار كم، اما جاى ايستادن امام از جاى اقتدا کنندگان نبايد  بلندتر باشد؛ مگر  ـ 9مسأله 

 .اگر زمين سراشيبى باشد و امام در طرفى كه بلندتر است بايستد اشکالی  ندارد

 .بلندتر بودن جاى اقتدا کنندگان از جاى امام اشكال ندارد ـ 11مسأله 
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 نبودن فاصله 

بايد در  فاصله ميان امام و اقتدا کنندگان و همچنين فاصله ميان صفوف نماز گزاران - 11مسأله 

حدی باشد که به راحتی بتوانند رکوع و سجود را به جا بياورند؛ و اگر فاصله آنها بيش از حد 

 .باشد که عرفا نماز جماعت صدق نکند، اشکال دارد

گويد و نماز را شروع می کند، در  كه امام جماعت تكبيرة االحرام  مى هنگامى ـ12مسأله 

توانند تكبير بگويند و وارد نماز شوند و  شند همه مىصورتى كه صفهاى جلوتر آماده نماز با

 . الزم نيست انتظار بكشند تا همه افراد صفهاى جلوتر وارد نماز شوند

 

 تقدم امام جماعت

اگر اقتدا کننده  در ابتداى جماعت يا در اثناء نماز، جلوتر از امام  بايستد، نماز او  ـ 13مسأله 

 .مى عقب تر از امام قرار گيردشود، بلكه بايد حد اقل ك باطل مى

 

 احكام جماعت

کسی که وارد نماز جماعت شود نبايد قبل از تمام شدن نماز، بدون عذر از جماعت  ـ 14مسأله 

جدا شود و نيّت فرادى كند، اما هرگاه  به واسطه عذرى بعد از حمد و سوره امام،  از او جدا 

ا دو باره بخواند، ولى اگر پيش از تمام شدن شود و نيّت فرادى كند، الزم نيست حمد و سوره ر

حمد و سوره نيّت فرادى كند بايد آن مقدار را كه امام نخوانده بخواند و نماز را به صورت فرادی 

 .به پايان ببرد

اگر موقعى كه امام در ركوع است به او اقتدا كند و به ركوع رود و به ركوع امام  ـ 15مسأله 

رکعت اول او حساب می شود ، خواه امام ذكر ركوع را گفته باشد  برسد نماز او صحيح است و

 .يا نه 

خواند و بنا بر  اگر در ركعت دوم امام  به او اقتدا كند،  قنوت و تشّهد را با امام مى ـ 16مسأله 

زانوها را از زمين بلند كند و  : احتياط، موقع خواندن تشّهد به صورت نيمه خيز بنشيند، يعنی
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و سينه پاها را بر زمين بگذارد  و بعد از تشّهد امام برخيزد و حمد و سوره بخواند و کف دستها 

 .اگر براى سوره وقت ندارد، حمد را تمام كند و در ركوع، خود را به امام برساند

كند، بايد در ركعت دوم نماز خويش كه ركعت  كسى كه در ركعت دوم امام اقتدا مى ـ 17مسأله 

از دو سجده بنشيند و تشّهد را به مقدار واجب بخواند و برخيزد و تسبيحات  سوم امام است، بعد

اربعه بخواند و در رکوع ، خود را به امام برساند و چنانچه براى گفتن سه مرتبه تسبيحات وقت 

 .ندارد يك مرتبه بگويد

آن لحظه  اگر امام در حال قيام ركعت سوم يا چهارم باشد و شخص  بداند كه اگر در ـ 18مسأله 

رسد، در اين صورت بايد صبر كند تا امام به ركوع  اقتدا كند و حمد را بخواند به ركوع امام نمى

 .برود و در حال رکوع به او اقتدا كند

سوره را به صورت  و بايد حمد كند، اقتدا امام چهارم به ركعت سّوم يا در اگر ـ 19مسأله 

فقط حمد را بخواند و خود را در ركوع به امام آهسته بخواند و اگر براى سوره وقت ندارد 

 .برساند

اقتدا کننده  بايد غير از حمد و سوره همه اذکار نماز را خودش بخواند و حمد و  ـ 21مسأله 

سوره در صورتى از او ساقط است كه در ركعت اّول و دوم با امام نماز بخواند، اّما اگر در 

، اقتدا كند بايد حمد و سوره را ( بل از رکوع امامق)ركعت سوم و چهارم در حال قيام امام 

 .چنانکه در مسائل پيشين بيان شد، خودش بخواند

اگر اقتدا کننده  صداى قرائت حمد و سوره امام را در نمازهاى صبح و مغرب و  ـ 21مسأله 

به بايد حمد و سوره را نخواند؛ ولی اگر (  ولو اينکه همهمه قرائت او را بشنود)عشاء بشنود

خاطر دور بودن از امام، صداى امام را اصال نشنود، در اين حالت جايز است سکوت کند و حمد 

اّما در نمازهاى . و سوره را نخواند، ولى اگر بخواهد می تواند حمد و سوره را آهسته بخواند

 ظهر و عصر بايد اقتدا کننده حمد و سوره را نخواند، در اين حالت می تواند سکوت کند و يا

 .اينکه  بطور آهسته ذکر بگويد

اگر اقتدا کننده در موردی که نبايد حمد و سوره را بخواند  سهواً حمد و سوره را  ـ 22مسأله 

 .بخواند، نمازش صحيح است
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االحرام را پيش از امام بگويد، و بهتر است ذکرهای ديگر  اقتدا کننده  نبايد تكبيرة ـ 23مسأله 

يا کمی بعد از او بخواند، ولى اگر ذکرهای ديگر را  زودتر از امام نماز را هم همراه با امام 

 .بخواند، نمازش باطل نمی شود

را  جلوتر از امام انجام ندهد، بلكه ( مانند ركوع و سجود)اقتدا کننده  بايد افعال نماز  ـ 24مسأله 

وع  يا سجود بردارد همراه امام يا كمى بعد از او به جا آورد و اگر سهوا پيش از امام سر از رك

بايد  دوباره به حالت ركوع  يا سجود برگردد و با امام سربردارد و زيادى ركوع و سجود  در 

 .كند اينجا نماز را باطل نمى

اگر پيش از امام جماعت ، اشتباهاً سر از ركوع يا سجده بردارد و سهواً يا به خيال  ـ 25مسأله 

 .به ركوع  يا سجده برنگردد،  نمازش صحيح است رسد كه به رکوع يا سجده امام نمى اين

 

 نماز جمعه

 

.  واجب عينى است(  ع)و امامان معصوم ( ص)نماز جمعه در زمان حضور پيامبر ـ 1مسأله 

در زمان حاضر که زمان غيبت كبرى است، اگر شرايط نماز جمعه فراهم باشد و امام جمعه، 

ضور در نماز جمعه فراهم باشد و عذری برای باشد و امکان ح( از جمله عدالت)واجد شرايط 

عدم حضور نباشد، در چنين صورتی اگرمکلّف  در نماز جمعه حاضر نشود ، مورد مذمت شرع 

مقدس قرار می گيرد؛  البته اين مذمت شامل مسافران، زنان، بيماران ، نابينايان، و کسانی که از 

ولی در صورت حضور آنان در نماز  محل نماز جمعه بيش از دو فرسخ دور هستند نمی شود؛

 . جمعه، نماز آنان صحيح است

هرگاه  مکلّف در نماز جمعه حاضر نشود  بايد نماز ظهر را بخواند؛ ولی در   - 2مسأله 

صورت حضور و اقتدا به امام جمعه، نماز جمعه او به جای نماز ظهر محسوب می شود و 

 .واجب نيست نماز ظهر را بخواند
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ها و  قت نماز جمعه از اّول وقت ظهر شرعی است به مقدارى كه اذان و خطبهو  - 3مسأله 

يابد و  نماز،  مطابق معمول انجام شود و با گذشتن اين مقداراز زمان، وقت نماز جمعه پايان مى

 .بايد نماز ظهر به جا آورده  شود

صحت نماز جمعه،  بايد نماز جمعه  به جماعت خوانده شود و حّداقّل جمعيّت براى  - 4مسأله 

 .پنج نفر است که شامل امام و حد اقل چهار نفر ديگر باشد

های نماز جمعه  نرسد و در نماز شركت كند، يا فقط به ركعت  ر كسى به خطبهاگ - 5مسأله 

دوم از نماز جمعه برسد،  نماز او صحيح است، گرچه در هنگام رکوع رکعت دوم  به نماز 

 . جمعه ملحق شود

فاصله محل برگزاری  دو نماز جمعه بايد يك فرسخ يا بيشتر باشد كه اگر در كمتر   - 6مسأله 

 .از يك فرسخ دو نماز جمعه خوانده شود نماز اّولى که مقدم تر است صحيح و دومى باطل است

 

 روش خواندن نماز جمعه

که  دو  نماز جمعه دو ركعت است و مانند نماز صبح خوانده می شود؛ با اين تفاوت  -7مسأله 

در ركعت اّول پيش از ركوع و دومى در ركعت دوم بعد از ركوع به  از آنها يكى  :قنوت دارد

 . جا آورده می شود

مستحّب است امام جمعه  در ركعت اّول، بعد از حمد، سوره جمعه را بخواند و در  – 8مسأله 

 .ركعت دوم، سوره منافقين را 

اذان ظهر و قبل از شروع  در نماز جمعه دو خطبه  واجب است امام جمعه  پس از  - 9مسأله 

 :ها بايد مشتمل بر امور زير باشد هر يك از خطبه. در حال قيام  بخواند

 .حمد و ثناى خداوند ـ1

 . صلوات بر محّمد و آل محّمد ـ2

 .موعظه و سفارش به تقوا و پرهيزکاری  ـ3

 .خواندن يك سوره كوتاه از قرآن در هر خطبه ـ 4

 . برای مؤمنين و مؤمنات دعا ـ5
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نام ( ع)در خطبه دوم بنا بر احتياط واجب، بايد به هنگام درود فرستادن بر پيامبر و اهل بيت -6

 .امامان را ذکر کند

امام جمعه بايد در بين دو خطبه چند لحظه بنشيند و سپس خطبه دوم را بخواند و  – 11مسأله 

 .ک باشد انجام دهدموعظه را به زبانی که برای حاضران قابل در

مستحب است خطيب جمعه  ملبّس به عمامه و عبا باشد و بر عصا يا مانند آن تكيه   - 11مسأله 

كند و قبل از شروع به خطبه، به نمازگزاران  سالم كند و شايسته است در ضمن خطبه ها، 

 .مسائل مهّم جامعه را براى مردم بيان کند

ها  در هنگام خطبه ، سكوت را رعايت كنند و به خطبهشايسته است نمازگزاران  – 12مسأله 

گوش فرا دهند، ولى سخن گفتن در هنگام ايراد خطبه ها چه عمدی باشد و يا سهوی،  نماز جمعه 

 .را  باطل نمی کند

 

 نماز عید فطر و قربان

 

واجب بوده و وجوب آن  ( عليهم السالم)نماز عيد در زمان حضور معصومين  – 1مسأله 

به اقامه جماعت بوده است ؛ اما در زمان حاضر که زمان غيبت کبری است، مستحب مشروط 

 .توان آن را به جماعت يا فرادى خواند باشد و مى مى

وقت نماز عيد فطر و قربان از اّول طلوع خورشيد  است و تا وقت ظهر شرعی ادامه  ـ 2مسأله 

 .دارد

 

 روش خواندن نماز عید فطر و قربان

از عيد فطر و قربان مانند نماز صبح  دو ركعت است، با اين تفاوت که در رکعت نم ـ 3مسأله 

در ركعت اّول بعد از خواندن حمد و . اول آن پنج قنوت دارد و در رکعت دوم آن چهار قنوت

سوره بايد پنج تكبير بگويد و بعد از هر تكبير يك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تكبير ديگرى 

كوع رود، و سپس دو سجده رکعت اول را به جا آورد و برخيزد و در ركعت دوم بگويد و به ر
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تكبيرديگری  بگويد و  پس از قنوت چهارم، چهار تكبير بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و

 .به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده به جا آورد و تشّهد بخواند و سالم گويد

 هر دعايى را می تواند بخواند ؛  ولى مناسب است اين دعا را در قنوت نماز عيد، ـ 4مسأله 

 : به قصد ثواب و مطلوب بودن بخواند

ْحّمةِّ ّو اّْهلّ » ّمة ّو اّْهّل اْلُجودِّ ّو اْلّجبُّروتِّ ّو اّْهّل اْلعّْفوِّ ّو الرَّ یاءِّ ّو اْلعّظِّ ْبرِّ التَّْقوى ّو  اّلل ُهمَّ اّْهّل اْلكِّ

ُ ّعلّْیهِّ ّو آلِّهِّ ذُْخراً ّو اْلّمْغفِّّرةِّ اّْسئّلُّك  د ّصلَّى ّللا  ى ّجعّْلتّهُ لِّْلُمْسلِّمیّن عیداً ّو لِّمّحمَّ ِّ هّذا اْلیّْومِّ الَّذِّ بِّّحق 

لّنِّى فى ُكل ِّ ّخْیر اّْدّخْلّت فیهِّ  د ّو اّْن تُْدخِّ د ّو آلِّ ُمّحمَّ ً ّو كراّمةً ّو ّمزیداً اّْن تُّصل ِّّى ّعلى ُمّحمَّ  ّشّرفا

داً  د ّصلّواتُّك ّعلّْیهِّ ّو ُمّحمَّ داً ّو آّل ُمّحمَّ ْنهُ ُمّحمَّ ْن ُكل ِّ ُسوء اّْخّرْجّت مِّ ّجني مِّ د ّو اّْن تُْخرِّ ّو آّل ُمّحمَّ

ْنهُ عِّ  ا اْستّعاّذ مِّ م  الُِّحوّن ّو اُّعوذُ بِّّك مِّ باُدّك الص  ْم اّلل ُهمَّ اِّن ى اّْسئّلُّك ّخْیّر ما ّسئّلّّك بِّهِّ عِّ باُدّك ّعلّْیهِّ

 . «ـُْخلُّصونّ اْلم

مستحّب است که امام در نماز عيد فطر و قربان ، دو خطبه بعد از خواندن نماز عيد با  ـ 5مسأله 

 .مشخصاتی که برای خطبه نماز جمعه بيان شد بخواند؛ و قرائت نماز را نيز بلند بخواند

حِّ اْسمِّ ّرب ِّّك ّسب ِّ »مستحّب است پس از حمد در نماز عيد، در رکعت اول نماز، سوره   – 6مسأله 

بخواند؛ ولی خواندن سوره ای غير از اين دو نيز  «ّو الشَّْمس»و در رکعت دوم، سوره « االْْعلى

 .اشکال ندارد

 :مستحب است در روز عيد فطر، اين تکبيرات را  به قصد ثواب بگويد – 7مسأله 

« ُ ُ ّو ّللّا  ُ اّْكبُّر، ال إلهّ إال  ّللا  ُ اّْكبُّر، ّللّا  ُ اّْكبُّر ّعلى ما ّهداناّللّا  ِّ اْلّحْمُد، ّللّا  ُ اّْكبُّر ّو لِلِّ  و در .  « اّْكبُّر، ّللا 

ُ اّْكبُّر »:    مين تكبيرها را بگويد و بعد از آن اين عبارت را نيز اضافه كندروز عيد قربان، ه ّللّا 

ِّ ّعلى یّمةِّ االْْنعامِّ ّو اْلّحْمُد لِلِّ  ْن بّهِّ  .«ما اّْبالنّا ّعلى ما ّرّزقّنا مِّ

 .مستحب است در صورت امکان ، نماز عيد را در فضاى باز بخواند ـ 8مسأله 

اگر قرائت، يا تكبيرها، يا قنوتها را فراموش كند و بعد از رفتن به ركوع يادش بيايد،  ـ 9مسأله 

 .نمازش صحيح است
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 آیاتنماز 

 

 :شود نماز آيات به خاطر علل  ذيل ،  واجب مى ـ 1مسأله 

 خورشيد گرفتگی -

 ماه گرفتگی -

 زلزله -

مانند طوفانهای رعب آور  که اکثر مردم منطقه ای را بيمناک   آسمانی  حوادث خوفناک طبيعی -

 .کند

نماز آيات که به خاطر وقوع علل ياد شده در محلی معين واجب می گردد، تنها بر  ـ 2مسأله 

شهرها و مناطق که حوادث مذکور در آنجا مردم آن محل  واجب می باشد و برای مردم ديگر 

 .نبوده ، نماز آيات   واجب نيست

وقت نماز آيات برای خورشيد گرفتگی و ماه گرفتگی ، از موقعى است كه شروع به  ـ 3مسأله 

گرفتن كرده و تازمانى كه كامالً باز نشده ادامه می يابد ، ولى بهتر است قبل از اينکه شروع به 

 .ازرابخواندباز شدن کند،  نم

اگر بداند ماه يا خورشيد گرفته است و در وقت آن که بيان شد نماز آيات را نخواند، ـ  4مسأله 

 .واجب است بعد از وقت، آن را قضا کند

هرگاه  در هنگام خورشيد گرفتگی و يا ماه گرفتگی مطلع نبوده و بعد از گذشتن وقت  ـ 5مسأله 

ماه گرفتگی، مطلع شود؛ در چنين صورتی اگر تمام نماز آيات به خاطر خورشيد گرفتگی و 

جا آورد، اّما اگر تمام آن نگرفته بوده،  خورشيد يا ماه گرفته بوده، بايد قضاى نماز آيات را به

 .قضا واجب نيست

 

لزله و حوادث خوفناک آسمانی، بالفاصله بعد از هنگام وقوع وقت نماز آيات برای  زـ  6مسأله 

و بايد  در صورت امکان و فقدان خطر، هرچه زودتر بعد  از آن حادثه، اين حوادث می باشد 

نماز آيات را بخواند و اگر چنين نکرد، بنا بر احتياط واجب، بايد نماز آيات را پس از آن زمان 

 .به جا آورد" مافي الذّمه"به نيت 



 88 

يا ماه گرفته، بايد  سخن منّجمين و اشخاص مطلع اطمينان پيدا كند كه خورشيد هرگاه باـ  7مسأله 

 .نماز آيات را بخواند

هرگاه  در وقت  نماز واجب روزانه ،  نماز آيات بر او واجب شود و وقت هردو ـ  8مسأله 

نماز وسيع باشد، هر كدام را اّول بخواند صحيح است؛  ولی اگر وقت يكى از آن دو تنگ شود، 

ايد اّول نماز واجب روزانه را بخواند و بعد بايد اّول آن را بخواند و اگر وقت هر دو تنگ باشد، ب

 .از آن، نماز آيات را به جا آورد

اگر در حال حيض يا نفاس، خورشيد يا ماه بگيرد و تا آخر مّدتى كه خورشيد يا ماه  ـ 9مسأله 

شود از خون حيض و نفاس پاك نشده باشد، نماز آيات بر او واجب نيست و قضا هم  بازمى

 .ندارد

 

 نماز آیات  روش خواندن

نماز آيات دو ركعت است و هر ركعت دارای پنج ركوع می باشد و نمازگزار  ـ 11مسأله 

 :به جا آورد(  به صورت مفصل و يا  مختصر)توان آن را دو گونه  مى

بعد از نيّت نماز آيات، تكبيرة االحرام بگويد و يك حمد و سوره تمام بخواند و به  : روش مفصل 

ركوع بردارد، دوباره يك حمد و يك سوره تمام بخواند، باز به ركوع رود،  ركوع رود و سر از

تا پنج بار اين كار را تکرار کند، بعد از بلند شدن از ركوع پنجم به سجده رود و  دو سجده 

رکعت اول را انجام دهد  و برخيزد و ركعت دوم را مانند ركعت اّول به جا آورد و تشّهد بخواند 

 .دهد و سالم

هاى  بعد از نيّت نماز آيات و تكبيرة االحرام، يک حمد بخواند و بعد ازآن، آيه:  مختصر روش

بسم هللا "که  )را پنج قسمت كند و يك قسمت از آن را ( مثال سوره قل هو هللا احد)يك سوره 

بخواند و به ركوع رود، بعد سر بردارد و قسمت دوم از همان سوره را (  است" الرحمن الرحيم

بخواند و به ركوع رود و همين طور تا پيش از ركوع پنجم، سوره را تمام نمايد و ( ن حمدبدو)

 .بعد به ركوع پنجم  رود و سپس به سجده رود و بعد از دو سجده ، تشهد بخواند و سالم دهد
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كارهايى كه در نماز واجب روزانه واجب و مستحّب است در نماز آيات هم واجب و  ـ 11مسأله 

ت، ولی  نماز آيات اذان و اقامه ندارد و به جاى آن می تواند  به نيت مطلوب بودن و مستحّب اس

 .«الصَّالة»: اميد ثواب، سه مرتبه  بگويد

 .مستحّب است در رکعت دوم، قبل از ركوع آخر،  قنوت بخواندـ  12مسأله 
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 روزه

 

 .ه مدت يك ماه مبارك رمضان در هر سال  روزه بگيردـ واجب است هر فرد مكلّف ب 1مسأله 

ـ روزه عبارت است از اينکه  انسان براى پيروی از  فرمان خدا ، از اذان صبح تا  2مسأله 

 .امساک نمايدآيد  كند و شرح آن در مسائل بعد مى مغرب، از چيزهايى كه روزه را باطل مى

 

ت روزه  نــیـ 

 

قرب به پروردگار انجام گيرد و الزم نيست نيت روزه را به زبان ـ روزه بايد به قصد ت 3مسأله 

بگويد، همين اندازه كه بداند  براى اطاعت فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب از مبطالت روزه 

 .امساک می کند  كافى است

 . ـ بهتر است در اول ماه رمضان ، برای روزه همه  روزهای اين ماه مبارک نيت کند 4مسأله 

ـ برای روزه هر روز ماه رمضان می تواند درهنگام شب تا قبل از اذان صبح نيّت كند  5ه مسأل

و اگر نيّت را فراموش كند چنانچه تا قبل از اذان ظهر يادش بيايد و  نيّت كند و كارى كه روزه 

اش صحيح است، اّما اگر بعد از وقت زوال  نيّت كند  كند انجام نداده باشد، روزه را باطل مى

 .روزه آن روز او  صحيح نيست

 

 کلش   یوم ا

 

الّشك يعنى روزى كه انسان شك دارد روز آخر ماه شعبان است يا اّول ماه  ـ يوم 6مسأله 

رمضان؛ و روزه گرفتن در آن واجب نيست و اگر بخواهد روزه بگيرد بايد نيّت روز آخر ماه 

ه عنوان روزه روز  اول ماه رمضان كند، و چنانچه بعداً معلوم شود ماه رمضان بوده، ب شعبان
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مطمئن شود که آن روز، روز اول ماه ( يوم الشک)شود؛ ولى اگر در اثناء روز  حساب مى

 .رمضان است،  بايد فوراً نيّت خود را به روزه ماه رمضان تغيير دهد

ـ هرگاه نيت روزه داشته باشد، ولی در اثناء روز در ماه رمضان ، از نيّت روزه  7مسأله 

 .شود اش باطل مى برگردد،  روزه

 

 مبطالت روزه

 

 :كنند عبارتند از ـ كارهايى كه اگر از روی عمد باشد  روزه را باطل مى 8مسأله 

 ـ خوردن و آشاميدن،1

 ـ جماع،2 

 ـ استمناء،3 

 بنا بر احتياط واجب، ،(ع)ـ دروغ بستن به خدا و پيامبران و امامان معصوم 4 

 ه حلق، بنا بر احوط،ـ رساندن غبار غليظ ب5 

 سر در آب، تمام ـ فرو بردن 6 

 ـ باقى ماندن بر جنابت يا حيض يا نفاس تا اذان صبح،7 

 ـ اماله كردن با مايعات،8 

 .ـ قى كردن عمدى9  

 

 خوردن و آشامیدن

 

خوردنی كند، خواه از چيزهاى  ـ خوردن و آشاميدن از روى عمد روزه را باطل مى 9مسأله 

ولی خوردن و . مانند نان و آب و يا غير معمولى باشد، و خواه کم باشد يا زيادمعمولى باشد 

 .نوشيدن از روی سهو و فراموشی اشکالی ندارد
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ـ تزريق آمپول برای درمان و برای تسکين درد و برای بی حسی اشکال ندارد؛ ولی  11مسأله 

رود خود  جاى غذا  به كار مىبنا بر احتياط واجب ، بايد از تزريق آمپولها و سرمهايى كه به 

 .دارى كند

چشيدن غذا و شستشوى دهان با آب يا داروها اگر چيزى از آن از گلو فرو نرود   -11مسأله 

كند و اگر بدون اراده به حلق برسد اشكالى ندارد، ولى اگر از اّول بداند بى  روزه را باطل نمى

 .اره دارداش باطل است و قضا و كفّ  رسد روزه اختيار به حلق مى

 

 جماع

 

كند، خواه با  اگر به صورت عمدی و اختياری باشد، روزه را باطل مى«  جماع»ـ 12مسأله 

 .ولی اگر از روی فراموشی باشد، اشکالی ندارد. انزال همراه باشد يا نباشد

 

 استمناء

 

ـ اگر روزه دار به صورت عمدی و با اختيار كارى كند كه موجب انزال شود،  13مسأله 

شود، اّما اگر از روی فراموشی يا بدون اختيار در حال خواب يا بيدارى  اش باطل مى وزهر

 .شود صورت گيرد، روزه باطل نمى

 

 ( ع)دروغ بستن به خدا و پیامبران  و امامان معصوم 

 

دار از روی عمد و اختيار، دروغى را به خدا و پيغمبران و امامان  ـ هرگاه روزه14مسأله 

ندد، خواه با گفتن باشد، يا نوشتن، يا اشاره و مانند آن، بنابراحتياط واجب بب( ع)معصوم 

 .شود اش باطل مى روزه
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ـ هرگاه خبر يا روايتی را از كسى كه آن خبر را گفته، يا از كتابى كه در آن نوشته شده 15مسأله 

ته شده، روزه گويد و يا در فالن كتاب چنان نوش فالن راوى چنين مى: نقل نمايد، مثالً بگويد

 .باطل نمی شود

كه راست است از قول خدا يا پيغمبر و معصومين نقل كند  ـ اگر سخنی را به اعتقاد اين16مسأله 

دانست و به خدا و  اش صحيح است، ولى اگر سخنی را دروغ مى و بعد بفهمد دروغ بوده روزه

 .اش باطل است پيغمبر نسبت داد و بعداً معلوم شد صحيح بوده، روزه

 

 رساندن غبار غلیظ به حلق

 

ـ رساندن غبار غليظ به حلق اگر از روی عمد و اختيار باشد، بنا بر احتياط واجب، 17مسأله 

كند، در غير اين صورت روزه صحيح است، خواه غبار چيزى باشد كه  روزه را باطل مى

 .خوردن آن حالل است مانند آرد، يا غبار چيزى كه خوردن آن حرام است

 

 ردن سر در آب فرو ب

 

ـ  فرو بردن تمام سر در آب اگر از روی عمد و اختيار باشد، بنا بر احتياط واجب، 18مسأله 

اّما اگر تمام بدن و قسمتى از سر .  روزه باطل می شود؛  حتّى اگر بقيّه بدن بيرون ازآب باشد

 .شود زير آب برود ولى مقدارى از سر بيرون باشد روزه باطل نمى

اش  اگر نصف سر را يك دفعه و نصف ديگر را دفعه ديگر، در آب فرو برد، روزهـ 19مسأله 

 .صحيح است

اش صحيح  ـ كسى كه براى نجات غريق مجبور است سر را در آب فرو ببرد،  روزه 21مسأله 

 .است

ـ غّواصان اگر سر خود را در كاله غواصی طوری  پنهان كنند که آب به سر آنها  21مسأله 

 .آن زير آب روند روزه آنها صحيح استنرسد  و با 
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ـ اگر روزه دار بى اختيار در آب بيفتد، يا او را در آب بيندازند و سر او زير آب  22مسأله 

ولى اگر . شود رود، يا فراموش كند كه روزه است و  سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمى

 .راً سر را از آب بيرون آورددر زير آب قرار دارد و يادش بيايد که روزه است، بايد فو

ـ اگر غسلی مانند غسل جنابت بر روزه دار واجب باشد، نبايد غسل ارتماسی انجام  23مسأله 

دهد و تمام سر را در آب فرو برد، وگر نه ، روزه او باطل می شود؛ در اين حالت بايد غسل را 

ولی اگر فراموش كند . م کندبه صورت ترتيبی انجام دهد و در صورتی که ممکن نباشد، بايد تيم

 .كه روزه است و به نيّت غسل سر را زير آب كند،  روزه و غسل او هر دو صحيح است

 

 باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح

 

در شبهای ماه رمضان جنب شود، واجب است تا قبل از طلوع فجر  یـ اگر شخص 24مسأله 

اش باطل است ولى اگر توانايى  ل نكند  روزهغسل کند و اگر عمداً و اختيارا تا اذان  صبح غس

برغسل ندارد يا وقت تنگ است بايد  تيّمم نمايد؛ و زنى كه در شب از حيض يا نفاس پاك شده و 

 .تا اذان صبح غسل نكرده،  در حكم كسى است كه باقى بر جنابت مانده است

كند و بعدا  يادش  ـ اگر شخص جنب در ماه رمضان برای چند روز غسل را فراموش 25مسأله 

 .بيايد، بايد روزه هر چند روزى را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد

ـ اگر قبال گمان کرده که  به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب كند ولی  بعدا   26مسأله 

 .اش صحيح است بفهمد وقت تنگ بوده و تيّمم كند،  روزه

شود، نبايد  د و بداند اگر بخوابد تا صبح بيدار نمىـ اگر در شب ماه رمضان جنب شو 27مسأله 

اش  باطل است ، اّما اگر احتمال دهد كه بيدار  بخوابد و چنانچه بخوابد و بيدار نشود روزه

تواند بخوابد، و در دفعه دوم كه بيدار شد نبايد بخوابد و بايد غسل کند و در  شود، مى مى

 .بح برای غسل بيدار نشود، روزه اش باطل است صورتی که غسل نکند و بخوابد و تا اذان ص

دهد كه اگر بخوابد پيش  داند يا احتمال مى ـ اگر در شب ماه رمضان جنب شود  و مى 28مسأله 

شود، چنانچه تصميم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند و با اين  از اذان صبح بيدار مى



 96 

اش صحيح است، در غير اين صورت اگر بيدار  هتصميم بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود روز

 .اش اشكال دارد نشود روزه

اش صحيح  ـ اگر در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده، روزه 29مسأله 

 .است، خواه بداند پيش از اذان محتلم شده، يا بعد از آن

ا نفاس باشد، نبايد روزه بگيرد، ـ زنی که در طول روز ماه رمضان در حال حيض ي 31مسأله 

ولی اگر پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و برای غسل وقت دارد ، بايد غسل کند و 

اش صحيح است، اّما اگر براى هيچ كدام از  اگر براى غسل وقت ندارد، بايد  تيّمم كند و روزه

 .ن فرصت غسل کندغسل و تيّمم وقت ندارد ، روزه او صحيح است و بايد در اولي

ـ اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود نبايد در آن روز،  روزه  31مسأله 

همچنين اگر در روزه گرفته ولی در اثناء روز خون حيض يا نفاس ببيند، روزه آن روز .  بگيرد

 .باطل می باشد

در مبحث استحاضه بيان شد  ـ زنى كه در حال استحاضه است ، بايد طبق احکامی که 32مسأله 

 .غسل استحاضه را انجام دهد و روزه بگيرد

 

 اماله كردن با مایعات

 

كند ؛ گرچه  براى معالجه  ـ اماله كردن  با مايعات از روی عمد، روزه را باطل مى 33مسأله 

 .باشد

 

 قى كردن

 

ى كردن بدون كند، ولى ق ـ  قى كردن از روى عمد و اختيار،  روزه را باطل مى 34مسأله 

 .كند اختيار يا از روى سهو روزه را باطل نمى
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 مواردی که قضا و كف اره واجب می شود 

 

اگر شخصی  روزه خود را در ماه رمضان از روی عمد و اختيار ، و با علم و  – 35مسأله 

 :اطالع، به سبب موارد ذيل باطل نمايد، قضا و کفاره بر او واجب می شود

، جماع ، استمناء ، بقاء برجنابت از شب تا بعد از طلوع فجر در حالی که  خوردن ، آشاميدن

بيدار بوده و می توانسته غسل يا تيمم کند ولی غسل و تيمم نکرده است؛ همچنين رساندن غبار 

 . غليظ به حلق ، بنا بر احتياط واجب

 

 كف اره روزه

 

آزاد : ند يکی از آنها را انجام دهدـ كفّاره روزه يكى از سه چيز است و شخص می توا 36مسأله 

به اين صورت که حد اقل )كردن يك بنده، يا شصت فقير را سير كردن،  يا دو ماه روزه گرفتن 

يک ماه و يک روز را پی در پی روزه بگيرد و بقيه را می تواند به صورت متفرق روزه 

 (.بگيرد

ر نباشد، هر مقداری که می تواند ـ هرگاه هيچ يك از اين سه کفاره  برای او مقدو 37مسأله 

روز به صورت پی در پی روزه بگيرد و اگر نتواند  18فقيران را اطعام کند، و اگر نتواند بايد 

 .استغفار كند

ـ در جايى كه بايد پى در پى روزه بگيرد اگر در يکی از آن  روزها  عمداً و بدون  38مسأله 

آورد، ولى اگر مانعى پيش آيد مانند بيماری ، عادت عذر  روزه نگيرد بايد همه را از نو به جا 

تواند بعد از رفع مانع، بقيه را ادامه دهد  ماهانه و نفاس،  و سفرى كه ناچار از انجام آن است مى

 .الزم نيست از سر بگيرد و
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ـ كسى كه براى كفّاره روزه، اطعام شصت فقير را انتخاب كرده بايد به هر كدام از  39مسأله 

 .بدهد( مانند برنج ، نان ، گندم يا امثال آن ) طعام ( گرم 751تقريبا )يك ُمد     فقراء،

ـ كسى كه قضاى روزه ماه رمضان را گرفته نبايد  بعد از اذان ظهر روزه را باطل  41مسأله 

كند و اگر عمداً چنين كارى كند ، عالوه بر اينکه بايد به جای آن بعدا روزه بگيرد؛ بايد به ده نفر 

 .فقير هر كدام يك مد طعام بدهد؛ و اگر نتواند،  بايد سه روز پى در پى روزه بگيرد

 

 مواردى كه فقط قضا الزم است

 

 :ـ در موارد ذيل ،  فقط قضاى روزه الزم است و كفّاره واجب نيست 41مسأله 

ردن اگر روزه خود را در ماه رمضان از روی عمد و اختيار و با علم و اطالع ، با فروب – 1

تمام  سر در آب ، قی کردن، اماله کردن با مايعات يا دروغ بستن به خدا و پيامبران و امامان 

 .باطل نمايد، فقط قضای آن روزه بر او واجب می گردد( ع)معصوم 

اگر در شب در ماه رمضان جنب شود و بدون غسل بخوابد و دوباره بيدار شود و برای بار  – 2

ه بيدار می شود و غسل می کند،  بدون غسل بخوابد و تا بعد از اذان دوم با اين نيت که دوبار

ولی . صبح خواب بماند، روزه آن روزش باطل  می شود و فقط قضای آن بر او واجب می باشد

اگر برای بار سوم بخوابد  و تا اذان صبح بيدار نشود، عالوه بر قضا، بنا بر احتياط واجب ، 

 . دکفاره هم بر او واجب  می گرد

كند انجام ندهد، ولى نيّت روزه نكرده باشد يا قصد كند كه  ـ هرگاه كارى كه روزه را باطل مى 3

 .روزه خود را بخورد و بدين وسيله نيت روزه را قطع کند، فقط قضاء روزه بر او واجب است

د ـ هرگاه در ماه رمضان جنب شود ولی غسل جنابت را فراموش كند و با همان حال يك يا چن 4

 .روز روزه بگيرد، بايد روزه آن روزهايی که جنب بوده را قضا کند

كند  ـ اگر در ماه رمضان بدون آن كه تحقيق كند صبح شده يا نه، كارى كه روزه را باطل مى 5

انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، روزه اش باطل است و بايد بعد از ماه رمضان ، آن را 

 .قضا کند
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ه سخن او معتبر و حجت نيست بگويد صبح نشده و هنوز وقت باقى است و ـ هرگاه كسى ک 6

كند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده، بايد  انسان به گفته او كارى كه روزه را باطل مى

اما اگر دو شخص عادل و مورد وثوق خبر دهند که صبح . قضای آن روز را بعدا به جا آورد

انسان به گفته آنها کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد ، و نشده و هنوز وقت باقی است و 

بعدا معلوم شود که آنها اشتباه کرده اند و صبح شده بوده ؛ روزه صحيح است و قضا واجب 

 .نيست

ـ هرگاه در ماه رمضان كسى بگويد صبح شده و انسان به گفته او اطمينان  نكند يا خيال كند  7

كند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده، بايد  روزه را باطل مىكند و كارى كه  شوخى مى

 .روزه را قضا کند

اختيار فرو رود بايد قضا  ـ هرگاه براى خنك شدن، يا بدون هدف، آب در دهان بگرداند و بى 8

كند، اّما اگر فراموش كرده كه روزه است و آب را فرو برد قضا ندارد، همچنين اگر براى وضو 

 .اختيار فرو رود قضا بر او واجب نيست و آب از گلوی او بىمضمضه کند 

كه قصد انزال  داشته باشد و بدون اينکه عادت  ـ كسى كه با همسر خود مالعبه كند بدون اين 9

اما . او انزال در چنين شرايطی باشد ، ولی تصادفا حالت انزال دست دهد، بايد روزه را قضا کند

به، انزال صورت نمی گيرد و اتفاقا حالت انزال دست دهد،  اگر اطمينان داشت كه با مالع

 .اش صحيح است و قضا ندارد روزه

اگر خودش شخصا بررسی کند و بعد از تحقيق اطمينان پيدا کند که هنوز صبح نشده  - 42مسأله 

 .و چيزى بخورد بعد معلوم شود صبح بوده ، روزه اش صحيح است و قضا واجب نيست

 .هاى ايام گذشته بر او واجب نيست افرى مسلمان شود قضاى روزهـ اگر ك 43مسأله 

ـ روزه گرفتن در ماه رمضان برای مريض که روزه برای او ضرر دارد، واجب  44مسأله 

اما اگر به خاطر بيمارى، روزه ماه رمضان را . نيست و بايد پس از بهبودی آن را قضا کند 

هايى را كه نگرفته واجب  طوالنى شود، قضاى روزهنگيرد و بيمارى او تا ماه رمضان سال بعد 

مانند نان، برنج ، گندم و مانند )طعام ( گرم 751تقريبا )نيست، ولی  بايد براى هر روز يك ُمد 

 .به فقير بدهد(   آن
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هايى كه به خاطر مسافرت يا بيمارى و مانند آن نگرفته را بايد قضا كند، اّما  ـ روزه 45مسأله 

هاى ترک شده چه اندازه بوده، كافى است مقدارى كه يقين دارد قضا كند و  اد روزهاگر نداند تعد

 .نيست اضافه بر آن واجب

ـ هرگاه روزه ماه رمضان را به واسطه عذرى نگيرد و در عين حال که عذرش  46مسأله 

د و برطرف شده تا رمضان آينده عمداً قضاى آن را به جا نياورد ، بايد بعداً روزه را قضا كن

 .براى هر روز يك مد طعام كفّاره بدهد

تواند كفّاره چندين روز  ـ واجب  نيست كفّاره هر روز را به يك فقير بدهد،بلكه مى 47مسأله 

 .رابه يك نفر نيازمند بدهد

ـ بعد از مرگ پدر،  بايد پسر بزرگتر قضاى روزه های ترک شده او راکه به خاطر  48مسأله 

عين حال که قدرت بر اداء و يا قضاء آن داشته ولی ترک کرده است، عذری انجام نداده و در 

جا آورد؛ ولی اگر قضاء آن برای پسر بزرگتر مقدور نباشد يا موجب مشقت باشد، بايد به  به

قضاى روزه مادر نيز، بنا بر احتياط واجب، در . عوض هر روزه، يک مّد طعام به فقير بدهد

 . حکم پدر می باشد

گر پسر بزرگتر نداند كه ميّت قضاى روزه بر ذّمه دارد يا نه، واجب نيست براى او ـ ا 49مسأله 

جا  قدر متيقن  به قضا بگيرد و اگر اجماالً بداند مقدارى قضاى روزه بر ذّمه اوست بايد به اندازه

 .آورد

 

 احكام روزه  مسافر

 

روزه باشد مكروه  ـ مسافرت در ماه رمضان جايز است ، ولى اگر براى فرار از 51مسأله 

 .است

جايز ( با شرايطى كه در مسأله نماز مسافر بيان  شد) ـ روزه گرفتن در حال سفر  51مسأله 

 .نيست
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داند روزه مسافر باطل است و در حال  سفر روزه بگيرد  ـ اگر مسافری  نمى 52مسأله 

روز ادامه  اش صحيح است، مشروط به اينکه عدم اطالع او از اين حکم شرعی تا آخر روزه

 .داشته باشد

ـ هرگاه روزه دار بعد از اذان ظهر از شهر و آبادی خود  مسافرت نمايد،  بايد روزه  53مسأله 

كه به حّد  اش باطل است، ولى قبل از آن بگيرد، اّما اگر پيش از ظهر مسافرت نمايد روزه

نماز مسافر بيان احکام حد ترّخص در مبحث . ) تواند روزه را افطار كند ترخص برسد نمى

 (.گرديده است

ـ اگر مسافر پيش از اذان ظهر به وطن خود وارد  شود، يا به جايى برسد كه قصد ده  54مسأله 

كند انجام نداده باشد بايد روزه  روز يا بيشتر اقامت  دارد، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى

نجام داده، روزه آن روز باطل بگيرد و روزه او صحيح است و اگر کاری که مبطل روزه است ا

اما اگر مسافر  بعد از ظهر وارد وطن يا محل اقامتی که . است و بايد بعداً  روزه را قضا كند

 .تواند روزه بگيرد بخواهد ده روز يا بيشتر بماند  بشود، در آن روز نمى

 كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

فتن براى آنها مقدور نيست و يا اينکه موجب ـ روزه برای سالمندانی كه روزه گر 55مسأله 

تقريباً )مشقت است، واجب نيست، ولى بايد به عوض هر روزه ای  که ترک می کنند،  يك مد 

 .به فقير دهند( مانند گندم يا نان يا برنج  و مانند اينها)طعام ( گرم 751

شوند  انی که زياد تشنه مىـ روزه گرفتن بر مبتاليان  به بيمارى عطش دائم ، يعنى کس 56مسأله 

و توانايى روزه گرفتن را ندارند و يا براى آنها بسيار مشكل است واجب نيست، ولى براى هر 

 .روز بايد يك مّد طعام كه در مسأله قبل به آن اشاره شد كفّاره بدهند

 ـ زنان باردارى كه وضع حمل آنها نزديك است و روزه براى خودشان يا فرزندشان  57مسأله 

اى را كه در مسأله قبل گفته شد بايد  ضرر دارد، روزه گرفتن بر آنها واجب نيست، ولى كفّاره

 .كنند بدهند، و روزه  را  بعداً قضا 

دهند، خواه مادر بّچه باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن  ـ زنانى كه بّچه ای را  شير مى 58مسأله 

و موجب ضرر برای  بّچه شود، روزه بر آنها  برايشان ضرر دارد و يا باعث كم شدن  شير آنها
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است، بعداً نيز بايد روزه را  واجب( يك مّد طعام)واجب نيست، ولى براى هر روز همان كفّاره 

 .قضا كنند

( الحّجه دهم ماه ذى)و عيد قربان ( اّول ماه شّوال)ـ روزه گرفتن در روز عيد فطر  59مسأله 

ک دارد که آخر ماه شعبان است يا اول ماه رمضان، همچنين اگر در روزی که ش. حرام است

ولی چنانکه قبال گفته شد، اگر به نيت روز . اگر به نيت اول ماه رمضان روزه بگيرد، حرام است

آخر شعبان روزه بگيرد اشکالی ندارد و اگر بعدا ثابت شود که اول ماه رمضان بوده است ، به 

 .عنوان روز اول رمضان محسوب می شود

داند روزه براى او ضرر دارد و يا احتمال قوی برای ضرر وجود  ـ كسى كه مى 61ه مسأل

 .دارد، نبايد روزه بگيرد و در غير اين صورت، روزه او باطل خواهد بود
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 اعتكاف

  

عبارت است از ماندن در مسجد جامع  برای مدتی معيّن، به قصد عبادت و " اعتكاف" - 1مسأله 

و اين كار، مستحب و داراى اجر و ثواب ی و مشروط به روزه گرفتن؛  ه درگاه الهتقّرب ب

 .بسياراست ؛ ولی با نذر وقسم و عهد ، واجب می گردد

هر وقت كه روزه گرفتن صحيح باشد، اعتكاف نيز صحيح است و بهترين اوقات آن،  - 2مسأله 

 .ر استماه رمضان است؛ و زمان نيت شروع  آن، از قبل از طلوع فج

ـ اينکه كمتر  4ـ روزه گرفتن  3ـ  نيّت قربت  2ـ عقل  1: شرايط اعتكاف عبارتند از  - 3مسأله 

اينکه در طول ايام اعتکاف، از  – 6اينکه در محل مسجد جامع باشد  - 5از سه روز نباشد  

 .مسجد خارج نشود ، مگر در موارد ضروری که در مسائل بعد می آيد

عتكاف، سه روز است و اگر فقط يك روز و يا دو روز نيّت كند، اعتكاف حداقل ا  - 4مسأله 

 .باطل است

در مّدت اعتكاف، بايد در مسجد به قصد اعتكاف باقی بماند و بيرون نرود ، مگر   - 5مسأله 

براى انجام كارى الزم و ضرورى، يا براى انجام كارى واجب يا كارى مستحب، و اگر از روى 

 .يا فراموشى از مسجد بيرون برود، اشكال نداردندانستن مسأله و 

 :كنند عبارتند ازی چيزهايی که  اعتكاف را باطل م – 6مسأله 

 ـ جماع ، 1

 استمناء، -2

 بوييدن  بوی خوش مثل عطربه منظور لذت بردن،  -3

 مناظره و مجادله برای خودنمايی ؛ ولی اگر برای اثبات حق باشد، اشکال ندارد، -4

فروش به منظور تجارت؛ اما خريد لوازم ضروری خوردنی و آشاميدنی خود اشکال خريد و  -5

 ندارد،

 .همه امور ديگری  که روزه را باطل می کند، اعتکاف را هم باطل می کند -6
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اگر شخص معتكف در مسجد جنب شود، بايد فورا  از مسجد خارج شود و غسل نمايد  - 7مسأله 

 .  يان مدت آن ادامه دهدو بازگردد و اعتکاف را تا پا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

 حـج  

 

كه بايد در آنجا بجا  مناسکیو انجام   خانه خدا كردن   عبارت است از زيارت " حج"ـ  1مسأله 

 .شود مى واجب   يك مرتبه  باشد، آورده شود و در تمام عمر بر كسى كه شرايط زير را داشته 

ل  .بالغ باشد :او 

م  .د باشدعاقل و آزا :دو 

م يا عمل واجبى را كه از حّج مهمتر   انجام دهدرا كار حرامى   مجبور نشود  بواسطه حجّ   :سو 

 .است ترك كند

 .مستطيع باشد :چهارم

 

لا: مستطيع شده  به اموری است که بدين شرح بيان می شود  - 2مسأله  آنكه وسليه سفر و : و 

 .به آن محتاج است برايش فراهم باشدتوشه راه  و  چيزهايى كه بر حسب حالش در سفر 

م  .سالمت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بتواند حج را بجا آورد: دو 

م جان او   در راه مانعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته است يا انسان بترسد كه در راه حج: سو 

  برود که مشکل ياد شده از بين برود حّج بر او واجب نيست ؛  ولى اگر  از  راه ديگرى بتواند

 كه مشقّت زياد نداشته باشد  و  خيلى  اگر چه  دور تر  باشد ،   در صورتى   را نداشته باشد ،

 .غير متعارف نباشد، بايد از آن راه برود

 .بقدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد: چهارم

  و بّچه و مخارج كسانى  مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر  او  واجب است  مثل زن: پنجم

 .دانند،داشته باشد را كه مردم خرجى دادن به آنهارا الزم مى

 براى معاش  ديگرى   يا راه بعد از برگشتن از حج ،  كسب يا  زراعت يا عايدى ملك : ششم

 .خود داشته باشد كه مجبور نشود بزحمت زندگى كند

مالى نداشته باشد و   ، از خود از برگشتن تواند به مّكه برود، ولی بعد ـ زنى كه مى 3مسأله 

، حج بر او  شوهرش هم فقير باشد و خرجى او را ندهد و ناچار شود كه به سختى زندگى كند
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 .واجب نيست

تو و  و ديگرى بگويد من مخارج حّج  باشد   وسيله سفر نداشته ـ اگر كسى توشه راه و  4مسأله 

شود و  به عنوان  دهم، حّج بر او واجب مى كه در سفر حج هستى مى  عياالت تو را در موقعى

اينکه سفر حج، او را  از کسب و در آمدی که بعد از   ؛ مشروط به حج واجب محسوب می شود

اگر چنين . بازگشت برای امرار معاش الزم دارد ،  محروم نکند  و ساير شرايط  را  داشته باشد

 .کافی برای حج ديگری بشود، دوباره حج  بر او واجب نيست شخصی بعدا دارای مال و مکنتی

به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه   ـ اگر مقدارى مال كه براى حج كافى است  5مسأله

اگر   شود ؛  ولى ، حج بر او  واجب نمى مّكه خدمت كسى كه مال را داده بنمايد، اگر قبول نکند

 .شود انجام مناسك حج نداشته باشد، حّج واجب مى  قبول كند و خدمت ،  منافات با

ـ اگر براى تجارت يا كار ديگرى به جّده برود و آنجا مالى بدست آورد كه اگر بخواهد  6مسأله 

از آنجا به مّكه رود مستطيع باشد و ساير شرايط را دارا باشد بايد حج كند و در صورتى كه حج 

كه بتواند از وطن خود به مكه رود، ديگر حج بر او واجب   دپيدا كن  ، اگر چه بعداً  مالى نمايد

 .نيست

ديگر  حج  كند، چنانچه خودش  فردی   ـ  اگر انسان اجير شود كه  شخصا  از طرف  7مسأله 

نتواند برود وبخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد بايد از كسى كه او را اجير كرده اجازه 

 .بگيرد

طيع شود و مكه نرود و فقير شود واستطاعتش از دست برود بايد به هر ـ اگر كسى مست 8مسأله 

 .تواند حج را بجا آورد، ولو با اجير شدن باشد طريق مقدوری كه مى

 

ـ اگر در سال اولى كه مستطيع شده  و در آن وقت  قادر  به انجام حج بوده ولی حج  9مسأله 

نتواند حج کند و  نا اميد باشد از اينكه بعداً  نرفته و بعدا   بواسطه پيرى  يا مرض و ناتوانى  

 .خودش حج را انجام دهد ، بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد تا برايش حج  را به جا آورد

 

   تفاصيل بحث حج و عمره و همچنين حج استيجاری و شرايط آن ، انشاء هللا تعالی،: توضیح 

 .در مناسک حج بيان خواهد شد
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 منــذر و عهد و قس

 

آن است كه انسان  بر خود واجب كند كه كار خيرى را براى خدا به جا آورد،  «نذر» ـ1 مسأله 

نيز آن است که كار خيرى  "عهد"و . يا كارى را كه نكردن آن بهتر است براى خدا ترك نمايد

 .را براى خدا بر عهده خود قراردهد، يا ترك كارى را  كه نكردن آن بهتر است  عهده دار شود

 : نذر  بر دو قسم است ـ 2مسأله 

اگر بيماری من برطرف شود انجام فالن كار خير براى خدا بر : ، مثالً بگويد« مشروط»نذر  -1

يا اگر مرتكب فالن كار بد شوم، فالن كار خير را ( می نامند «نذر شكر»اين را )من واجب است 

 (.می نامند «نذر زجر»و آن را )براى خدا انجام خواهم داد 

برای خدا بر من است  كه »: كه بدون هيچ قيد و شرطى بگويد و آن اين" مطلق"دوم نذر  -2

 .و هر دو نوع نذر صحيح است. «فالن کار خير را انجام دهم ، يا فالن کار بد را ترک کنم

نذر در صورتى صحيح است كه براى آن صيغه مخصوص نذر  خوانده شود، خواه  ـ 3مسأله 

برای خدا بر من است که فالن : " زبانهاى ديگر، و صيغه نذر اينست که بگويدبه عربى باشد يا 

: اگر عبارت )در غير اين صورت، " . کار خير را انجام دهم ، يا از فالن کار بد اجتناب کنم 

 .نذر   منعقد نمی شود( را در صيغه نذر نياورد" برای خدا"

ن بالغ و عاقل انجام شود و از روى نذر در صورتى صحيح است كه توسط  انسا ـ 4مسأله 

 .اختيار و قصد باشد، بنابراين نذر کردن از روى اجبار، يا در حالت عصبانيت ، صحيح نيست

كند، همچنين كسى كه  شخص سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى ـ 5مسأله 

نذرهاى مربوط به  حاكم شرع او را به خاطر ورشكست شدن از تصّرف در اموالش منع كرده،

 .اموال آنان صحيح نيست

 .نذر در مورد كارهايى صحيح است كه انجام آن ممكن و مقدور باشد ـ 6مسأله 

ً مطلوب باشد، بنابراين نذر كار حرام، يا  كارى را كه انسان نذر مى ـ 7مسأله  كند بايد شرعا

 .مكروه، يا ترك واجب و مستحب، صحيح نيست
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ند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معيّن نكند، چنانچه يك روز روزه هرگاه نذر ك ـ 8مسأله 

بگيرد كافى است، همچنين اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيّات آن را معيّن نكند؛ 

 .گونه است كند، نذر ساير كارهاى خير نيز همين خواندن يك نماز كفايت مى

ر خود عمل نكند گناه كرده و بايد كفّاره بدهد و كفّاره اگر كسى از روى اختيار به نذ ـ 9مسأله 

اطعام شصت فقير، يا دو ماه پى در پى روزه گرفتن، يا آزاد کردن يك :  نذر عبارت است از 

 .بنده

را روزه بگيرد، چنانچه يكى ( مثالً روز جمعه)اگر نذر كند در هر هفته روز معيّنى  ـ 11مسأله 

ر يا قربان شود که روزه در آنها حرام است، يا عذر ديگرى مانند ها مصادف با عيد فط از جمعه

حيض براى او پيش آيد، بايد روزه را در آن روز ترك كند و قضاى آن را  در روز ديگری به 

 .جا آورد

تواند آن را به ديگرى بدهد و اگر آن  هرگاه نذر كند به فقير معيّنى صدقه دهد نمى ـ 11مسأله 

 .به وارثان او که فقير هستند بدهدفقير بميرد، بايد 

مشّرف شود، اگر به "(  ع"مثال امام رضا )هرگاه نذر كند به زيارت يك امام معيّنی  ـ 12مسأله 

زيارت امام ديگرى برود كافى نيست و هرگاه به واسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند 

 .چيزى بر او نيست

امامان يا امامزادگان نذر كند بايد آن را به مصارف اگر چيزى براى حرم يكى از  ـ 13مسأله 

حرم برساند، از قبيل تعميرات و فرش و روشنايى و مانند آن، ولى اگر چيزى براى خود امام 

تواند عالوه بر امورى كه ذكر  كه نام حرم را ببرد، مى يا امامزاده نذر كرده بى آن( عليه السالم)

ر آن بزرگواران، يا كمك به زّوار آنها يا هر كار ديگرى شد صرف مراسم بزرگداشت يا نشر آثا

 .كه نسبتى با آنها دارد بكند

هرگاه پدر يا مادرى نذر كند دختر خود را به شخص معينی  شوهر دهد، نذر آنها  ـ 14مسأله 

 .اعتبارى ندارد و هنگامى كه دختر به حّد بلوغ رسيد، اختيار با خود اوست

 .مانند نذر  واجب است «عهد»عمل كردن به  ـ 15مسأله 

كسى كه به عهد خود با شرايط باال عمل نكند بايد كفّاره بدهد و كفاره عهد مانند  ـ 16مسأله 

 .كفاره نذر است
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 قـسم خـوردن

 

هرگاه كسى با شرايط زير قسم ياد كند، بايد به قسم خود عمل نمايد و گرنه كفّاره  ـ 17مسأله 

 :دارد

خورد بايد  كند بايد بالغ و عاقل باشد و اگر درباره مال خود قسم مى كسى كه قسم ياد مى ـ 1

سفيه نباشد، همچنين حاكم شرع او را از تصّرف در اموالش منع نكرده باشد و از روى قصد و 

اختيار قسم بخورد، بنابراين قسم خوردن فرد نا بالغ و ديوانه و كسى كه مجبورش كرده اند 

 .حال عصبانى بودن بدون اراده و قصد،  قسم بخورددرست نيست، همچنين اگر در 

خورد بايد حرام و مكروه نباشد و كارى را كه قسم بر  كارى را كه براى انجام آن قسم مى ـ 2 

 .خورد واجب و مستحب نباشد ترك آن مى

 .، سوگند بخورد« ّللاّ »به  ـ3 

 .د كافى نيستقسم را بايد به زبان بياورد، بنابراين اگر در قلبش بگذران ـ4 

 .عمل كردن به قسم براى او ممكن و مقدور باشد ـ5 

هرگاه عمداً با قسم خود مخالفت كند، بايد كفّاره دهد، و کفاره آن اين است که ده فقير  ـ 18مسأله 

را سير كند، يا بر آنها لباس بپوشاند، يا يك بنده ای را آزاد نمايد و اگر توانايى بر اينها نداشته 

 .يد سه روز  روزه بگيردباشد، با

 .هرگاه به خاطر فراموشى يا اجبار و اضطرار،  به قسم خود  عمل نكند كفّاره ندارد ـ 19مسأله 
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 ها و نوشیدنی ها خوردنى

 

 حیوانات حالل گوشت و حرام گوشت

 

قاطر و  ، و گوشت اسب واست از حيوانات اهلى، گوشت شتر و گاو و گوسفند حالل  ـ 1مسأله 

و از حيوانات وحشى، گوشت آهو و گوزن و گاو وحشى و قوچ و بز كوهى و  . االغ مکروه است

 .گوره خر حالل است؛ و از گوشت حيوانات ديگر بايد اجتناب شود

می زنند و بال  از پرندگان ، گوشت پرندگانى كه موقع پرواز به صورت متوالی بال  ـ 2مسأله 

هداشتن بالهايشان می باشد، مانند مرغ خانگی و خروس و کبوتر و  زدن آنها بيشتر از صاف نگ

اما گوشت  پرندگانی که داراى چنگال هستند .  کبک ، حالل است،  و گوشت هدهد مكروه است

دارند و  بال زدن آنها كمتر و صاف نگه داشتن  و  موقع پرواز،  بالهاى خود را صاف نگه مى

 . بالشان بيشتر است، حرام است

ساير حيوانات آبى  واز حيوانات دريائى، فقط ماهى فلس دار و ميگو  حالل است ؛  ـ 3 أله مس

 .باشند از قبيل نهنگ و خرچنگ و قورباغه و امثال اينها حرام مى

 

 اجزاء حرام حیوانات حالل گوشت

 

بنابر احتياط واجب در )اجزاء بدن حيوانات حالل گوشت که در زير بيان می شود  ـ 4مسأله 

غده ها كه آن را دشول  ـ5دان  بّچه ـ4فرج  ـ3نرى  ـ2خون  ـ1: است حرام( بعضى از آنها

دانه كوچكى كه در مغز سر است و به  ـ7. گويند بيضه ها كه آن را دنبالن مى ـ6. گويند مى

پى كه در دو طرف گردن  ـ9. مغز حرام كه در ميان تيره پشت است ـ8. باشد شكل نخود مى

( بول دان)مثانه ـ 12( طحال)سپرز  ـ11دان  زهره ـ11. ا تيره پشت ادامه می يابدقرار دارد و ت

 . چيزى كه در ميان سّم حيوانات است ـ14( سياهى چشم)حدقه  ـ13
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 هاى حرام ها و آشامیدنى خوردنى

 

خوردن اشياء خبيث و پليد كه طبع انسان از آن تنفّر دارد  حرام است، هرچند پاك  ـ 5مسأله 

 .باشد

 .خوردن خاك و ِگل حرام است ـ 6مسأله 

خوردن يا نوشيدن چيزى كه براى انسان ضرر مهّمى دارد حرام است، همچنين  ـ 7مسأله 

استفاده از مواد مخّدر مطلقاً حرام است خواه به صورت تزريق يا دود كردن يا خوردن باشد و يا 

 .نتشار آن نيز حرام استتوليد، خريد و فروش و هرگونه كمك به ا. به هر طريق ديگرى

كه گوشت آن حرام است،  اگر با حيوان حالل گوشتی نزديكى كنند، عالوه بر اين ـ 8مسأله 

آشاميدن شير آن نيز حرام است و بايد آن حيوان را ذبح كنند و الشه آن را بسوزانند و كسى كه با 

 .آن نزديكى كرده بايد پول آن را به صاحبش بدهد

 .شراب و آبجو و هرگونه مايع مست کننده ای حرام و از گناهان كبيره است آشاميدن ـ 9مسأله 

خورند حرام است؛ هرچند غذا  اى كه بر سر آن شراب مى نشستن بر سر سفره ـ 11مسأله 

 .حالل باشد
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 حیوانات و ذبح  شكار

 

را  اگر  حيوان حالل گوشت وحشى مانند آهو ، گورخر ، بزكوهى و كبك و امثال آن ـ 1مسأله 

به وسيله اسلحه  با شرايطی که بيان خواهد شد شكار كنند حالل است، ولى حيوان حالل گوشت 

 .شود و فقط در صورتی که ذبح شود حالل است اهلى را اگر با اسلحه شكار كنند حالل نمى

شود كه توانايى بر  حيوان حالل گوشت وحشى در صورتى با شكار كردن حالل مى ـ 2مسأله 

داشته باشد، بنابراين بّچه آهو و امثال آن که نمی تواند فرار کند و همچنين جوجه پرندگان فرار 

که توانايی پرواز  ندارد و نمی تواند فرار کند ،  نبايد شکار شود  و با شكار كردن حالل 

 .شود نمى

 

 شرایط شكار با اسلحه

 

 :شود ند با پنج شرط حالل مىهرگاه حيوان حالل گوشت وحشى را با اسلحه شكار كن ـ 3مسأله 

اى مانند گلوله ، شمشير و مانند آن باشد، ولى اگر به  وسيله دام يا چوب  آن كه با اسلحه برنده ـ1

و سنگ و مانند آن حيوانى را شكار كنند حرام است، مگر  اينکه قبل از مردن حيوان ، آن را 

 .مطابق آداب شرع ذبح کنند

 .فهمد يا بّچه مسلمانى كه خوب و بد را مىشكار كننده، مسلمان باشد  ـ2

گيرى كند و اتّفاقاً تير  اسلحه را  با قصد شكار كردن به كار برد، اّما اگر مثالً جايى را نشانه ـ3

 .به حيوانى اصابت كند، گوشت آن حيوان حرام است

 .هنگام به كار بردن اسلحه نام خدا را ببرد، ولى اگر فراموش كند اشكالى ندارد ـ4

وقتى به حيوان برسد كه جان داده باشد، ولى اگر وقتی به حيوان می رسد هنوز زنده است و  ـ5

 .به اندازه ذبح آن  وقت داشته باشد و در ذبح حيوان كوتاهى كند تا بميرد حرام است
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 شرایط شكار با سگهاى شكارى

 

شرط حالل  با پنج هرگاه با سگ شكارى، حيوان وحشى حالل گوشتى را شكار كند، ـ 4مسأله 

 :شود مى

 .باشند سگ را براى شكار تربيت كرده ـ1

 .فهمد باشد فرستد  بايد مسلمان يا بّچه مسلمانى كه خوب و بد را مى كسى كه سگ را مى ـ2

هنگام فرستادن يا حركت كردن سگ بايد فرستنده آن نام خدا را ببرد، ولى اگر از روى  ـ3

ارد و الزم نيست پيش از فرستادن سگ نام خدا را ببرد، بلكه فراموشى آن را ترك كند اشكال ند

 .است اگر پيش از آن كه سگ به شكار برسد نام خدا را ببرد کافی

شكار به واسطه زخمى كه از دندان سگ پيدا كرده بميرد، بنابراين اگر سگ، شكار خود را  ـ4

 .خفه كند يا از زيادى دويدن يا ترس بميرد حالل نيست

ه سگ را فرستاده وقتى برسد كه شكار جان داده باشد، يا اگر زنده است به اندازه ذبح كسى ك ـ5

آن  وقت نباشد، اّما اگر زمانى برسد كه هنوز زنده است و وقت کافی برای ذبح آن دارد، بايد 

 .حيوان را مطابق دستور شرع ذبح کند،  وگرنه حرام است

 

 صید ماهى

 

فلس داشته باشد، خواه فلس آن كم باشد يا زياد، كوچك باشد يا  ماهى حالل آن است كه ـ 5مسأله 

 .ريزد حالل است مىتور ماهيگيری  درشت، حتّى ماهي هايی كه فلس آنها سست است و در 

اگر ماهى را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، پاك و حالل است ؛ و الزم  ـ 6مسأله 

 .ببرند نيست در  هنگام صيد ماهی، نام خدا را

صيد كننده ماهى الزم نيست مسلمان باشد و  اگر شرط فوق رعايت شود، کفايت می  ـ 7مسأله 

 .کند
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 دستور ذبح حیوانات

 

شود ذبح  هر حيوانی که حالل گوشت باشد، اگر آن را با شرايطى كه بعداً گفته مى ـ 8مسأله 

 .کنند، خوردن گوشت آن حالل است، خواه اهلى باشد يا وحشى

براى ذبح حيوان بايد حلقوم و دو رگ بزرگ گردن و مری حيوان، از زير گلوی آن  ـ 9له مسأ

 .بريده شود

 :شرايط ذبح حيوان عبارتند از  ـ 11مسأله 

( صلى هللا عليه وآله)بيت پيامبر ها يعنى كسانى كه با اهل ذبح كننده بايد مسلمان باشد، ناصبى ـ1

 .دشمن هستند، در حكم كفّارند

 .د حيوان را با جسم تيزى كه از آهن، يا فلز ديگر باشد ذبح کنندباي ـ2

در موقع ذبح، بايد جلو بدن حيوان رو به قبله باشد، ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن  ـ3

 .مسأله، حيوان را به سمتى غير از قبله ذبح کند، حالل است

ِّ »يا  «بسم ّللا  »بگويد  هنگام ذبح حيوان، بايد نام خدا را ببرد و همين قدر كه ـ4 يا  «ُسْبحاّن ّللا 

ُ »بگويد  كافى است ؛ ولى در صورتى كه از روى فراموشى نام خدا را نبرد اشكال  «ال اِّلهّ اِّالَّ ّللا 

 .ندارد

بايد از حيوان به هنگام ذبح يا بعد از آن ، حركتى صادر شود، اگر چه مثالً چشم يا دم خود را  ـ5

 .را به زمين زند كه معلوم شود زنده بوده استحركت دهد يا پاى خود 

تواند مرد باشد يا زن يا بچه ای كه دستورات ذبح  كند مى كسى كه حيوان را ذبح مى ـ 11مسأله 

 .داند، ولى بهتر است تا دسترسى به مرد باشد،  زنان و كودكان را معاف دارند را مى

در صورتى كه شرايط شرعى آن مطابق  ذبح حيوانات با دستگاه های ماشينی ذبح، ـ 12مسأله 

 .آنچه در بحث ذبح حيوانات گفته شد انجام شود جايز است

هرگاه چند حيوان را باهم ذبح کنند، يك بسم ّللّا براى همه آنها كافى است، همچنين  ـ 13مسأله 

بسم  ذبح کنند، يك( با وجود شروط ديگر)هرگاه با ماشين، تعداد زيادى حيوان را در زمان واحد 

 .كند ّللّا كفايت مى
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 دستور كشتن شتر

 

براى كشتن شتر ، عالوه بر  پنج شرطى كه براى ذبح حيوانات گفته شد،  بايد كارد  ـ 14مسأله 

يا چيز ديگرى را كه از آهن و برنده باشد در گودى بين گردن و سينه اش  فرو كنند و اين عمل 

 .گويند مى «نحر»را 

ه جاى نحر كردن سر ببرند، يا گوسفند و گاو را به جاى سر بريدن اگر شتر را ب ـ 15مسأله 

 .نحر كنند، گوشت آنها حالل نيست

در زمان حاضر، گاه براى آسان شدن ذبح حيوانات، آن را به نحوی بيهوش می کنند  ـ 16مسأله 

حس شود و  بعد آن را ذبح می کنند، اين كار در  دهند، تا كمى بى و يا به حيوان شوك مى

صورتى كه حيوان بعد از بيهوش شدن و  شوك زنده باشد و در هنگام ذبح يا بعد از آن حرکتی 

 .کند، مثال چشم يا دم يا پاهای آن حرکت کند،  اشكال ندارد
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 ازدواج

 

ازدواج دائم   -1: شوند و آن بر دو قسم است با عقد ازدواج، زن و مرد با هم حالل مى ـ 1مسأله 

ازدواج موقّت كه با شرايطی خاص، با تعيين مهر براى مّدتی معيّن عقد زناشوئى  -2و هميشگی  

 .بندند مى

در عقد ازدواج  دائم  يا موقّت، خواندن صيغه عقد  الزم است و صيغه عقد را طرفين  ـ 2مسأله 

 .توانند بخوانند يا وكيل آنها مى

خواندن صيغه عقد ، جايز وكالت مرد از طرف زن، يا زن از طرف مرد، براى  ـ 3مسأله 

 .است

اند تا صيغه عقد آنها را بخواند، تا زمانی که  هرگاه زن و مردى به كسى وكالت داده ـ 4مسأله 

شوند، ولى اگر وكيل مورد  يقين نكنند كه وكيل صيغه را خوانده است، بر يكديگر حالل نمى

 .می کنندام،  به گفته او اعتماد  اعتماد باشد و بگويد عقد را  خوانده

 

 دستور خواندن صیغه عقد دائم

 

كافى است كه ( با رعايت ساير شروط که بيان می گردد)براى خواندن صيغه عقد دائم  ـ 5مسأله 

داقِّ اْلّمْعلُومِّ »: زن بگويد ي ّعلّى الصَّ ْجتُّك نّْفسِّ خود را به همسرى تو درآوردم با : يعنى) «ّزوَّ

قبول كردم اين ازدواج : يعنى) «قّبِّْلُت التَّْزویجّ »: آن بگويدو مرد هم بعد از ( مهرى كه معيّن شده

لّتي »: و اگر ديگرى را براى اين كار وكيل كنند كافى است كه وكيل زن بگويد( را ْجُت ُمّوك ِّ ّزوَّ

داقِّ اْلّمْعلُومِّ  لّّك ّعلّى الصَّ موّكله خودم را به همسرى مّوكل تو با مهر معلوم : يعنی ) «ُمّوك ِّ

لي ّهّكذا»: وكيل مرد نيز بگويد( درآوردم من نيز عقد ازدواج را : يعنی ) «قّبِّْلُت التزویج لُِّمّوك ِّ

 (.گونه از طرف موّكل خودم قبول كردم همين
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 دستور خواندن صیغه عقد موقت

 

با رعايت ديگر شرايط که بيان خواهد شد، و بعد از )براى خواندن صيغه عقد موقّت  ـ 6مسأله 

ي فِّى اْلُمدَّةِّ اْلّمْعلُوّمةِّ ّعلّى »: مهر معيّن شد، کافی است که زن بگويد كه مّدت و آن ْجتُّك نّْفسِّ ّزوَّ

مرد نيز ( من خودم را به همسرى تو در مّدت معيّن با مهر معيّن درآوردم)« اْلّمْهرِّ اْلّمْعلُومِّ 

جْ »: كه وكيل زن بگويد يا اين( قبول كردم)« قّبِّْلتُ »: بگويد لّّك فِّى اْلُمدَّةِّ ُت ُمّوك ِّ زوَّ لّتِّي ُمّوك ِّ

موّكله خودم را به ازدواج موّكل تو در مّدت معيّن با مهر معيّن ) «اْلّمْعلُوّمةِّ ّعلّى اْلّمْهرِّ اْلّمْعلُومِّ 

لِّي ّهّكذا»: وكيل مرد نيز بگويد( درآوردم  (.قبول كردم براى موّكل خودم همينگونه) «قّبِّْلُت لُِّمّوك ِّ

 

 جشرایط عقد ازدوا

 

 :در عقد ازدواج شرايط ذيل بايد رعايت شود ـ 7مسأله 

در صورتی که طرفين بتوانند، بايد صيغه عقد را  به عربى صحيح بخوانند، و يا وکيلی را  ـ1

برگزينند که بتواند به صورت صحيح بخواند، ولى در صورتى كه مرد و زن نتوانند صيغه را به 

ا شرايط مذکور انتخاب کنند تا از طرف آنها بخواند، نحوی که بيان شد  بخوانند يا وکيلی ب

توانند به زبان خود بخوانند، ولى بايد جمله ای را بگويند كه معنى همان صيغه عربى را  مى

 .داشته باشد

باشد، يعنى قصدش اين باشد كه با  قصد انشاء داشته خواند بايد كه صيغه عقد را مى كسى ـ2

ن آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد گفتن اين الفاظ، همسرى در ميا

 . اين معنى را قبول كند، وكيل نيز بايد  قصد انشاء را  داشته باشد

 .خواند بايد عاقل و  بالغ باشد هر چند از طرف ديگرى وكيل باشد كسى كه صيغه عقد را مى ـ3

 .بايد زن و شوهر را معيّن كندوكيلی که صيغه عقد را می خواند، در اجراى صيغه عقد  ـ4

زن و مرد بايد از روى اختيار به ازدواج راضى باشند و کسی آنها را به ازدواج با يکديگر  ـ5

 .مجبور نکرده باشد
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برای ازدواج با دختر باکره ای که از ديدگاه عرف، نمی تواند مصلحت خود را  ـ 8مسأله 

او  الزم است؛ و دخترى كه بالغه و رشيده  تشخيص دهد، موافقت خودش و  پدرش  يا جّد پدری

است، يعنى می تواند مصلحت خود را تشخيص دهد چنانچه باكره باشد ، بنا بر احتياط ، با اجازه 

پدر يا جّد پدرى ازدواج نمايد، ولى اگر همسر مناسبى براى دختر پيدا شود و پدر مخالفت كند، 

ند او را مجبور کنند با شخص معينی ازدواج اجازه او شرط نيست و پدر يا ديگران نمی توان

اگر به پدر يا جّد پدرى دسترسى نباشد و دختر هم احتياج به ازدواج داشته باشد، اجازه پدر . نمايد

اما اگر  دختر قبالً شوهر كرده و طالق گرفته باشد، برای ازدواج . و جد پدری شرط نيست

 .مجدد، اجازه پدر و جد پدری  الزم نيست

 

 فسخ نكاح عیوب

 

تواند  هرگاه مرد بعد از عقد متوجه بشود كه زن او يكى از عيوب زير را دارد، مى ـ 9مسأله 

كور بودن    ـ4( پيسى)بيمارى برص  ـ3( خوره)بيمارى جذام   ـ2ديوانگى  ـ1:   عقد را فسخ كند

شده  يعنى مجرای بول و حيض او يكى)افضا شدن  ـ6. شل بودن بطورى كه آشكار باشد ـ 5

 .اى در او باشد كه مانع نزديكى شود گوشت يا استخوان يا غّده ـ7(. باشد

نداشتن ـ 2ديوانه بودن شوهر  ـ1: تواند در چند صورت عقد را فسخ کند زن نيز مى ـ 11مسأله 

در صورتی که شوهر . هاى او را كشيده باشند بيضه ـ4ناتوانى از نزديكى جنسى  ـ3آلت مردى 

مبتال باشد و زن قبال نمی دانسته و بعد از عقد متوجه ( پيسی)يا برص ( خوره)به بيماری جذام 

شده است، زن می تواند از شوهر جدا شود ؛ ولی بنا بر احتياط واجب، بايد شوهر را راضی 

 .کنند تا زن را طالق دهد و اگر راضی نشد، حاکم شرع بايد حکم طالق را بدهد

که در مسائل فوق بيان )اگر عيوب ياد شده در زن و مرد بنا بر احتياط واجب،   - 11مسأله 

قابل معالجه باشد و هزينه ای برای معالجه زن بر   -از ديدگاه عرف مردم  -، در مدتی کوتاه (شد

شوهر تحميل نشود و هزينه ای برای معالجه شوهر بر زن تحميل نشود، بايد صبر کنند و در 

 .  انند عقد را فسخ نمايندصورت عدم معالجه با شرايط فوق، می تو
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هرگاه زن يا شوهر ، پس از عقد ازدواج بفهمد که طرف مقابل دارای عيوب مذکور  -12مسأله 

 . است و در عين حال با او  همبستر شود و دخول انجام گيرد،  حق فسخ عقد را از دست می دهد

ا فسخ کند، شوهر بايد هرگاه به خاطر ناتوانى مرد از نزديكى، زن عقد ازدواج ر ـ 13مسأله 

نصف مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر يكى ديگر از عيبهايى كه گفته شد مرد يا زن عقد 

را به هم بزند اگر باهم نزديكى نكرده باشند، پرداخت مهر  بر مرد واجب نيست، ولی اگر 

 .نزديکی كرده باشند،  مرد بايد  مهر را بپردازد

 

 حرام است زنانى كه ازدواج با آنان

 

ازدواج با زنانى كه با انسان محرم هستند حرام است، مانند مادر، دختر، خواهر،  ـ 14مسأله 

مادر پدر، مادر مادر، عّمه، خاله، عمه پدر، عمه مادر، خاله پدر ، خاله مادر، دختر برادر، 

دختر دختر خواهر، دختر پسر، دختر دختر، دختر پسر برادر، دختر پسر پسر برادر، دختر 

برادر ، دختر دختر دختر برادر، دختر پسر دختر برادر، دختر پسر خواهر، دختر پسر پسر 

خواهر، دختر دختر خواهر، دختر دختر دختر خواهر، دختر پسر دختر خواهر،  زن پدر، مادر 

 .زن ، زن پسر  و دختر زن

ى نكرده باشد، مادر و اگر مردی  زنى را به عقد خود در آورد، هر چند با او نزديك ـ 15مسأله 

شوند، ولى دختر زن در  مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه باال روند با آن مرد محرم مى

 .شود كه مرد با آن زن نزديكى كرده باشد صورتى به آن مرد حرام مى

 .پدر و جّد شوهر  و پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر، با زن او محرم هستند ـ 16مسأله 

تواند با خواهر  هرگاه زنى را براى خود عقد كند تا وقتى آن زن در عقد اوست نمى ـ 17مسأله 

آن زن ازدواج كند، خواه عقد دائم باشد يا موقّت، حتّى بعد از طالق مادام كه در عّده است، در 

تواند با خواهر او   ، نمى(كه شرح آن در كتاب طالق خواهد آمد)صورتى كه عّده رجعى باشد 

در عّده متعه، خواه بعد از تمام شدن مّدت باشد و يا بنا بر احتياط واجب، کند، همچنين ازدواج 

 .بخشيدن مّدت، تا زمانی که بعد از طالق در عّده است، نمی تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد 

 .دتواند بدون اجازه همسر خود، با خواهرزاده يا برادرزاده او ازدواج كن مرد نمى ـ 18مسأله 
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، می تواند  با ر مسلمان ازدواج کند، مرد مسلمانتواند با مرد غي زن مسلمان نمى ـ 19مسأله 

، مشروط به اينکه يا ازدواج دائم يا موقت نمايد( يهودی و مسيحی و زردشتی)اهل کتاب زن 

تحت فرزندی به دنيا نياورند ، و يا اگر فرزندی از آنها متولد شد ، پدر مطمئن باشد که فرزندش 

همچنين در ازدواج دائم اين شرط وجود دارد که بايد مرد  .تاثير  آن زن، غير مسلمان نشود

مسلمان، هنگام ازدواج با زن غير مسلمان شرط کند که از خوردن گوشت خوک و نوشيدن 

 . شراب، خودداری نمايد

در غير اين در ازدواج موقّت بايد مدت زمان  و مقدار مهر تعيين شده باشد ؛  ـ 21مسأله 

 .صورت، ازدواج باطل است

 -بجز صورت و دستها تا مچ  -مرد بايد از نگاه کردن به بدن و موی سر نامحرم   ـ 21مسأله 

اجتناب کند ، همچنين بر زن  واجب است  بدن و موى خود را از نامحرم بپوشاند ، ولى 

 .پوشانيدن صورت و دستها تا مچ واجب نيست

پزشک مرد به زن نامحرم براى معالجه در صورتى كه ضرورت داشته نگاه كردن  ـ 22مسأله 

 .باشد، جايز است

نگاه كردن مرد به زنى كه قصد دارد  با او ازدواج كند به منظور آگاه شدن از حسن  ـ 23مسأله 

 .و عيب او ، در صورت موافقت زن ، جايز است
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 طـــالق

 شرایط طالق

 

دهد بايد عاقل و بالغ باشد و به اختيار خود طالق  مردى كه همسر خود را طالق مى ـ  1مسأله

بنابراين طالق از روى اجبار و طالق دادن  به شوخى صحيح . دهد و  بايد قصد جّدى داشته باشد

 .نيست

 به مرد بايد صيغه طالق را  با رعايت ساير شروط مانند حضور دو شاهد عادل، ـ 2مسأله 

عربى صحيح بخواند و اگر نمی تواند، بايد وکيل بگيرد که شرايط الزم را داشته باشد و بتواند 

صحيح بخواند، و اگر اين هم ممکن نبود و  اجرای صيغه طالق ضروری باشد، می تواند به 

زبان خودش بخواند، مشروط به اينکه عبارتی بگويد که کامال معنای صيغه طالق شرعی را 

اگر خود شوهر بخواهد صيغه طالق را بخواند و اسم زن او مثالً فاطمه است . داشته باشد

ّمةُ طالِّقٌ »: گويد مى و اگر ديگرى را ( يعنى همسرم فاطمه از همسرى رهاست) «ّزْوّجتِّي فاطِّ

ّمةُ طالِّقٌ »: وكيل كند، آن وكيل بايد بگويد لِّي فاطِّ يعنى همسر موّكل من فاطمه از  «ّزْوّجةُ ُمّوك ِّ

 .ی  رهاستهمسر

در هنگام اجرای صيغه طالق، زن بايد از خون حيض و نفاس پاك باشد و نيز  ـ 3مسأله 

 .شوهرش در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد

 :طالق دادن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است ـ 4مسأله 

مرد از زن به  ـ3. ر باشدباردازن    ـ2. شوهر بعد از ازدواج مطلقاً با او نزديكى نكرده باشد ـ1

 .مدت يک ماه يا بيشتر غايب باشد

هرگاه با همسرش نزديكى كرده و بخواهد طالقش دهد بايد صبر كند تا حيض ببيند و  ـ 5مسأله 

پاك شود و آنگاه طالق انجام شود، مگر اينکه زن باردار باشد و يا اينکه يائسه باشد و يا اينکه 

 .شد  که حيض می بيند قبل از رسيدن دختر به سنی با

ازدواج موقّت طالق ندارد، بلکه هر زمان مّدتش تمام شود يا مرد بقيه مّدت را به زن  ـ 6مسأله 

 .شود ببخشد، از او جدا  مى
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 عـد ه طـالق

 

دارد، يعنی برای مدت زمان معينی بعد  زنى كه از شوهرش طالق گرفته بايد عّده نگه ـ 7مسأله 

ق  که در مسائل بعد بيان می شود، از ازدواج مجدد با شخص ديگری      از خوانده شدن صيغه طال

كه شوهر با او نزديكى نكرده باشد و دخول صورت نگرفته باشد، يا قبل  خود داری کند، مگر اين

در اين سه صورت . از رسيدن دختر به سن مشاهده حيض، طالق داده شود، يا زن يائسه باشد 

 .ند بالفاصله شوهر كند و الزم نيست عده نگاه داردتوا بعد از طالق ، زن مى

مقدار عّده در مورد زنانى كه صاحب عادت هستند، آن است كه بعد از طالق، دوبار  ـ 8مسأله 

 .كه حيض سوم را ديدند،  عّده آنها  تمام است حيض ببينند و پاك شوند و هنگامى

بينند؛ سه  ر سّن زنانى است كه عادت مىمقدار عده زنى كه عادت ماهانه نبيند ولی د ـ 9مسأله 

 .ماه کامل است

 .پايان عّده زن باردار، آن است که وضع حمل کند ـ 11مسأله 

عّده زن در ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مّدت، در صورتى كه عادت ماهانه  ـ 11مسأله 

 .مام استروز ت وپنج بيند، چهل بيند، به مقدار دوحيض كامل است و اگر عادت نمى مى

 .شود ابتداى شروع عّده طالق از آن موقعى است كه صيغه طالق خوانده مى ـ 12مسأله 

 

 عد ه وفات

 

زنى كه شوهرش از دنيا رفته بايد چهارماه و ده روز عّده نگه دارد و در اين مدت،  ـ 13مسأله 

و نزديكى كرده از ازدواج مجدد خود داری کند، خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت، شوهرش با ا

باشد يا نه، حتّى زن يائسه نيز بايد عّده وفات نگه دارد و اگر باردار است بايد تا هنگام وضع 

حمل عّده نگه دارد و اگر پيش از گذشتن چهارماه و ده روز فرزندش به دنيا آيد بايد تا چهارماه و 

 .ده روز از زمان مرگ شوهر، عّده را ادامه دهد
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عّده وفات در صورتى كه شوهر غايب باشد و فوت كند بنا بر احتياط واجب،   ابتداى  ـ 14مسأله 

 .شود از موقعى است كه زن از مرگ شوهر باخبر مى

 

 طالق بائن و رجعى

 

طالق بائن آن است كه مرد  «طالق رجعى»و  «طالق بائن»: طالق بر دو قسم است ـ 15مسأله 

از رجوع آن است كه مرد بدون عقد با زن آشتى منظور )در آن حّق رجوع به زن خود را ندارد، 

طالق زنى كه به سنی که  ـ1: طالق بائن بر پنج قسم است .(كند و او را مجّدداً به همسرى بپذيرد

طالق زنى كه شوهرش بعد از عقد، با او  ـ3.  طالق زن يائسه ـ2. حيض می بيند نرسيده

طالق خلع و مبارات  ـ5. اند بار طالق دادهطالق سوم زنى كه او را سه ـ 4. نزديكى نكرده باشد

و غير اينها را طالق رجعى گويند كه تا وقتى زن در عّده است مرد : كه شرح آن بعداً خواهد آمد

 .تواند به او رجوع كند مى

 

 احكام رجوع

 

خود  بيرون كند  تواند او را از خانه هرگاه مرد همسرش را طالق رجعى دهد نمى ـ 16مسأله 

مگر اينکه رفتار زن طوری باشد که موجب )يد نفقه او را هم در مدت زمان عّده بدهد بلکه با

، همچنين بر  زن نيز حرام است (آزار و اذيت  برای اهل خانه گردد و تحمل آن مشقّت بار باشد

 .كه براى كارهاى غير الزم از آن خانه بيرون رود، مگر با اجازه شوهر

تواند در ايام عّده، به زن خود رجوع كند و دوباره زندگی  مىدر طالق رجعى مرد  ـ 17مسأله 

رجوع كردن بر دو  اى بخواند؛ و  كه صيغه عقد تازه زناشويی را با او از سر گيرد، بدون آن

ـ سخنى بگويد كه معنايش اين باشد كه آن زن را دوباره به همسرى خود پذيرفته 1: قسم است

 .نى را برساندـ كارى انجام دهد كه همين مع2. است
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واجب نيست مرد هنگام رجوع كردن شاهد بگيرد، ولی بهتر است دو شاهد عادل،  ـ 18مسأله 

 .بر رجوع مرد به زوجه گواه باشند

همسرش را با شرايط الزم طالق دهد و در ايام عّده به او رجوع کند و مردی هرگاه  ـ 19مسأله 

طهارت از حيض بعدی او را طالق دهد و  زندگی زناشويی را از سر بگيرد و دوبار در حالت

مجددا در ايام عّده به او رجوع کند و زندگی زناشويی را از سر بگيرد و  برای بار سوم  در 

حالت پاکی از حيض بعدی او را طالق دهد، در اين صورت آن زن بر او حرام می شود و حق 

آن زن بعد از گذشتن ايام عّده  رجوع  ديگری ندارد و تنها در صورتى بر او حالل خواهد شد كه

به عقد دائم شوهر ديگرى درآيد و با او نزديكى كند، سپس او را طالق دهد، بعد از تمام شدن 

 .تواند با او ازدواج كند عّده، شوهر اّول مى

 

 طالق ُخْلع

 

اگر زندگی مشترک زن و شوهری به نحوی مختل شود که به دليل مخالفت های   ـ 21مسأله 

بيم آن رود كه ادامه همسرى  نشان دهنده عدم تمايل او به بقاء زندگی مشترک است ،  زوجه که

تواند مهر خود يا مال ديگرى را به شوهر   آنها باعث زير پا گذاشتن حدود الهی شود ، زن مى

اين را طالق .  ببخشد كه او را طالق دهد، در اين صورت اگر مرد بپذيرد، طالق انجام می شود

 .گويندخلع  می 

برای اجرای صيغه طالق خلع ، اگر اسم زوجه مثال فاطمه است ، کافی است که  ـ 21مسأله 

ّمةُ ّخلّْعتُها ّعلى ما بّّذلّْت ، هِّّى طالِّقٌ »: مرد بگويد يعنى زنم فاطمه را در برابر ) «ّزْوّجتِّي فاطِّ

ل بخواند و اسم شوهر اما اگر بخواهند وكي(. چيزى كه بخشيده است رها ساختم، او را طالق دادم

ّمةّ بّّذْلُت ّمْهّرها »: گويد است، وكيل زن مى« فاطمه»و اسم زن « دمحم»مثال  لّتِّي فاطِّ ّعْن ُمّوك ِّ

د لِّیّْخلّعّها ّعلّْیهِّ  لِّّك ُمّحمَّ لِّي ّخلّْعتُها »: گويد پس از آن وكيل مرد بدون فاصله مى «لُِّمّوك ِّ ّزْوّجةُ ُمّوك ِّ

مهر يا چيز ديگری را  که زن به شوهر در قبال طالق خود می . «طالِّقٌ  ّعلى ما بّّذلّْت ، هِّىّ 

 .بخشد، بايد معين و معلوم گردد
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 طالق مبارات

 

هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را که مبلغ آن  ـ 22مسأله 

 .ات گويندکمتر از مهر است به مرد ببخشد كه او را طالق دهد آن را طالق مبار

صيغه طالق مبارات را بايد به طريق زير بخوانند، اگر خود شوهر صيغه را  ـ 23مسأله 

بّاّرأُْت ّزْوّجتى فاّطّمةّ ّعلى ما بّّذلّْت، و هِّّى »: گويد است، مى« فاطمه»خواند و مثالً اسم زن  مى

و او طالق داده شده  مفارقت كردم از  همسرم فاطمه  در مقابل آنچه بخشيده است،: يعنى «طالِّقٌ 

ّمةّ »: گويد ودر صورتى كه وكيل مرد بخواهد صيغه را بخواند مى. است لي فاطِّ بّاّرأُْت ّزْوّجةّ ُمّوك ِّ

 .«ّعلى ما بّّذلّْت،  و هِّّى طالِّقٌ 

مالى را كه زن براى طالق مبارات به شوهر خود می بخشد،  بايد بيشتر از مهر  ـ 24مسأله 

 .هر مقدار باشد ، اشكال ندارد نباشد، ولى در طالق خلع

 

 وکالت زوجه در امر طالق

 

اگر زن در موقع عقد شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هرگاه  ـ 25مسأله 

شوهرش مثال برای مدتی معين نفقه او را ندهد يا معتاد شود يا زن ديگری بگيرد ، خود را مطلّقه 

 .ورتى، زن حق دارد خود را طالق دهدكند؛  اين وكالت صحيح است و در چنين ص
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 ارث

 میراث خویشاوندان

 

 :برند به سه گروه تقسيم می شوند كسانى كه به واسطه خويشاوندى ارث مى ـ 1مسأله 

ل پدر ، مادر و اوالد ميّت هستند  و  در صورت  نبودن اوالد، اوالد اوالد او هرچه   :گروه او 

تا وقتی که يك نفر از اين .  می باشند  -ز آنان كه به ميّت نزديكتر استهر كدام ا -پايين روند  

 .برند مگر زن يا شوهر با شرايطی که  بيان می گردد گروه اول باشد، ديگران ارث نمى

پدر بزرگ ها و  مادر بزرگ ها و برادر و خواهر ميت هستند و در صورت نبودن  :گروه دوم

والد اوالد ايشان، هر كدام به ميّت نزديكتر است می باشند و تا برادر و خواهر، اوالد ايشان و ا

برند؛ اما اگر همسر داشته باشد، نحوه  يك نفر از اين گروه وجود دارد گروه سوم ارث نمى

 .ميراث او در بحث ارث زن و شوهر  بعدا بيان خواهد شد

صورت نبودن آنان، اوالد و در . عمو ، عّمه ، دايى و خاله هر چه باال روند هستند :گروه سوم

 .آنها ارث می برند

 

ل  ارث گروه او 

 

رسد و اگر  اگر  وارث ميّت فقط يك نفر از گروه اّول باشد، تمام مال ميّت به او مى ـ 2مسأله 

شود و اگر دختر و  چند پسر باشند يا فقط چند دختر باشند، ميان آنها بطور مساوى قسمت مى

كنند كه به هر پسر دو سهم  و به هر دختر  ه نحوی  قسمت مىپسر هر دو باشند ، ميراث را ب

 .يک سهم برسد
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اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر او باشند، دو قسمت ميراث را پدر و يك قسمت آن را ـ  3مسأله 

برد، ولى اگر ميّت دو برادر، يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد، در  مادر مى

 .رسد برد و بقيّه به پدر مى ر يک ششم مال را مىاين صورت، ماد

اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك دختر باشند، پدر و مادر هر كدام يك ششم  و  ـ 4مسأله 

برد و يک ششم باقيمانده به همين نسبت ميان همه آنها  دختر سه قسمت از شش قسمت  را مى

ار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى داشته كه ميّت دو برادر يا چه تقسيم می شود، مگر اين

باشد، در اين صورت آن يک ششم باقيمانده به چهار قسمت تقسيم می شود و سه قسمت به دختر 

 .و يک قسمت به پدر داده می شود

كنند، پدر و  اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد مال را شش قسمت مىـ  5مسأله 

برد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن  مت و پسر چهار قسمت آن را مىمادر هر كدام يك قس

كنند و اگر پسر و دختر باهم باشند طورى  چهار قسمت را بطور مساوى ميان خودشان تقسيم مى

 .كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد تقسيم مى

ك پسر باشد مال را شش در صورتی که وارث ميّت فقط پدر و يك پسر، يا مادر و ي ـ 6مسأله 

 .كند، يك قسمت سهم پدر يا مادر است و پنج قسمت سهم پسر قسمت مى

كنند يك  اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و پسر و دختر باشد مال را شش قسمت مى ـ 7مسأله 

كنند كه هر پسر دو  برد و پنج سهم باقى مانده را طورى تقسيم مى سهم آن را پدر يا مادر مى

 .دختر ببرد برابر

اگر وارث ميّت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك دختر باشد مال را چهار قسمت  ـ 8مسأله 

 .برد كنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و سه قسمت را دختر مى مى

در صورتی که وارث ميّت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشد دو سوم  ـ 9مسأله 

می دهند تا ميان آنها به تساوی تقسيم شود و يک ششم مال را پدر يا مادر مال را به دخترها 

 .برد  و باقيمانده آن را که يک ششم است  به همين نسبت ميان آنها تقسيم می کنند مى

سهم پسر ميّت را ( هرچند دختر باشد)اگر ميّت اوالد نداشته باشد نوه پسرى او  ـ 11مسأله 

 .برد سهم دختر ميّت را مى( چند پسر باشد هر)برد و نوه دخترى او  مى
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 ارث گروه دوم 

 

مادر »و « پدر بزرگ»برند  گروه دوم از كسانى كه به واسطه خويشاوندى ارث مى ـ 11مسأله 

ميّت هستند و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اوالدشان به « خواهر»و « برادر»و « بزرگ

برند، كه هيچ كس از گروه اّول وجود  تى ارث مىبرند، اين گروه در صور جاى آنها ارث مى

 .نداشته باشد

رسد و اگر چند  اگر وارث فقط يك برادر يا يك خواهر ميت باشد، همه مال به او مىـ  12مسأله 

شود و  برادر يا چند خواهر پدر و مادرى باشند همه مال بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مى

 .ى باهم باشند سهم هر برادر دو برابر خواهر خواهد بوداگر برادر و خواهر پدری و مادر

در صورت وجود برادر و خواهر پدر و مادرى، برادر و خواهر پدرى فقط كه از  ـ 13مسأله 

برد، ولى اگر برادر وخواهر پدر ومادرى ندارد چنانچه فقط يك  مادر با ميّت جدا است ارث نمى

رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدرى  ه او مىخواهر يا يك برادر پدرى دارد تمام مال ب

شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى دارد هر  دارد مال بطور مساوى درميان آنها تقسيم مى

 .برد برادر دو برابر خواهر مى

اگر وارث فقط يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد كه از پدر با ميّت جداست تمام  ـ 14مسأله 

رسد و اگر چند برادر مادرى، يا چند خواهر مادرى، يا چند برادر و خواهر  مال به او مى

 .شود مادرى باشند، درهرصورت مال بطور مساوى ميان آنها تقسيم مى

در صورتی که وارث، برادر و خواهر پدری و مادرى و برادر و خواهر پدرى و  ـ 15مسأله 

برند و مال را شش قسمت  پدرى ارث نمى يك برادر و يك خواهر مادرى باشند،  برادر و خواهر

كنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى، بقيّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى  مى

اّما اگر بيش از يك برادر يا يك خواهر مادرى . برد دهند و هر برادر دو برابر خواهر مى مى

و خواهر مادرى بطور مساوى ميان كنند، يك قسمت آن را برادر  دارد مال را سه قسمت مى

دهند و سهم هر  كنند و دو قسمت را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى خودشان تقسيم مى

 .برادر دو برابر خواهر است
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اگر وارث فقط برادر و خواهر پدرى و يك برادر يا خواهر مادرى باشد، مال را  ـ 16مسأله 

برد و پنج قسمت ديگر به  ا خواهر مادرى مىكنند، يك قسمت آن را برادر ي قسمت مى شش

 .برد رسد و هر برادر دو برابر خواهر مى برادر و خواهر پدرى مى

اگر وارث فقط برادر و خواهر پدرى و دو يا چند برادر و خواهر مادرى باشد، مال  ـ 17مسأله 

كنند و دو  ىكنند، يك قسمت آن را برادر وخواهر مادرى بطور مساوى تقسيم م را سه قسمت مى

 .رسد و سهم هر برادر دو برابر خواهر است قسمت به برادر و خواهر پدرى مى

اگر وارث فقط برادر وخواهر و همسر او باشند، همسر ارث خود رابه تفصيلى كه  ـ 18مسأله 

برد و خواهر و برادر بطورى كه در مسائل گذشته گفته شد  مى شود  در مسائل آينده گفته مى

بنا بر اين، اگر وارث ميّت شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و . برند مى ارث خود را

رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال  خواهر پدر و مادرى او باشند، نصف مال به شوهر مى

 .به برادر و خواهر مادرى و باقيمانده سهم برادر و خواهر پدر و مادرى است

ر و برادر ش فوت شده باشند، سهم آنان با همان نسبت ، در صورتى كه ميّتی خواه ـ 19مسأله 

 .رسد به اوالدشان مى

اگر وارث فقط يك جد يا يك جّده است، چه پدرى باشد يا مادرى همه مال به او  ـ 21مسأله 

 .برد رسد و با وجود جّد ميّت، پدر جّد او ارث نمى مى

شود دو قسمت را جّد  مال سه قسمت مىاگر وارث ميّت فقط جّد و جّده پدرى باشند،  ـ 21مسأله 

برد و اگر جّد و جّده مادرى باشند مال بطور مساوى ميان آنها تقسيم  و يك قسمت را جّده مى

 .شود مى

اگر وارث فقط يك جد يا جّده پدرى و يك جد يا جّده مادرى باشد، مال سه قسمت  ـ 22مسأله 

 .سمت سهم جد يا جّده مادرىشود، دو قسمت سهم جد يا جّده پدرى است و يك ق مى

در صورتی که وارث جّد و جّده پدرى و جّد و جّده مادرى باشد مال سه قسمت  ـ 23مسأله 

كنند و دو قسمت آن  مى شود يك قسمت آن را جّد و جّده مادرى، بطور مساوى بين خود تقسيم مى

 .كنند كه سهم جد دوبرابر جّده باشد را جّد و جّده پدرى طورى تقسيم مى

اگر وارث فقط زن يا شوهر و جّد و جّده پدرى و جّد و جّده مادرى او باشند، زن يا  ـ 24مسأله 

برند و يك قسمت از سه قسمت  شوهر، ارث خود را به شرحى كه در مسائل آينده خواهد آمد مى
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به  كنند و بقيّه دهند كه بطورى مساوى ميان خود تقسيم مى اصل مال را به جّد و جّده مادرى مى

 .رسد و سهم جد دو برابر جّده است جّد و جّده پدرى مى

با برادران مادرى باشد، جد در حكم يك ( يا هر دو)اگر وارث، جد يا جّده مادرى  ـ 25مسأله 

كنند و اگر  برادر و جّده در حكم يك خواهر است و مال را در ميان خود بطور مساوى تقسيم مى

باشند جد، حكم ( يا پدرى و مادرى)با برادران پدرى ( مادرى يا پدر و)وارث، جّد و جّده پدرى 

كنند كه سهم  يك برادر و جّده، حكم يك خواهر را دارد و ارث را در ميان خود چنان تقسيم مى

 .هر مرد دو برابر سهم زن شود

 

 ارث گروه سوم

 

از گروه اّول و عمو و عّمه و دايى و خاله و اوالد آنان هستند كه اگر : گروه سوم ـ 26مسأله 

 .برند دوم كسى نباشد، آنها ارث مى

يعنى با پدر ميّت )اگر وارث فقط يك عمو يا يك عّمه است، چه پدر و مادرى باشد  ـ 27مسأله 

و اگر چند عمو و  چند . رسد يا پدرى فقط، يا مادرى، تمام مال به او مى( از يك پدر مادر باشد

 .دبر عّمه باشند، عمو دو برابر عّمه مى

اگر وارث فقط چند عمو يا فقط چند عّمه باشد مال بطور مساوى بين آنها تقسيم  ـ 28مسأله 

 .شود مى

اگر وارث عمو و عّمه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى  ـ 29مسأله 

د مال برند، سپس اگر ميّت تنها يك عمو يا يك عّمه مادرى دار باشند، عمو و عّمه پدرى ارث نمى

كنند يك قسمت را به عمو يا عّمه مادرى و بقيّه را به عمو و عّمه پدر و  را شش قسمت مى

و اگر ميّت عمو و عّمه مادرى ( طورى كه سهم عمو دو برابر عّمه باشد به)دهند  مادرى مى

كنند، دو  مال را سه قسمت مى( دو عمو يا دو عّمه يا يك عمو و يك عّمه مادرى)متعّدد دارد 

و يك قسمت را عمو و عّمه ( عمو دو برابر عّمه)برند  سمت را عمو و عّمه پدر و مادرى مىق

 .مادرى
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رسد، و اگر  در صورتی که وارث فقط يك دايى يا يك خاله باشد همه مال به او مى ـ 31مسأله 

ان مال بطور مساوى مي( و همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند)هم دايى و هم خاله باشد 

 .شود آنها قسمت مى

اگر وارث، فقط يك دايى يا يك خاله مادرى ، و دايى و خاله پدر و مادرى و دايى و  ـ 31مسأله 

كنند  برند و مال را شش قسمت مى خاله پدرى باشد، در اين صورت دايى و خاله پدرى ارث نمى

رسد و آنها بطور مساوى  يك سهم به دايى و خاله مادرى و بقيّه به دايى و خاله پدر و مادرى مى

 .كنند تقسيم مى

اگر وارث ، دايى و خاله پدرى، و دايى و خاله مادرى، و دايى و خاله پدر و مادرى  ـ 32مسأله 

برند و بايد مال را سه قسمت كنند، يك سهم آن را دايى و خاله  باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى

رسد، آنها هم  ه دايى و خاله پدر و مادرى مىكنند و بقيّه ب طور مساوى تقسيم مى مادرى به

 .كنند بطور مساوى ميان خود تقسيم مى

اگر وارث يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عّمه باشد، مال را سه قسمت  ـ 33مسأله 

 .برد كنند، يك سهم را دايى يا خاله، دو سهم را عمو يا عّمه مى مى

عّمه پدر و  له و عمو و عّمه باشد، چنانچه عمو واگر وارث يك دايى يا يك خا ـ 34مسأله 

برد و از بقيّه دو  كنند يك قسمت را دايى يا خاله مى مادرى يا پدرى، باشند مال را سه قسمت مى

دهند، بنابراين اگر مال را نه سهم كنند سه سهم به دايى يا  قسمت به عمو و يك قسمت به عّمه مى

 .رسد به عّمه مىخاله و چهار سهم به عمو و دو سهم 

اگر وارث، يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عّمه مادرى و عمو و عّمه پدر و  ـ 35مسأله 

دهند و دو  كنند، يك قسمت آن را به دايى يا خاله مى مادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى

ج سهم را به عمو و كنند يك سهم را به عمو يا عّمه مادرى و پن قسمت باقيمانده را شش سهم مى

 .برد دهند و عمو دو برابر عّمه مى عّمه پدر و مادرى يا پدرى مى

در صورتی که وارث، يك دايى يا يك خاله و عمو و عّمه مادرى و عمو و عّمه  ـ 36مسأله 

برد و دو  كنند، يك قسمت را دايى يا خاله مى پدرى و مادرى يا پدرى باشد مال را سه قسمت مى

رسد  و دو سهم  كنند، يك سهم آن به عمو و عّمه مادرى مى انده را سه سهم مىقسمت باقى م

 .برد نمايند و عمو دو برابر عّمه مى ديگر را ميان عمو و عّمه پدر و مادرى يا پدرى قسمت مى
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اگر وارث، چند دايى و چند خاله باشد كه همه پدر و مادرى، يا پدرى، يا مادرى  ـ 37مسأله 

كنند، دو سهم آن به دستورى كه در  مو و عّمه هم داشته باشد، مال را سه سهم مىباشند و ميّت ع

ها  ها و خاله كنند و يك سهم آن را دايى مسأله پيش گفته شد عمو و عّمه بين خودشان تقسيم مى

 .نمايند بطور مساوى ميان خود قسمت مى

در و مادرى يا پدرى و عمو و اگر وارث، دايى يا خاله مادرى و چند دايى و خاله پ ـ 38مسأله 

شود دو سهم آن به دستورى كه قبالً گفته شد ميان عمو و عّمه تقسيم  عّمه باشد، مال سه سهم مى

شود و در مورد يك سهم باقى مانده اگر ميّت يك دايى يا يك خاله مادرى دارد آن را شش  مى

بقيّه را به دايى و خاله پدر و دهند، و  خاله مادرى مى كنند، يك قسمت را به دايى يا قسمت مى

كنند و اگر چند دايى مادرى يا چند خاله مادرى،  مادرى يا پدرى و آنها بطور مساوى قسمت مى

كنند، يك قسمت را  يا هم دايى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن يك سهم را سه قسمت مى

دايى و خاله پدر و مادرى يا كنند و بقيّه به  هاى مادرى بطور مساوى تقسيم مى ها و خاله دايى

 .كنند رسد كه آنها نيز بطور مساوى قسمت مى پدرى مى

اگر ميّت عمو و عّمه و دايى و خاله نداشته باشد، سهم عمو و عّمه به اوالد آنها و  ـ 39مسأله 

 .رسد سهم دايى و خاله نيز به اوالد آنها مى

 

 میراث زن و شوهر

 

از دنيا برود و اوالد نداشته باشد، نصف تمام مال او به  در صورتی که زن دائمى ـ40 مسأله 

برند و اگر اوالد داشته باشد، يك چهارم تمام مال او به  رسد و بقيّه را ورثه ديگر مى شوهر مى

 .رسد و بقيّه به وارثان ديگر شوهرش مى

ر دائمى او اگر مردى از دنيا برود و فرزند نداشته باشد، يك چهارم مال او را همس ـ 41مسأله 

رسد و بقيّه  برد و بقيّه را ورثه ديگر و هرگاه فرزند داشته باشد، يك هشتم مال به زن او مى مى

 .به وارثان ديگر

اگر زن صاحب فرزند يا فرزندانی از شوهر متوفايش باشد، از تمام اموال منقول و  ـ 42مسأله 

از تمام اموال منقول ، باغ ، زمين برد ؛ اما اگر بدون فرزند باشد،  غير منقول شوهرش ارث مى
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زراعتی، و ديگر اراضی شوهرش ارث می برد ولى از زمين منزل و قيمت آن و عين ساختمان 

برد، بلکه از قيمت ساختمان منزل و درختان موجود در آن، به اندازه سهم خود ،  منزل ارث نمى

 .ارث می برد
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 خرید و فروش

 

سلمانى الزم است احكام معامالت را به مقدارى كه معموالً مورد بر هر کاسب م ـ1 مسأله 

 .احتياج او است ياد  بگيرد

كسب و كار و تالش براى زندگى از طريق تجارت و زراعت و صنعت و ديگر  ـ 2مسأله 

مشاغل مجاز براى كسانى كه مخارج خانواده خود را ندارند واجب است، و در غير اين 

 .تصورت، مستحّب مؤّكد اس

 

 معامالت حرام و باطل

 

 :در موارد ذيل، معامله حرام و  باطل است ـ 3مسأله 

، مگر در مواردی که فائده ای خريد و فروش عين نجاسات يعنى چيزهايى كه ذاتاً نجس است ـ1

خريد و فروش خون در عصر و زمان ما كه براى  عقاليی و مشروع  بر آن مترتب باشد ، مانند

گيرد و شرعا جايز است و همچنين خريد و  ماران مورد استفاده قرار مىنجات مجروحين و بي

خريد  ـ3. خريد و فروش اموال غصبى و اشياء مسروقه ـ2. فروش سگ شكارى و سگ نگهبان

شود مانند  خريد و فروش چيزهايى كه در بين مردم مال محسوب نمى ـ4. و فروش آالت قمار

ائده عقاليی داشته باشد، مثل خريد و فروش آنها برای بسيارى از حشرات؛ مگر در مواردی که ف

غّش در معامله مانند   ـ6. معامالتى كه در آن ربا باشد ـ5. امر تحقيقات علمی و آزمايشگاهی

فروختن اجناس تقلّبى كه خريدار از وضع آن خبر ندارد، مثل فروختن شير مخلوط با آب يا 

خريد و فروش اعضاى بدن مانند كليه  ـ7. اند ط كردهروغنى كه آن را با پيه يا چيز ديگرى مخلو

مگر در مواردی که نجات جان انسانی متوقف بر آن باشد و شخصی با رضايت ; و امثال آن

. کامل و بدون اجبار و اکراه عضوی را اهداء کند و بر اثر آن ، خسارت جانی متوجه او نشود

 -11. ريد و فروش تمام انواع مسكراتخ -9. خريد و فروش اراضى موات بدون احياء آن  ـ8
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معامله ای که در  -11. خريد و فروش کتب ضالل ، مگر برای ابطال و پاسخ دادن به شبهات آن

 . معامله ای که در آن کم فروشی باشد -12. آن رشوه باشد

آورند  مواّد غذايى و دارويى وارداتی و امثال آن، كه از كشورهاى غير اسالمى مى ـ 4مسأله 

كه احتمال دهيم شير و پنير و  گر نجس بودن آنها قطعى نباشد معامله آنها اشكالى ندارد، مثل اينا

 .گيرند روغن را به وسيله دستگاه مى

آورند يا از دست كافر  مى خريد و فروش گوشت و پيه كه از ممالك غير اسالمى ـ 5مسأله 

ان حالل گوشتی است كه مطابق دستور شود باطل است، ولى اگر بدانيم كه آنها از حيو گرفته مى

 .شرع  ذبح شده اشكال ندارد

خريد و فروش چيزهايى كه از قمار يا  معامالت باطل به دست آمده، حرام و باطل  ـ 6مسأله 

اش بازگرداند  است و تصّرف در آنها جايز نيست و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلى

 .به دستور حاكم شرع عمل كندشناسد  اش را نمى و اگر صاحب اصلى

 

 ربـــا

 

نخست رباى در قرض ، دوم رباى در : رباخوارى حرام است و آن بر دوگونه استـ  7مسأله 

ربای در قرض اين است که پول يا جنسی را به شخصی قرض بدهد مشروط به اينکه . معامله

قدارى از جنسى را كه در ربای در معامله آن است که م. بيشتر از آن مقدار را از او پس بگيرد

فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثالً  ده کيلو گرم  گندم  آن منطقه با وزن يا پيمانه مى

 .را به يازده کيلو گرم از همان جنس يعنی گندم  بفروشد

دهد جنس ديگرى به آن اضافه كند مثالً ده كيلو  هرگاه شخصی كه مقدار كمتر را مى ـ 8مسأله 

 .ندم به اضافه يك متر پارچه را به يازده كيلو گرم گندم بفروشد اشكال نداردگرم گ

فروشند بلكه با عدد و متر  هايى را كه در منطقه ای  با وزن و پيمانه نمى جنس ـ 9مسأله 

 .فروشند، اگر تعداد كمتر را در آن منطقه  به تعداد بيشتر بفروشند اشكال ندارد مى

کاالهايی كه از يك جنس نيستند به هر صورت كه باشد مانعى ندارد، خريد و فروش  ـ 11مسأله 

 .كه ده كيلو برنج را به بيست كيلو گندم بفروشند اين مثل
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توان ده كيلو گندم  شوند، بنابراين نمى جو و گندم در بحث ربا يك جنس حساب مى ـ 11مسأله 

 .كيلو جو يا بالعكس معامله كرد را با دوازده

 :چند مورد گرفتن ربا  جايز استدر  ـ 12مسأله 

 .ربا گرفتن مسلمان از كفّارى كه در پناه اسالم نيستند ـ1

 .ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر ـ2

 .ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر ـ3

 

 شرایط خریدار و فروشنده

 

 : شرايط خريدار و فروشنده عبارتند از  ـ 13مسأله 

 . بالغ بودن ـ1

 .عاقل بودن  ـ2

 .التّصّرف در اموال نبودن ممنوع ـ3

 . قصد جّدى براى معامله داشتن ـ4

 . عدم اجبار در خريد يا فروش ـ5

كنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل باشند، يا ولّى  کااليی را كه خريد و فروش مى ـ6

 .صغير باشند

راضى شود و اجازه دهد معامله هرگاه مال كسى را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً  ـ 14مسأله 

 .صحيح است

 

 شرایط جنس و عوض آن

 

 ـ1: گيرند چند شرط دارد فروشند و چيزى را كه عوض آن مى جنسى را كه مى ـ 15مسأله 

توانايى بر تحويل آن را ـ 2. بايد مقدار آن معلوم باشد، به وسيله وزن، يا حجم، يا شماره و عدد
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فرار كرده و دسترسی به آن وجود ندارد، صحيح  حيوانى كهداشته باشند، بنابراين فروختن 

شخص ديگرى در جنس يا عوض آن حقّى نداشته باشد، بنابر اين مالى را كه نزد كسى  ـ3. نيست

 .توان فروخت اند بدون اجازه او نمى گرو گذاشته

 

 صیغه معامله

 

بخوانند، بنابراين اگر توانند صيغه  طرفين معامله به هر زبانى آشنا باشند مى ـ 16مسأله 

« قبول كردم»: و مشترى بگويد« اين جنس را به فالن قيمت فروختم»: فروشنده به فارسى بگويد

معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگرى كه اين معنى را به روشنى بيان كند و اگر صيغه 

قصد خريدن بگيرد كافى نخوانند اّما فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى دهد و او هم به 

 (.كه تمام شرايط معامله در آن جمع باشد به شرط اين)است 

تواند  نوشتن و امضاء اسناد در  معامالت خواه در دفاتر رسمى باشد يا غير آن، مى ـ 17مسأله 

 .جانشين خواندن صيغه لفظى گردد

باشند يعنى مقصودشان هنگام خواندن صيغه معامله بايد دو طرف قصد انشاء داشته  ـ 18مسأله 

از گفتن اين دو جمله خريد و فروش باشد، همچنين در جايى كه داد و ستد عملى جانشين صيغه 

 . شود بايد قصد انشاء وجود داشته باشد لفظى مى

 

 ها بر درخت خرید و فروش میوه

 

انه آن اى كه گل آن ريخته و د خريد و فروش خرمايى كه زرد يا سرخ شده، يا ميوه ـ 19مسأله 

طورى كه معموالً از آفت گذشته باشد صحيح است و همچنين فروختن غوره بر درخت  بسته، به

 .اشكال ندارد، البتّه مقدار آنها بايد به وسيله تخمين كارشناس معلوم شود
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كه سالى چند مرتبه چيده  خريد و فروش خيار و بادنجان و انواع سبزيها و مانند آن ـ 21مسأله 

ورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد اشكال ندارد، ولى بايد معيّن كنند كه مشترى در شود در ص مى

 .چيند سال چند دفعه آن را مى

 

 معامله نقد و نسیه

 

تواند  جنسى را نقد بفروشند، هر كدام از خريدار و فروشنده بعد از معامله مى اگر ـ 21مسأله 

يرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به جنس يا پول خود را مطالبه كند و آن را تحويل بگ

اين است كه آن را طورى دراختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصّرف كند و تحويل دادن 

اشياء منقول مانند فرش و لباس به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر 

 .بخواهد به جاى ديگرى ببرد مانعى نباشد

در معامله نسيه بايد مّدت كامالً معيّن باشد و اگر تاريخى براى آن معيّن نكنند معامله  ـ 22أله مس

 .باطل است

تواند عوض آن را مطالبه  هرگاه جنسى را نسيه بفروشد قبل از فرا رسيدن مّدت نمى ـ 23مسأله 

 .كند

سيه با قيمتى گرانتر، مثالً هرگاه جنسى را بطور نقد با قيمتى معامله كنند و بطور ن ـ 24مسأله 

كنم و  دهم بطور نسيه ده درصد گرانتر حساب مى اين جنس را نقداً به فالن مقدار مى: بگويد

 .شود مشترى قبول كند مانعى ندارد و ربا حساب نمى

هرگاه كسى جنسى را نسيه بفروشد ولى بعداً مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه  ـ 25مسأله 

 .د و خريدار هم قبول کند،  اشكال نداردرا نقد بگير
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 معامله سلف 

 

معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مّدتى جنس را تحويل بگيرد  ـ 26مسأله 

دهم كه مثالً بعد از شش ماه فالن مقدار جنس را بگيرم و  و همين اندازه كه بگويد اين پول را مى

اى نخوانند و خريدار به اين قصد پول را  افى است، حتّى اگر صيغهفروشنده بگويد قبول كردم ك

 .بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است

هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى  ـ 27مسأله 

 .اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است

خصوصيّات جنس را كه در قيمت تأثير دارد بايد   ـ1: له سلف شش شرط داردمعام ـ 28مسأله 

پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و  ـ2معيّن كنند 

بايد مّدت را كامالً معيّن  ـ3. اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است

، معامله (و اّول خرمن دقيقاً معيّن نباشد)دهم  ر بگويد اّول خرمن جنس را تحويل مىكند، مثالً اگ

. زمانى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت معموالً جنس وجود دارد ـ4. باطل است

دهند، مگر اين كه  محّل تحويل جنس را تعيين كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحويل مى ـ5

بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين كنند، اّما جنسى را كه  ـ6. ن آنها جاى آن معلوم باشداز سخنا

اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند ( مانند بسيارى از انواع فرش)كنند  معموالً با ديدن معامله مى

 .اشكال ندارد، به شرط آنکه تفاوت افراد آن جنس بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهّميّت ندهند

 

 توان معامله را فسخ كرد مواردى كه مى

 

گويند و خريدار و فروشنده در يازده  مى «خیار فسخ»حّق به هم زدن معامله را  ـ 29مسأله 

 :توانند معامله را فسخ كنند صورت مى

 .در صورتى كه از مجلس معامله متفّرق نشده باشند :ـ خیار مجلس1

 .مغبون شده باشددر صورتى كه يكى از دو طرف  :ـ خیار غبن2
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در صورتى كه شرط كنند كه هر دو يا يكى از آن دو تا مّدت معيّنى حّق فسخ  :ـ خیار شرط3

 .دارد

در صورتى كه خريدار يا فروشنده تقلّب كند و مال خود را غير از آنچه هست  :ـ خیار تدلیس4

 .نشان دهد

د كارى را براى طرف در صورتى كه فروشنده يا خريدار شرط كن :ـ خیار تخل ف از شرط5

مقابل انجام دهد، يا جنس طرز مخصوصى باشد، سپس به آن شرط عمل نكند، در اين صورت 

 .تواند معامله را فسخ كند طرف مقابل مى

در صورتى كه يكى از دو جنس يا هر دو معيوب باشد که قبالً از آن  اّطالع  :ـ خیار عیب6

 .نداشته باشند

در صورتى كه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه  :صفقه ـ خیار شركت یا خیار تبع ض7

تواند معامله  اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن راضى به معامله نشود خريدار مى فروخته

 .را به هم بزند، يا معامله را در مقدارى كه مال فروشنده بوده قبول كند و پول بقيّه را پس بگيرد

ده جنس معيّنى را كه مشترى نديده با بيان صفات بفروشد در صورتى كه فروشن :ـ خیار رؤیت8

تواند معامله را به هم  طور كه گفته نبوده است، در اين صورت مشترى مى بعد معلوم شود آن

 .بزند، همين حكم در مورد عوض نيز وجود دارد

ندهد و « سه روز»در صورتى كه مشترى پول جنسى را كه نقداً خريده تا  :ـ خیار تأخیر9

مگر اينكه )تواند معامله را به هم بزند  فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مى

و اگر جنسى كه فروخته شده ( مشترى شرط كرده باشد دادن پول را تا مّدت معيّنى تأخير بيندازد

 شود چنانچه تا شب ها و سبزيها باشد كه اگر يك روز بر آن بگذرد ضايع مى مثل بعضى از ميوه

 .تواند معامله را به هم بزند پول آن را ندهد فروشنده مى

تواند تا سه روز معامله را  در صورتى كه حيوانى را خريده باشد خريدار مى :ـ خیار حیوان11

 .به هم بزند

در صورتى كه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مشترى  :ـ خیار تعذ ر تسلیم11

 .خ كندتواند معامله را فس مى
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 احكام خیارات

 

اگر خريدار قيمت جنس را نداند و يا غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى  ـ 31مسأله 

تواند معامله را فسخ كند،  بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند مى

 .يز جارى استاين حكم در صورتى كه فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود ن

هرگاه در جنس تقلّب كند و مثالً چاى اعال را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم  ـ 31مسأله 

 .تواند معامله را به هم بزند چاى اعال بفروشد مشترى مى

هرگاه خريدار بفهمد جنسى را كه گرفته معيوب است، مثالً پارچه يا فرشى را كه  ـ 32مسأله 

دانسته،  گى دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمىخريده پوسيدگى يا پار

تواند معامله را فسخ كند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن كند و به همان نسبت از  مى

همين حكم در صورتى كه عيبى در عوض باشد نيز جارى . پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد

 .است

از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى  اگر بعد ـ 33مسأله 

تواند معامله را فسخ كند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معامله وپيش از  مى

 .تواند معامله را به هم زند گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى تحويل

: را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد تواند معامله در موارد ذيل، با وجود عيب نمى ـ 34مسأله 

 ـ3. درصورتى كه بعداً راضى شود ـ2. در صورتى كه موقع خريدن، عيب مال را بداند ـ1

فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را  فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى

تواند  ديگرى دارد خريدار مىفروشم بعد معلوم شود عيب  ذكر كند و بگويد با اين عيب مى

كنم و  خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى ـ4. معامله را فسخ كند

 .گيرم تفاوت قيمت هم نمى

تواند معامله را به هم بزند  در موارد ذيل، اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى ـ 35مسأله 

در صورتى كه بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد  ـ1: ردتواند تفاوت قيمت را بگي ولى مى

در صورتى  ـ2. بطورى كه مردم بگويند جنس خريدارى شده به صورت خود باقى نمانده است

بعد از تحويل گرفتن  ـ3. عيب دارد ولى حّق فسخ را ساقط كرده باشد كه بعد از معامله بفهمد مال
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ى اگر حيوان معيوبى را بخرد و قبل از گذشتن سه مال عيب جديد ديگرى در آن پيدا شود، ول

تواند آن را پس دهد، همچنين اگر فقط براى خريدار تا  روز عيب ديگرى پيدا كند باز هم مى

مّدتى حّق فسخ قرار داده شده باشد و در آن مّدت مال عيب ديگرى پيدا كند در اين صورت نيز 

 يل گرفته باشدتواند معامله را فسخ كند هر چند آن را تحو مى
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 اجــــاره

اجاره دهنده و . گويند« اجاره»واگذار كردن منفعت ملك يا کار شخص را به ديگرى  ـ 1مسأله 

اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حّق 

 .تصّرف در اموال خود داشته باشند

تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولّى يا  شخص مى ـ 2ه مسأل

كه  تواند مال او را تا زمانی که صغير است، اجاره دهد به شرط اين قيّم کودک صغير مى

 .مصلحت او رعايت شود

مثالً مالك )توان به زبان عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر خواند  صيغه اجاره را مى ـ 3مسأله 

: به شخصى بگويد فالن ملك خودم را به فالن مبلغ در فالن مّدت به تو اجاره دادم، او هم بگويد

و نيز كافى است كه ملك خود را به قصد اجاره در اختيار مستأجر بگذارد و او هم ( قبول كردم

 .تحويل بگيرد

رى اجير شود، همين كه با اگر كسى بدون خواندن صيغه اجاره براى انجام دادن كا ـ 4مسأله 

 .درخواست طرف معامله، كار خود را شروع کند، اجاره صحيح است

كه چنين  تواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اين اجاره كرده نمىملکی را که شخص ـ  5مسأله 

 .حقّى را اجاره دهنده  به مستأجر داده  باشد

 

 شرایط اجاره

 

بايد آن مال معيّن باشد،  ـ1: شرايطی بدين شرح  دارد دهند، مالى را كه اجاره مى  - 6مسأله 

.          دهم صحيح نيست ها يا يكى از اتومبيلهاى خود را اجاره مى يكى از خانه: بنابراين اگر بگويد

تحويل آن ممكن باشد، پس ـ 3. مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را كامالً بيان كند ـ2

آن مال به  ـ4. است ى كه فرار كرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطلاجاره دادن مثال اسب

واسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه و ديگر موادی که مصرف 
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اند ممكن باشد، پس اجاره  اى كه مال را براى آن اجاره داده استفاده ـ5. می شوند صحيح نيست

. اعت، در صورتى كه قابل زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل استدادن زمين براى زر

 .دهد ملك او باشد، يا وكيل و ولّى در اجاره آن باشد چيزى را كه اجاره مى ـ6

 .اجاره دادن درخت يا باغ يا مرتع براى استفاده از ميوه يا علف آن صحيح است ـ 7مسأله 

كه از شير او برای تغذيه کودکی  استفاده كنند اجير  ينتواند براى ا زن شيرده مى ـ 8مسأله 

شود و الزم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حّق شوهر از بين 

 .برود، بايد با اجازه او باشد

حالل بودن، بنابراين  ـ1: دهند چند شرط دارد منافعى كه مال را براى آن اجاره مى ـ 9مسأله 

پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر  ـ2. دادن مغازه براى شراب فروشى باطل استاجاره 

هاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را  اگر آن مال فايده ـ3. مردم بيهوده نباشد

 خورد بايد معيّن كنند دهند، مثالً  شتری كه به درد سوارى و باربرى و شير دهی  مى اجاره مى

ـ 4.   كه اجاره آن براى كدام يك از اينها است، و اگر هر سه مودر در نظر باشد  بايد بيان شود

 .بايد مّدت اجاره را نيز معيّن كنند

اگر ابتداى اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه يا تحويل گرفتن  ـ 11مسأله 

 .محسوب می شود مال

اى  كه اجاره داده تحويل مستأجر دهد،  ولی مستأجر از آن استفادههرگاه چيزى را  ـ 11مسأله 

 .نكند، بايد مال االجاره را بپردازد

اگر كسى اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام  ـ 12مسأله 

نتيجه كار حاضر شود، ولى صاحب كار، كارى به او ندهد و آن شخص در آن روز بيکار و در 

 .متضّرر شود، بايد صاحب کار  اُجرت او را بدهد

اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شود، يا معيوب گردد ؛ چنانچه درنگهدارى آن  ـ 13مسأله 

روى ننموده باشد ضامن نيست، در غير اين صورت  كوتاهى نكرده و در استفاده از آن زياده

 .ضامن است

انگارى يا اشتباه   معالجه يا جّراحى بيمار بر اثر سهلهرگاه پزشک به هنگام   ـ 14مسأله 

ضررى به وی برساند يا سبب مرگ او گردد ضامن است، ولى اگر كوتاهى نكرده و مرتكب 
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خطا نشده است، بلكه بر اثر عوامل ديگرى، بيمار معيوب گردد يا بميرد ضامن نيست به شرط 

 .لى اقدام كرده باشدكه در مورد معالجه يا ختنه اطفال با اجازه و اين

توانند اجاره را با رضايت يكديگر به هم بزنند و همچنين اگر در  مستأجر و مالك مى ـ 15مسأله

تواند مطابق آن  اجاره حّق فسخ براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، قرار داده شده باشد مى

 .اجاره را فسخ كند

مغبون شده است و قبالً از قيمت باخبر نبوده اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه  ـ 16مسأله 

تواند اجاره را فسخ كند، ولى اگر در موقع اجاره شرط كنند كه حّق فسخ ندارند در اين  مى

 .توانند اجاره را به هم زنند صورت نمى

شود و آن حق تا آخر مّدت براى  اجاره با مرگ صاحب ملك يا مستأجر باطل نمى ـ 17مسأله 

ً از آن ملك استفاده كند نه  ى مىورثه آنها باق ماند، ولى اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصا

 .ديگرى، صاحب ملك حق دارد باقيمانده مّدت را فسخ كند
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 ُمضاربه

 

كسى كه با آن سرمايه كار )و عامل ( گذار سرمايه)قراردادى است كه ميان ُمضاِرب « مضاربه»

 . شود سود ُمشاع بسته مى بر اساس( كند مى

در قرارداد مضاربه خواندن صيغه عربى شرط نيست، و همين كه صاحب سرمايه با  - 1مسأله 

 . شود هر بيانى مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذيرد، قرارداد مضاربه منعقد مى

وه براين در طرفين قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختيار شرط است و عال - 2مسأله 

گذار بايد حّق تصّرف در دارايى خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه كار  سرمايه

 . نمايد

تواند به صورت نقد يا دين يا منفعت باشد، و در سود  اصل سرمايه در مضاربه مى - 3مسأله 

 . آن سهم هر كدام بايد به نحو مشاع معيّن شود

دار باشد، بلكه مضاربه با اسكناس يا  مضاربه طال و نقره سّكه الزم نيست سرمايه - 4مسأله 

 . اوراق ديگر با ارزش نيز صحيح است

شود و زيان بر عهده  اگر عامل كوتاهى نكند و زيانى پيش آيد، متحّمل زيان نمى - 5مسأله 

صاحب سرمايه است ولى اگر در مضاربه شرط كنند كه زيان متوّجه دو طرف يا فقط عامل 

 . د، شرط صحيح است و بايد طبق شرط عمل كنندگرد

گذار شرط كند تا پايان مّدت، ماهانه مبلغ معيّنى را به عنوان  اگر عامل با سرمايه - 6مسأله 

مانده سود را تسويه كنند و  الحساب به او بپردازد و در پايان مّدت، سود را تعيين نموده باقى على

 . صحيح است يا با يكديگر مصالحه نمايند، مضاربه

شود تا عامل  قراردادى كه ميان صاحب سرمايه و صاحب صنعت و حرفه بسته مى - 7مسأله 

سرمايه را در صنايع به كار گيرد و سود آن را بين خود تقسيم كنند، به عنوان مضاربه صحيح 

 همچنين قراردادى كه بين صاحب ماشين و راننده يا بين صاحب ابزار كار و كارگر بسته. است

 . شود، به عنوان مضاربه صحيح است مى
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تواند  اگر انتقال سرمايه به شهر يا کشور ديگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمى - 8مسأله 

گذار آن را  منتقل نمايد و اگر بدون اجازه او منتقل كند و از اين بابت زيانى  بدون اجازه سرمايه

گذار اجازه داده باشد و عامل  ى اگر سرمايهبه سرمايه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود ول

 . نيز در حفظ سرمايه كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست

در مواردى كه عامل حّق جابجا كردن سرمايه را به شهر ديگرى دارد، مخارج  - 9مسأله 

تواند به حساب مضاربه  متعارف مانند هزينه جابجايى و انباردارى  و هزينه سفر خود را مى

 . نمايد منظور

كنند در مورد يك  تواند با چند عامل كه به طور مشترك كار مى گذار مى يك سرمايه -11مسأله 

مال مضاربه كند، خواه سهم آنان از سود مساوى باشد يا نه و در عمل يكسان باشند يا متفاوت، 

 . توانند با يك عامل به مضاربه بپردازند گذار مى همچنين چند سرمايه

توانند با مال كودك صغير خود، در صورتى كه به مصلحت او  در و جّد پدرى مىپ -11مسأله 

تواند با مراعات كامل مصلحت و امانت، مال  همچنين قيّم شرعى بّچه  مى. باشد، مضاربه كنند

 .کودک را به مضاربه دهد
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 مـزارعــه

 

بگذارد تا ( زارع)ورز آن است كه صاحب زمين ، زمين خود را در اختيار کشا «مزارعه»

 . زراعت كند و سهم مشاع معيّنى از حاصل را به مالك بدهد

من اين »: قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى به هر زبانی  باشد، مثالً بگويد -1 مسأله

و زارع « گذارم زمين را در برابر يك سوم حاصل آن براى مّدت دو سال در اختيار تو مى

اى بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او  كه صيغه ، يا بدون آن«مقبول كرد»: بگويد

البتّه گفتگوهاى الزم درباره مّدت و مقدار سهم طرفين و مانند آن بايد )بگذارد و او تحويل بگيرد 

 (.قبالً شده باشد

و صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ  ـ1: در مزارعه چند  شرط بايد رعايت شود  ـ 2مسأله 

عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصّرف در 

همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص  ـ2اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 

بايد  ـ4. سهم هر كدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها ـ3. داده نشود

اى باشد كه به دست آمدن حاصل  كنند و به اندازه تى را كه زمين در اختيار زارع است معيّنمدّ 

توان  زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست اّما مى ـ5. در آن مّدت ممكن باشد

كند، مگر  نوع زراعت را بايد معيّن ـ6. كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است

كه معلوم  كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر عرف  نداشته باشد و يا اين ناي

بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى  ـ7. باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است

چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى كه زمينها در 

تفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمينها يكسان است و مثالً بگويد مقدار مرغوبيّت م

كنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اين  پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار مى

مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند  ـ8. كه زارع ديده باشد با بيان اوصاف آن به زارع بدهد
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بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان آن را 

 .مردم آن محل معلوم باشد كافى است

مال او باشد و ( مثالً يك تن)اگر مالك يا زارع قرار بگذارد كه مقدار معيّنى از حاصل  ـ 3مسأله 

 .بقيّه را ميان هر دو تقسيم كنند اشكال دارد

خراب شود و  هرگاه به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود، مثالً قناتها ـ 4 مسأله

حتّى مثل علف كه )آب قطع گردد، در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده است 

،  آن مقدار مطابق قرارداد ، مال هر دوى ( برای تغذيه حيوانات صرف کرد توان آن را به مى

 .يّه، مزارعه باطل استآنها می باشد و در بق

هرگاه پس از قرارداد مزارعه و تحويل زمين، زارع زراعت نكند بايد اجاره آن مّدت  ـ 5مسأله 

 .را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصى در زمين پيدا شده  ضامن است

ر توانند مزارعه را به هم بزنند، مگ صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمى ـ 6مسأله 

در صورتی که يکی از آنها مغبون شده باشد؛  ولى اگر به هنگام قرارداد، حّق فسخ براى هر دو، 

همچنين اگر در . توان مطابق قرارداد، معامله را به هم زد يا يكى از آن دو معيّن شده باشد، مى

 .به هم بزنند قرارداد توافق کرده باشند که  نمی توانند قرار داد را فسخ کنند، نمی توانند آن را

 

 مــسـاقــات

كسى درختان خود را تا مّدت معيّنى به ديگرى واگذار كند كه آن است که « مساقات»  ـ 1مسأله 

 .در مقابل دريافت سهمى از ميوه يا ديگر منافع آن، باغ او را آبيارى و رسيدگى کند

د، و اگر صاحب درخت توانند صيغه آن را به هر زبان  بخوانن طرفين در مساقات مى ـ 2مسأله 

كند بگذارد و او نيز به همين قصد تحويل گيرد  به قصد مساقات آن را دراختيار كسى كه كار مى

البته گفتگوى الزم براى تعيين مّدت و شرايط . )اى بخواند، معامله صحيح است بى آن كه صيغه

 (.بايد قبالً شده باشد
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كسى آنها را ـ 2. باشند و باغدار بايد بالغ و عاقلمالك  ـ1: شرايط مساقات عبارتند از  ـ 3مسأله 

مّدت مساقات بايد ـ 4. ممنوع از تصّرف در مال خود نباشند ـ3. مجبور به اين كار نكرده باشد

كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل آن سال  معلوم باشد و اگر ابتداى آن را معيّن

دام به صورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن به بايد سهم هر ك ـ5. آيد صحيح است بدست مى

بايد قرار داد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از  ـ6.   صورت مشاع باشد

ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند چنانچه كارهايى مانند آبيارى و سمپاشى و امثال 

باشد مساقات صحيح است، و اگر فقط احتياج به مانده  آن كه براى پرورش ميوه الزم است باقى

 .كارهايى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن باشد قرارداد آنها صحيح است، ولى مساقات نيست

در مورد بوته هندوانه، خربزه و خيار و مانند آن اگر قرارداد صحيحی در کار باشد   ـ 4مسأله 

 .معامله  صحيح استو تعداد چيدن و سهم هر كدام را مشخص كنند، اين 

كنند،  درختانى كه احتياج به آبيارى ندارند و از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى ـ 5مسأله 

زدن و كود دادن و سمپاشى كه موجب زياد شدن يا مرغوبيت  اگر به كارهاى ديگرى مانند بيل

 .شود احتياج داشته باشد معامله  در آن صحيح است ميوه مى

توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر در  فين معامله مىطر ـ 6مسأله 

توانند معامله را به هم زنند  ضمن قرارداد، حّق فسخ براى هر دو يا براى يكى قرارداده باشند مى

واگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع 

 .تواند معامله را به هم زند اند طرف را وادار به انجام آن كند، مىاوست نتو

خورد و ورثه او به جاى او  معامله مساقات با مرگ صاحب درختان به هم نمى ـ 7مسأله 

هستند، اّما اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد در صورتى كه شرط كرده باشند 

خورد، ولى اگر چنين شرطى نكرده باشند در صورتی که  م مىخودش باغدارى كند معامله به ه

 .شوند مالک موافقت کند،  ورثه عامل جانشين او مى

باشد قبالً معيّن كنند،  طرفين بايد وظايفی را كه بر عهده هر كدام از دو طرف مى  ـ 8مسأله 

ر اينها و اگر عرف و مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه كود و وسيله سمپاشى و غي

 .اى در محل حاکم  باشد همان كافى است قاعده



 156 

طرف قرارداد در مساقات می تواند متعّدد باشد يعنى صاحب درختان،  آن را در  ـ 9مسأله 

 .اختيار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد
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 رهــــــن

 

بندد كه مقدارى  كه بدهكار با طلبكار قراردادمىآن است  «شتنگرو گذا»يا  «رهن» ـ 1مسأله 

از دارايی خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال 

 .بردارد

اين ملک يا جنس را در برابر آن : توان با صيغه لفظى خواند، مثالً بگويد رهن را مى ـ 2مسأله 

؛ و يا اينكه رهن را  عمالً انجام دهند، « قبول كردم»: بگويد طلب نزد تو گرو می گذارم،  او هم

 .يعنى بدهكار مال خود را به قصد گرو  به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد

در رهن، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور « گيرنده گرو»و « گروگذار» ـ 3مسأله 

، همچنين حاكم شرع آنها را به خاطر ورشكستگى از تصّرف نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند

 .در اموالشان منع نكرده باشد

تواند رهن بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصّرف كند و اگر مال  مالى را شخص مى ـ 4مسأله 

كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب  شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين

و او قبول كند « من اين مال را در مقابل بدهى فالن كس رهن می گذاردم»: ويدمال به طلبكار بگ

 .صحيح است

گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس شراب و آالت  چيزى را كه گرو مى ـ 5مسأله 

 .توان گرو گذارد قمار و مانند آن را نمى

ن و ميوه درخت، مال صاحب مال گذارند مانند شير حيوا منافع چيزى را كه گرو مى - 6مسأله 

 .يعنی گرو گذار است

تصّرف در مالی که به رهن گذاشته شده، در صورتی كه از محدوده توافق طرفين  ـ 7مسأله 

تواند مالى را كه گرو گذاشته  تجاوز کند، جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نمى

پرداخت بدهی، ملك كسى كند، مثالً آن را ببخشد، شده بدون اذن ديگرى پيش از فرا رسيدن موعد 

 .يا بفروشد
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اگر بدهكار در موعد مقرر پس از مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار  ـ 8مسأله 

تواند مالى را كه گرو برداشته با رعايت مصلحت صاحب آن بفروشد و طلب خود را بردارد  مى

که مالی که به گرو گذاشته شده است، خانه مسکونی و بقيّه را به بدهكار بدهد؛ مشروط به اين

 . بدهکار و اثاث ضروری زندگی او نباشد
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 عــاریــه

 

اگر شخصی مال خود را در اختيار ديگرى بگذارد كه از آن استفاده كند، و چيزى هم  ـ 1مسأله 

 .می گويند «عاریه»از او نگيرد، آن را 

كه براى آن با هر زبانی  نخست اين:  توان انجام داد  مىرا به دو صورت « عاريه» ـ 2مسأله 

; و او هم قبول كند« دهم من اين مال را به تو عاريه مى»: که می داند صيغه  بخواند، مثالً بگويد

كه بدون خواندن صيغه، مال مورد نظر را به قصد عاريه در اختيار ديگرى بگذارد، او  ديگر اين

 .هم به آن قصد تحويل بگيرد

عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن به ديگرى واگذار  ـ 3مسأله 

 . شده صحيح نيست، مگر اينكه صاحب حق راضى شود و اجازه دهد

 .عاريه دهنده و عاريه گيرنده بايد عاقل و بالغ باشندـ  4مسأله 

در نگهداری آن کوتاهی کند تلف  اگر چيزى را كه به عنوان عاريه گرفته بدون اينکه ـ 5مسأله 

دهنده شرط ضمان كرده باشد و به هر صورت آن چيز تلف  شود ضامن نيست، اما اگر عاريه

 .شود، عاريه گيرنده ضامن است

 .هرگاه عاريه دهنده بميرد بايد چيزى را كه عاريه شده به ورثه او باز گردانند ـ 6مسأله 

تواند آن را پس بگيرد، عاريه  هر وقت بخواهد مىكسى كه چيزى را عاريه داده  ـ 7مسأله 

 .تواند در هر زمان آن را پس دهد گيرنده نيز مى

 .جايز نيست چيزى كه فايده حالل و حرام هر دو دارد به قصد فايده حرام عاريه بدهند ـ 8مسأله 

عاريه دادن عاريه دادن گاو يا گوسفند و امثال آن  براى استفاده از شير و پشم آن و  ـ 9مسأله 

 .حيوانات ديگر براى منافع مشروع آنها صحيح است
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 (امانت)ودیعه 

 

آن است كه انسان مال خود را به ديگرى به عنوان امانت و به منظور حفظ  «ودیعه» ـ 1مسأله 

اى  صيغهكه  و نگهدارى آن بسپارد ؛ خواه اين مطلب را با صيغه لفظى بگويد، يا بدون اين

دهد و او هم به همين قصد  بخواند به شخص امانتدار بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى

 .تحويل بگيرد

خيانت در امانت حرام و از گناهان كبيره است و اگر كسى امانتى را بپذيرد بايد در  ـ 2مسأله 

بدهد، خواه صاحب امانت  نگهدارى آن كوتاهى نكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او

 .باشد يا غير مسلمان مسلمان

باشند، بنابراين اگر بّچه نابالغ « عاقل»و « بالغ»امانتدار  و  امانت گذار  هر دو بايد  ـ 3مسأله 

توان مالى را نزد بّچه نابالغ  يا ديوانه مالى را نزد كسى امانت بگذارد صحيح نيست، همچنين نمى

 .تواند امانت را قبول كند ولى اگر مميّز باشد و ولّى او اجازه دهد مى يا ديوانه امانت گذارد،

كسى كه توانايى نگهدارى امانت را ندارد نبايد آن را قبول كند، ولى اگر صاحب مال  ـ 4مسأله 

در نگهدارى آن ناتوان تر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند وجود نداشته باشد، قبول كردن آن 

 .مانعى ندارد

هرگاه انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه  ـ 5له مسأ

او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را 

تواند آن را نگهدارى كند، شايسته است در نگهداری آن تا  قبول نكرده ضامن نيست، ولى اگر مى

 .آن مال به صاحبش کوشش کندارجاع 

تواند آن را پس بگيرد و  گذارد هر وقت بخواهد مى كسى كه چيزى را امانت مى ـ 6مسأله 

 .تواند آن را به صاحبش بازگرداند كسى هم كه امانتى قبول كرده هر وقت بخواهد مى
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رچه زودتر هرگاه انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را فسخ كند بايد ه ـ 7مسأله 

مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولّى او برساند، يا به آنها خبر دهد كه مالشان را ببرند و اگر 

 .بدون عذر مال را به آنها نرساند و خبر هم ندهد چنانچه تلف شود بايد عوض آن را بدهد

اتّفاقاً آن مال كسى كه امانت را قبول نموده اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد  و  ـ 8مسأله 

 .تلف شود ضامن نيست

هرگاه صاحب مال بميرد امانتدار بايد مال را به وارث او برساند، يا به او خبر دهد كه  ـ 9مسأله 

خواهد وارث  كه مى آن را ببرد و چنانچه در اين كار كوتاهى كند ضامن است، ولى اگر براى آن

ا نه ، به بر رسی بپردازد و  در اين اثناء مال به را بشناسد، يا بداند ميّت وارث ديگرى هم دارد ي

 .صورت اتفاقی تلف شود ضامن نيست

اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار بايد مال را به همه ورثه  ـ 11مسأله 

بنابراين، اگر تمام مال را فقط به يكى از ورثه بدون . بسپارد، يا به كسى كه وكيل همه آنان باشد

 .اجازه ديگران بدهد ضامن سهم ديگران است

هرگاه امانتدار بميرد، وارث او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اّطالع دهد، يا  ـ 11مسأله 

 .امانت را به او برساند

هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است بايد امانت را به  هرگاه امانتدار نشانه ـ 12مسأله 

رساند و اگر ممكن نيست بايد وصيّت كند و شاهد بگيرد و به وصى و صاحب آن يا وكيل او ب

 .شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات و محّل آن را بگويد
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 صلـح

 

آن است كه انسان با شخص ديگرى در امرى كه مورد اختالف است يا  «صلح» ـ 1مسأله 

ال يا منفعت يا حّق خود را به امكان دارد مورد اختالف واقع شود سازش كند كه مقدارى از م

ديگرى واگذار نمايد، يا از طلب يا حّق خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منافع 

نامند و  مى« صلح معّوض»خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حّق خود بگذرد و اين را 

 .هر دو صحيح است نام دارد و« صلح غيرمعّوض»اگر اين واگذارى بدون عوض باشد 

كند بايد بالغ و عاقل باشد و كسى او را مجبور  كسى كه چيزى را به ديگرى صلح مى ـ 2مسأله 

و نيز ( اموال خود را بيهوده مصرف نكند)نكرده و در قصد صلح جّدى باشد و سفيه نباشد 

 .شرع او را از تصّرف دراموالش  منع  نكرده باشد حاكم

ن با صيغه عربى يا فارسى يا هر زبان ديگرى خواند، بلكه هر اقدام توا صلح را مى ـ 3مسأله 

 .خواهند به وسيله آن صلح كنند كافى است عملى كه به وضوح نشان دهد طرفين مى

اگر كسى بخواهد طلب خود را از ديگری در برابر عوض يا بدون عوض، به آن  ـ 4مسأله 

نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا شخص صلح كند، درصورتى صحيح است كه آن شخص قبول 

 .حّق خود بگذرد قبول كردن طرف ديگر الزم نيست

اّطالعى كند و طلبكار او  داند اظهار بى كه مقدار بدهى خود را مى اگر انسان با اين ـ 5مسأله 

نداند و طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند صحيح نيست و بدهكار نسبت به 

 .مديون استمقدار اضافى 

اگر بخواهند دو چيز از يك جنس را كه وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند در  ـ 6مسأله 

 .يعنى اندازه هردو يكى باشد. صورتى صحيح است كه ربا الزم نيايد

هرگاه كسى از ديگرى طلبى دارد كه وقت آن نرسيده است چنانچه طلب خود را به ـ  7مسأله 

ند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقيّه را نقداً مقدار كمترى صلح ك

 .بگيرد اشكال ندارد
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توان فسخ كرد، همچنين اگر در ضمن قرارداد  قرارداد صلح را با موافقت طرفين مى ـ 8مسأله 

تواند صلح را  براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، حّق فسخ قرار داده شده  باشد آن شخص مى

 .به هم بزند
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 وكــالــت

 

تواند انجام دهد به ديگرى واگذار  آن است كه کاری را كه انسان شرعاً مى «وكالت» ـ 1مسأله 

 .نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثالً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد

روى قصد و اختيار انجام  وكيل و موّكل هر دو بايد عاقل و بالغ باشند و وكالت را از ـ 2مسأله 

 (.يعنی مال خود را بيهوده به هدر ندهند)دهند و سفيه نباشند 

توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر  قرارداد وكالت را مى ـ 3مسأله 

 انجام داد، همچنين اگر عمالً به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم عمالً بفهماند كه

 .قبول نموده است  صحيح است

وكالت در كارهاى حرام، يا در امورى كه وكيل حق انجام آن را عقالً يا شرعاً ندارد  ـ 4مسأله 

باطل است، مثالً شخصى كه در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند 

 .تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود نمى

بنا بر اين، اگر کسی ديگری را براى يكى از كارها . وکالت بايد معين باشد مورد ـ 5مسأله 

 .كه آن كار را معيّن نمايد، وكيل كند صحيح نيست بدون اين

هرگاه كسى وكيل خود راعزل كند، برکنار می شود و حق ندارد از آن پس از طرف  ـ 6مسأله 

 .تواند از وكالت كنار برود او کاری را انجام دهد، همچنين وكيل هرموقع بخواهد مى

تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل كند، مگر اين  وكيل نمى ـ 7مسأله 

كه موّكل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت 

 .تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد مى

اگر شخصی چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها بگويد هر كدام از شما  ـ 8مسأله 

وكيل من هستيد، در اين صورت هر يك از آنان كار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يكى از 

شود و اگر بگويد همه باهم وكيل من هستيد هيچ كدام به  آنها بميرد، وكالت ديگران باطل نمى
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تواند كارى را از طرف او  انجام دهد بلکه بايد با اتفاق آراء و هماهنگی کار را  ىتنهايى نم

 .شود انجام دهند و اگر يكى از آنان بميرد وكالت ديگران هم باطل مى

هوشى  شود، ولى بى اگر وكيل يا موّكل از دنيا برود يا ديوانه شود وكالت باطل مى ـ 9مسأله 

 .ستموقّت موجب باطل شدن وكالت ني

هرگاه كسى را براى انجام كارى وكيل كند و  مزدی براى او قرار دهد بايد بعد از  ـ 11مسأله 

 .انجام كار، آن را بپردازد

اگر وكيل در نگهدارى اموالى كه در اختيار  او قرار داده شده كوتاهى كند، يا غير  ـ 11مسأله 

و آن مال از بين برود يا ناقص شود،  از  تصرفى كه به او اجازه داده شده تصّرف ديگرى بنمايد

 .ضامن است
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 حجـر

 

يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف « سفيه»و « ديوانه»و « بّچه نابالغ»ـ   1مسأله 

كند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارند، حق ندارند در مال خود تصّرف كنند بلكه بايد  مى

 .می گويند "حجر"سلب حق افراد مذکور در تصرف در اموالشان را  .زير نظر ولّى آنها باشد

كسى كه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران ـ  2مسأله 

اند كه او را از تصّرف در اموالش ممنوع كند، پس از صدور حكم حاكم  از حاكم شرع خواسته

 .اردشرع ، حّق تصّرف در اموال خود را  ند

 

 حـــوالـــه

 

اگر بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و  ـ 1مسأله 

طلبكار هم قبول كند، با شرايطی که در مسأله بعد می آيد،  بدهى بر ذّمه آن شخص قرار می 

 .شود گيرد و بدهكار از بدهى خالص مى

ه به او  بدهكار است، الزم است قبول كند، ولى هرگاه شخصی سر كسى حواله بدهد ك ـ 2مسأله 

باشد الزم نيست قبول كند و در صورتى حواله  اگر سر كسى حواله دهد كه به او بدهكار نمى

صحيح است كه او قبول كند، همچنين اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس ديگرى 

 .له را قبول كندرا حواله دهد ، در صورتى صحيح است كه طلبكار اين حوا

حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده شده  بايد بالغ و عاقل باشند و  ـ 3مسأله 

 .كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصّرف در اموالشان نباشند
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حواله باطل  حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند ـ 4مسأله 

 .است

 .تواند حواله را قبول نكند طلبكار مى ـ 5مسأله 

اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده شده يا يكى از آنان در قرار داد  ـ 6مسأله 

 .تواند حواله را به هم بزند حواله براى خود حّق فسخ قرار دهد مطابق آن مى

 

 شـركت

 

ند نفر طورى به هم آميخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و اگر اموال دو يا چ ـ 1مسأله 

شود، خواه اين كار از روى  جدا كردن آنها از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل مى

همچنين اگر صيغه شركت را به عربى، يا فارسى، يا هر زبان ديگر . قصد انجام شده باشد، يا نه

خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالى كه  لوم شود مىبخوانند، يا كارى كنند كه مع

 .اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال به يكديگر نيست توافق کرده

خواهند باهم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى  كسانى كه مىـ  2مسأله 

مانند آدم سفيهى كه مال )در اموال خود باشند قصد و اختيار اقدام كنند و نبايد ممنوع التّصّرف 

 (.نمايد تواند نگهداری كند و بيهوده مصرف مى خود را نمى

كند بيشتر منفعت  شريک ها می توانند در قرارداد شركت شرط كنند كسى كه كار مى ـ 3مسأله 

 .ببرد، اّما اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد صحيح نيست

كه شرط  برند، مگر اين ها هر كدام به نسبت سرمايه خود سود و زيان مى ريكش ـ 4مسأله 

اش دوبرابر سرمايه ديگرى  معين ديگری در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايه

است سهم او از سود و زيان نيز دوبرابر سهم ديگرى خواهد بود ، ولی اگر توافق كنند سهمشان 

 .داردمساوى باشد مانعى ن

توانند شرط كنند كه هر دوباهم خريد و فروش  شريک ها در قرارداد شركت مى  ـ 5مسأله 

کنند، ياهر كدام به تنهايى، يا فقط يكى از آنان معامله كند، در هر صورت بايد مطابق قرارداد 
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ايه تواند با آن سرم عمل كنند و اگر اين امر را معيّن نكنند هيچ كدام بدون اجازه ديگرى نمى

 .معامله كند

كسى كه اختيار سرمايه شركت براى معامله به او داده شده بايد دقيقاً مطابق قرارداد و  ـ 6مسأله 

ها وثيقه بگيرد  اند كه نسيه ندهد، يا در برابر نسيه شرايط عمل كند، مثالً اگر با او قرار گذاشته

اند، معامالت خود را مطابق  ذاشتهبايد به همان قرارداد رفتار نمايد، ولى اگر با او قرارى نگ

 .دهد معمول و متعارف که به مصلحت می داند انجام مى

كند اگر برخالف قراردادى كه با او دارند خريد  كسى كه با سرمايه شركت معامله مى ـ 7مسأله 

خاّصى با او نگذاشته باشند و  و فروش كند و خسارتى پيش آيد ضامن است، همچنين اگر قرارداد

 .باشد ف معمول عمل كند به طوری که از نظر عرف مقصر شناخته شود،  ضامن مىبرخال

كند اگر در نگهدارى سرمايه كوتاهى  نكند و بر  كسى كه با سرمايه شركت معامله مى ـ 8مسأله 

 .اثر پيش آمدى تمام سرمايه يا مقدارى از آن از دست برود ضامن نيست

 

 جـُــعـالـه

 

دهند  ست كه شخصی قرار بگذارد كه در مقابل كارى كه براى او انجام مىُجعاله آن ا ـ 1مسأله 

به شخصى . «دهم به او مى فالن مبلغهر كس گمشده مرا پيدا كند »مال معيّنى بدهد، مثالً بگويد 

. گويند مى« عامل»دهد  و به شخصى كه كار را انجام مى« جاعل»گذارد  كه اين قرار را مى

اين است كه در اجاره بعد از « ير كردن كسى براى انجام كارىاج»و « جعاله»فرق ميان 

خواندن صيغه اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او 

تواند مشغول كار نشود، يا در وسط كار از آن دست بكشد  بدهكار است، ولى در جعاله عامل مى

 .هكار نيستو نيز تا كار را انجام نداده جاعل بد

جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى اراده و اختيار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در  ـ 2مسأله 

 .مال خود تصّرف كند

 .كار مورد قرارداد بايد حرام نباشد و نيز بايد عبث و بيهوده نباشد ـ 3مسأله 
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بنا بر اين، اگر جاعل مزد . كندمالی را که به عنوان جعاله قرار می دهد بايد معيّن  ـ 4مسأله 

دهم يا  معيّنى را براى كار قرار ندهد و مثال بگويد هر كسى گمشده مرا پيدا كند پولى به او مى

مژدگانى دريافت خواهد كرد جعاله محسوب نمی شود و چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد بايد 

 .دكه كار او در نظرمردم ارزش دارد بده مزد او را به مقدارى

 .اگر عامل پيش از قرارداد جعاله آن كار را انجام داده باشد حقّى نسبت به مزد ندارد ـ 5مسأله 

توانند قبل از شروع به كار، جعاله را فسخ كنند، بعد از  مى« عامل»و « جاعل» ـ 6مسأله 

فسخ توانند جعاله را به هم بزنند، ولى اگر جاعل پس از شروع کار قرار داد را  شروع نيز مى

 .کند، بايد مزد مقدار عملى را كه انجام گرفته به عامل بدهد

تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر ناتمام گذاردن عمل سبب ضرر  گرچه عامل مى ـ 7مسأله 

و زيان جاعل شود بايد آن را تمام كند و در صورتى كه تمام نكند ضامن است، مثالً اگر به طبيب 

دهم و او جراحى را شروع كند، چنانچه  كنى فالن مقدار به تو مىبگويد اگر چشم مرا عمل 

ناتمام گذاردن آن عمل باعث معيوب شدن چشم گردد حقّى بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زيان 

 .او نيز هست

هرگاه عامل كارى را كه تا تمام نشود فايده ندارد نيمه كاره رها كند، مثالً مقدارى  ـ 8مسأله 

 .گونه حقّى بر جاعل ندارد ردد و بعد رها كند، هيچدنبال گمشده بگ

 

ــــت  وصیـ 

 

آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش كارهايى را انجام دهند  مانند  «وصی ت» ـ 1مسأله 

تعيين محّل دفن و مراسم ديگر ، يا تمليک بخشی از اموال او به فرد يا افراد معيّن پس از مرگ،  

 .ست براى اوالد خوديا تعيين قيّم و سرپر

تواند با گفتن يا نوشتن نظر خود را اعالم کند و  خواهد وصيّت كند مى كسى كه مى ـ 2مسأله 

 .اى كه مقصودش را برساند وصيّت كند تواند با اشاره اگر قادر به سخن گفتن و نوشتن نباشد مى
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اكم شرع او را از تصّرف وصيّت كننده بايد بالغ و عاقل باشد و بايد سفيه نباشد و ح ـ 3مسأله 

 .دراموالش ممنوع نكرده باشد و از روى قصد و اختيار وصيّت كند، نه از روى اكراه و اجبار

هاى مرگ را در خود ديد بايد فوراً حقوقی را که بر  هنگامى كه انسان آثار و نشانه ـ 4مسأله 

وصيت کند  و اگر اطمينان  گردن او است ادا کند و اگر فرصت يا توان پرداخت آن را ندارد بايد

ندارد كه به وصيّت او عمل كنند بايد شاهد بگيرد، ولى اگر مطمئن است كه ورثه بدهى او را 

 .پردازند، وصيّت واجب  نيست مى

اگر كسى چند وصى براى خود معيّن كند چنانچه اجازه داده است هر كدام به تنهايى به  ـ 5مسأله 

ز يكديگر اجازه بگيرند و هرکدام به طور مستقل می توانند به وصيّت او عمل كنند الزم نيست ا

خواه گفته باشد همه باهم عمل كنند يا نگفته )وصيت او عمل کنند، و اما اگر اجازه نداده است 

بايد با نظر يكديگر به وصيّت او عمل نمايند و اگر حاضر به همكارى نباشند، يا در ( باشد

ورتى كه تأخير، سبب تعطيل عمل به وصيّت يا تأخير آن تشخيص مصلحت اختالف كنند، در ص

 .گردد بايد حاكم شرع ترتيبى دهد كه عمل به وصيّت، زمين نماند

مثالً اّول بگويد ثلث مالش را به كسى دهند و )اگر شخصی از وصيّت خود برگردد  ـ 6مسأله 

كه قيّمى  ر دهد مثل آنشود، همچنين اگر وصيّت خود را تغيي وصيّت باطل مى( بعد بگويد ندهند

شود و نيز اگر  براى صغير معيّن كرده بعد ديگرى را به جاى او تعيين كند وصيّت اّول باطل مى

اى را كه وصيّت كرده به كسى  مثالً خانه)كارى كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته است 

 (.بدهند، بفروشد، يا كسى را براى فروش آن وكيل نمايد

گر وصيّت كند چيز معيّنى را به كسى دهند بعد وصيّت كند نصف آن را به ديگرى ا ـ 7مسأله 

 .دهند، بايد آن مال را دو قسمت كرده، به هر كدام نصف آن را بدهند

هرگاه وصيّت كند ثلث مال او را نگه دارند و عايدى آن را به مصرفى برسانند بايد  ـ 8مسأله 

 .مطابق آن عمل شود

نتواند به تنهايى كارهاى ميّت را انجام دهد و نتواند كسى را كمك بگيرد  اگر وصى ـ 9مسأله 

 .كند حاكم شرع براى كمك او فردى را تعيين مى
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در صورتی که همه يا قسمتى از مال ميّت در دست وصى تلف شود، اگر او در  ـ 11مسأله 

و االّ ضامن  ،نگهدارى آن كوتاهى نكرده و برخالف دستور ميّت رفتار ننموده ضامن نيست

 .است

هرگاه كسى را وصّى خود كند و بگويد اگر او بميرد فالن شخص ديگر وصّى من  ـ 11مسأله 

 .شود باشد اين وصيّت صحيح است و اگر وصّى اّول بميرد وصّى دوم جانشين او مى

بدهكارى و حّج واجب و خمس و زكات و مانند آن را بايد از اصل مال بدهند، اگر  ـ 12مسأله 

چه وصيّت نكرده باشد و چنانچه چيزى اضافه بيايد هرگاه وصيّتى كرده باشد كه ثلث يا مقدارى 

از ثلث را به مصرفى برسانند بايد به وصيّت عمل كنند و در غير اين صورت ، آنچه بعد از 

 .ماند مال ورثه است اداى دين اضافه مى

كه ورثه  را وصيّت كند، مگر اين تواند بيش از مقدار ثلث مال خود انسان نمى ـ 13مسأله 

 .اجازه دهند، خواه اين اجازه قبل از فوت او باشد يا بعد از فوت

اگر كسى اّدعا كند من وصّى ميّتم كه ثلث اموال او را به مصرفى برسانم، يا قيّم  ـ 14مسأله 

و را تصديق هاى او هستم فقط در صورتى بايد اّدعاى او را پذيرفت كه دو شاهد عادل گفته ا بّچه

 .كنند

 

 قــــــرض

 

قرض دادن از كارهاى مستحّب و بسيار پسنديده است و در آيات قرآن مجيد و اخبار 

ثواب »در روايتى آمده است كه . درباره آن زياد سفارش شده است( عليهم السالم)معصومين

 «!صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر

صورت كه  ان با صيغه لفظى انجام داد و نيز با عمل، به اينتو قرارداد قرض را مى ـ 1مسأله 

 .چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد
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و « دهنده قرض»در قرض بايد مقدار و مّدت و نوع جنس روشن باشد و نيز  ـ 2مسأله 

خود نباشند و اين كار هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصّرف در اموال « گيرنده»

 .را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه

هرگاه طلبكار طلب خود را  مطالبه كند بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد، و تأخير آن  ـ 3مسأله 

اى كه در  در صورتی که توان پرداخت را داشته باشد گناه است، ولى اگر بدهكار غير از خانه

می کند و اثاث و لوازم ضروری زندگی چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و آن زندگی 

تواند او را مجبور كند كه چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد، اّما بدهكار بايد براى پرداخت  نمى

بدهى خود تالش كند و از طريق كسب و كار يا راههاى مشروع ديگر چيزى به دست آورده و 

 .ردازدبدهى خود را بپ

اگر مال ميّت بيش از مخارج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مال او را در  ـ 4مسأله 

 .رسد همين راه مصرف كرد و به وارث چيزى نمى

 .هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است ـ 5مسأله 

شود  است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام ـ 6مسأله 

 .و تصّرف در آن جايز نيست

توانند آن  اگر بدهكار از دنيا برود تمام بدهيهاى او  بايد پرداخت شود و طلبكاران مى ـ 7مسأله 

 .را مطالبه نمايند

 

 ضــمـانـت

 

صيغه لفظى به زبان  تواند اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد مى ـ 1مسأله 

و « من ضامنم طلب فالن كس را بدهم»: فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر بخواند ، مثالً بگويد

 .توانند قرارداد ضمانت را  امضا كنند  و نيز مى« قبول كردم»: طلبكار هم بگويد

بدهی را  گردد  و او  بايد بعد از ضامن شدن، بدهى بدهكار به ذّمه ضامن منتقل مى ـ 2مسأله 

بپردازد، و اگر ضمانت به درخواست بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهى را داد 
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نوع ديگرى از ضمان نيز وجود دارد كه شخصى، . تواند آن را از بدهكار سابق بگيرد مى

شود، به اين منظور كه اگر بدهكار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن  ضامن ديگرى مى

ردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگيرد، اين نوع ضمانت نيز صحيح است و غالب را بپ

 .گيرند از اين قبيل است ضمانتهايى كه در بانكها يا در برابر وامها مى

بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد،  «طلبكار»و  «ضامن» ـ 3مسأله 

 .ل خود نباشندونيز سفيه و ممنوع التصّرف در ما

 .معيّن باشد« نوع بدهى»و « بدهكار»و « طلبكار»در ضمانت بايد  ـ 4مسأله 

تواند از بدهكار چيزى بگيرد  اگر طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى ـ 5مسأله 

 .تواند از بدهکار مطالبه نمايد مقدار رانمى را ببخشد آن و اگر مقدارى از آن

تواند ضمانت خود را بدون رضايت طلبكار فسخ كند، مگر اينکه ضامن يا  مىضامن ن ـ 6مسأله 

 .توانند فسخ كنند طلبكار در قرار داد خود توافق كنند كه هر وقت بخواهند مى

 

 غــصــب

 

آن است كه شخصی بر مال يا حّق ديگری با ظلم و زور  مسلّط شود، و  « غصب» ـ 1مسأله 

 .استاين عمل يكى از گناهان كبيره 

هرگاه كسى نگذارد مردم از اماکن عمومی مانند مسجد يا مدرسه و پل كه براى عموم  ـ 2مسأله 

 .ساخته شده استفاده كنند، حّق آنان را غصب نموده و مرتکب گناه شده است

 .المال مسلمين بدون حق نيز از مصاديق بارز غصب است تسلّط نا روا بر اموال بيت ـ 3مسأله 

صاحبش  ب است شخص غاصب مالى را كه غصب كرده هر چه زودتر بهواج ـ 4مسأله 

شود و اگر تلف شود بايد عوض آن را  برگرداند، و هر قدر تأخير كند گناه بيشترى مرتکب مى

 .بدهد و اگر خسارتی بر آن وارد شود بايد جبران کند

اى از گوسفند  هكه برّ  اگر از مالى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد، مانند اين ـ 5مسأله 

اى از باغ غصبى به دست آيد، تمام آن ملك صاحب مال است، هر  غصبى متولّد شود، يا ميوه
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اى را غصب كند بايد مال االجاره آن  همچنين اگر كسى خانه. چند غاصب هم زحمت كشيده باشد

باشد و  را در مّدتى كه دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نكرده

 .همچنين اموال ديگر مانند اتومبيل و غير آن

اگر مالى را كه غصب كرده طورى تغيير دهد كه از اّولش بهتر شود، مثالً طالى  ـ 6مسأله 

غصبى را به صورت گوشواره و گردنبند درآورد، چنانچه صاحب مال بگويد آن را به همين 

 .مزدى بگيرد ت خودتواند براى زحم صورت به من بده بايد بدهد، و نمى

اگر مال غصبى را طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود ولى صاحب مال براى  ـ 7مسأله 

منظور خاّصى بگويد بايد آن را به صورت اّول درآورى، در اين صورت واجب است چنين كند 

 .بدهد و اگر عيبى بر آن وارد شود و قيمت آن از اّول كمتر گردد بايد تفاوت آن را به صاحبش

اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه  ـ 8مسأله 

آن مال غاصب است، ولى بايد اجاره زمين را در مّدتى كه زراعت و درخت در آن بوده به 

صاحب زمين بدهد و چنانچه در اثناء كار صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در 

د غاصب بايد فورا آن را بكند، هر چند باعث خسارت او شود و اگر نقصى در آن زمين بمان

تواند صاحب زمين را مجبور كند كه  زمين پيدا شود بايد تفاوت قيمت را بدهد و غاصب نمى

تواند غاصب را مجبور كند كه  زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد، همچنين صاحب زمين نمى

 .فروشدزراعت يا درخت را به او ب

اگر مالى را كه غصب كرده از بين برود در صورتى كه از چيزهايى باشد كه مثل و  ـ 9مسأله 

مانند آن معموالً كمياب است مانند برخی فرشهاى دست بافت، بايد قيمت آن را بدهد و اگر قيمت 

مانند بازار آن فرق كرده باشد بايد قيمت روزى را كه تلف كرده بدهد و اگر از چيزهايى است 

ها درست  ها و ظرفهايى كه با كارخانه گندم وجو و بسيارى از فرشهاى ماشينى، انواع پارچه

شود كه معموالً مثل آن فراوان است، بايد مثل همان چيز را كه غصب كرده بدهد، ولى بايد  مى

 .خصوصيّاتش مثل همان مالى باشد كه از بين رفته است
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 خمس

 

فرائض دينی است و در هفت چيز  بدين شرح واجب می گردد و تفصيل  پرداخت خمس مال از

 :آن در مسائل ذيل می آيد

كه با  اشياء گرانبهايیـ 5مال حالل مخلوط به حرام  ـ4گنج  ـ3معدن  ـ2منافع كسب و كار  ـ1

 .خرد زمينى كه كافر ذّمى از مسلمان مى ـ7غنيمت جنگى  ـ6. آيد غّواصى از دريا به دست مى

 

 منافع كسب و كار ـ1

 

اگر انسان از طريق زراعت يا صنعت يا تجارت و امثال آن يا از طريق كارگرى و  ـ 1مسأله 

كارمندى و يا عضويت در مؤّسسات مختلف درآمدى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و 

( يك پنجم)دهد زياد آيد، واجب است خمس  همسر و فرزندان و ساير كسانى كه نفقه آنها را مى

 .شود بپردازد آن را به شرحى كه بعداً گفته مى

اگر انسان چيزى را به عنوان وام از ديگرى بگيرد، آن مبلغ وام  خمس ندارد،  ـ 2مسأله 

كه بداند شخص  رسد مشمول خمس نيست، مگر اين همچنين اموالى كه به عنوان ارث به او مى

طر ساير اموالش بدهكار خمس است، اما اگر از كه به خا ميّت خمس آن را نداده است و يا اين

كسى ارثى به او رسد كه اّطالعى از چنين خويشاوندى و انتظارى درباره چنين ارثى نداشته، 

 .احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد

اگر مالی را به او ببخشند و از مخارج سالش زياد آيد، احتياط واجب آن است كه  ـ 3مسأله 

 . را بپردازدخمس آن 

اگر ملكى را بر افراد معيّنى، مثالً اوالد خود وقف نمايد، چنانچه آن ملك درآمدى  ـ 4مسأله 

 .داشته باشد و از مخارج سال آنها زياد بيايد بايد خمس آن درآمد را بدهند
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گيرند خمس ندارد، ولى اگر از  چيزى را كه افراد مستحق از مال خمس يا زكات مى ـ 5مسأله 

ى كه از اين طريق به او رسيده منفعتى ببرد، مثالً از درختى كه از باب خمس به او داده شده مال

 .اى به دست آورد بايد خمس آن مقدارى كه از مخارج سالش زياد آمده بپردازد ميوه

اگر با عين پولى كه سال بر آن گذشته و خمس آن را نداده  جنسى بخرد، معامله نسبت  ـ 6مسأله 

كه حاكم شرع آن را اجازه دهد، در اين صورت بايد پنج يك  خمس باطل است، مگر اين به مقدار

 .شرع بدهد جنسى را كه خريده يا قيمت آن را  به حاكم

هرگاه مالى را از شخصی بخرد كه يقين دارد خمسش را نداده است ، معامله او نسبت  ـ 7مسأله 

شرع اجازه دهد كه در اين صورت خمس كه حاكم  به مقدار خمس آن مال باطل است، مگر آن

 .پول معامله را بايد به او داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به حاكم شرع دهد

شود  اگر چيزى را كه خمس آن را نداده به ديگرى ببخشد، مقدار خمس آن ملك او نمى ـ 8مسأله 

 .دازدو اگر بخواهد در آن تصرف کند بايد خمس آن را بپر

هرگاه مالى از طريق تجارت يا غير آن به دست انسان برسد و نداند که صاحب آن  ـ 9مسأله 

 .خمس آن را داده يا نه، الزم نيست تحقيق کند و دادن خمس آن بر او واجب نيست

دانيم خصوص مالى را كه به ما  دهد ولى نمى دانيم كسى  خمس نمى اگر اجماالً مى ـ 11مسأله 

كه احتماالً اموالى از طريق ارث به او رسيده، يا وام  ه آن تعلّق گرفته يا نه، مثل اينداده خمس ب

دهيم اين مال از آنها باشد، تصّرف در چنين مالى اشكال ندارد و پرداخت  گرفته و احتمال مى

گونه اشخاص و يا نماز خواندن در خانه  خمس آن الزم نيست، همچنين قبول دعوت مهمانی اين

ايز است، مگر اين كه يقينا بدانيم غذايى را كه تهيّه كرده و يا خانه او از پولهايى است كه آنها ج

 .خمس آن را نداده

آغاز سال براى حساب خمس هر كسى اّولين روزی است که درآمدی کسب       می  ـ 11مسأله 

ند بايد حساب سال توان با قصد و نيّت آن را جلو يا عقب انداخت و اگر بخواهد چنين ک کند و نمى

 .خود را زودتر از موعد معيّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اّول سال او خواهد شد

تواند در اثناء سال هر وقت منفعتى به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولى  انسان مى ـ 12مسأله 

 .آن بردارداش را از  تواند آن را تا آخر سال به تأخير بيندازد تا مخارج احتمالى مى

 .توان معيار را سال شمسى يا قمرى قرار داد براى تعيين اول سال خمس، مى ـ 13مسأله 
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كسى كه درآمد اضافى ندارد و دخلش از خرج ساالنه اش بيشتر نيست، نياز به تعيين  ـ 14مسأله 

 .اول سال خمس ندارد

ج او را تا موقع مرگش كسى كه سال خمس دارد اگر در وسط سال بميرد بايد مخار ـ 15مسأله 

 .از منافع او كم كنند و خمس باقيمانده را بدهند

اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده در اثناء سال باال رود و روى مالحظات  ـ 16مسأله 

تجارتى و كسب وكار آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه باال رفته 

ر قيمت آن تا آخر سال همچنان باال باشد بايد سر سال خمس آن را بر او واجب نيست، ولى اگ

بدهد، هر چند قيمت آن بعد از گذشتن سال پايين آيد، اين در صورتى است كه آخر سال وقت 

 .دارد فروش آن باشد و مانعی برای فروش نبوده و به ميل خود آن را نگه

خمس آن را داده ولی  قيمتش باال رود، اگر  التّجاره مالى دارد كه هرگاه غير از مال ـ 17مسأله 

آن را بفروشد بايد خمس اضافه قيمت را پس از فروش بدهد، همچنين اگر گوسفندى را كه 

 .خمسش داده چاق شود بايد خمس آنچه زياد شده را بعد از فروش بدهد

بفروشد كه بعد از باال رفتن قيمتش  اگر باغ يا مزرعه ای احداث كند براى آن ـ 18مسأله 

چنانچه وقت فروش آن رسيده باشد بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه 

ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش  و ديگر محصوالت آن استفاده كند بايد خمس ميوه

 .بدهد

م كسى كه داراى چند كسب و كار است، مثالً هم زراعت دارد و هم صنعت و ه ـ 19مسأله 

درآمد كارگرى، بايد منافع همه را در آخر سال يكجا حساب كند، چنانچه چيزى زايد بر مخارج 

 .ساالنه داشت خمس آن را بدهد

هزينه زندگى خمس ندارد، يعنى آنچه را انسان از درآمدش در بين سال مصرف  ـ 21مسأله 

واجب يا مستحب و  خوراك و پوشاك و مسكن و اثاث خانه و ازدواج و جهيزيه دختر و زيارت

كند، خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال  بذل و بخشش و ميهمانى و مانند آن در حد متعارف مى

 .زياد  می آيد خمس دارد

هرگاه چيزى جزء مؤونه سال گردد و بر همين اساس خمس آن پرداخت نشود، مانند   -21مسأله 

، در صورتی که بخواهند آن را تبديل به  خانه و فرش و وسايل ديگر، اگر بعداً آن را بفروشند
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گيرد، مگر اينکه پس از تبديل به مثل، مقداری از مبلغ  مثل کنند، به قيمت آن خمس تعلّق نمى

 .جنس فروخته شده زياد بيايد که در اين صورت، بايد خمس آن مبلغ زيادی را بپردازند 

رساند جزء  صدقه و مانند آن مىاموالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره و  ـ 22مسأله 

 .مخارج ساليانه او محسوب می شود

كند خمس  كسى كه نياز به خانه ملكى دارد ، مبلغی را که صرف خريد خانه مى ـ 23مسأله 

ندارد، ولى اگر درآمد سالش براى خريد خانه كفايت نكند و مجبور باشد چند سال پس انداز كند تا 

ايى كه سال بر آنها گذشته خمس دارد، اّما اگر مثال  زمين خانه را در قادر به تهيّه خانه شود پوله

اثناء سال اّول از محل درآمد همان سال بخرد و مصالح ساختمانى را در اثناء سال بعد و اجرت 

 .بنا را در سال سوم بدهد هيچ كدام خمس ندارد

راى خود می خرد چنانچه كسی كه قبر يا كفن را از پولی که خمس نداده از قبل ب ـ 24مسأله 

 .سال بر آن بگذرد خمس دارد

گيرد، مگر  بار خمس آن را بدهند ديگر خمس به آن تعلق نمى هر مالى را كه يك ـ25مسأله 

كه نمّو كند يا قيمت آن اضافه شود، در اين صورت خمس فقط به مقدار اضافه شده تعلق می  اين

 .گيرد

ر به دست آورده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس كسى كه درآمدى از كسب و كا ـ 26مسأله 

تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب آن سال  آن واجب نيست يا خمس آن را داده، مى

 .محاسبه کند

اگر در اثناء سال وسايل مورد نياز خود را بخرد خمس ندارد و اگر برای مدتی از  ـ 27مسأله 

الزم نيست، همچنين زيور آالت زنانه اگر بعد از گذشتن نياز شود خمس دادن آن  آن وسائل بى

گيرد، ولی اگر آن وسائل يا  سّن و سالى از زن، مورد استفاده او نباشد خمس به آن تعلق نمى

 .زيور آالت فروخته شود بايد خمس آن را پرداخت

سب و كار كتابهايى را كه طالّب علوم دينى و دانشجويان يا غير آنها از درآمد ك ـ 28مسأله 

خرند چنانچه مورد نيازشان باشد خمس ندارد، ولى اگر فعالً نيازى به آن ندارند و  مى

گيرد، و در صورتی که در تمام  مقصودشان استفاده در سالهای آينده است خمس به آن تعلّق مى

 طول سال از آن استفاده نكنند، ولى وجود آن كتاب براى مواقع ضرورى در كتابخانه الزم است،



 182 

شود، همچنين وسايلى مانند اسباب آتش نشانى در جاهايى كه بيم آتش سوزى  نياز محسوب مى

شود و  هاى زندگى محسوب مى است يا داروهاى ضرورى و كمكهاى اّوليّه در خانه جزء هزينه

 .خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود

دی نداشته باشد و از سرمايه خرج كند، اّما پيش از تمام اگر در ابتداى سال درآم ـ 29مسأله 

 .تواند آنچه را از سرمايه برداشته از درآمد كم كند شدن سال منفعتى ببرد، در اين صورت مى

اگر چيزى از اصل سرمايه  به خاطر كسب و كار از بين برود بطورى كه جزء  ـ 31مسأله 

ا از منافع بردارد، ولى اگر به واسطه حوادث تواند مقدار آن ر ضرر معامله حساب شود، مى

كه با  تواند آن را از منافع كم كند، مگر اين ديگرى مانند سرقت وامثال آن از بين برود ، نمى

 .سرمايه باقيمانده نتواند كسبى كه مناسب اوست انجام دهد

وختن و اگر غير از اصل سرمايه چيز ديگرى از اموال او به خاطر شكستن و س ـ 31مسأله 

تواند آن را  سرقت و غير آن از بين برود، در صورتی که در همان سال به آن احتياج دارد مى

 .از منافع همان سال تهيّه كند

اگر در ابتداى سال براى مخارج خود قرض كند و قبل از تمام شدن سال منفعتى  ـ 32مسأله 

اگر در تمام سال منفعتى نبرد و تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد و  ببرد مى

 .تواند قرض خود را از منافع سالهاى بعد ادا كند براى مخارج خود قرض نمايد مى

قرضهايى كه بر ذّمه انسان آمده خواه براى هزينه زندگى باشد يا خسارت و غرامت  ـ 33مسأله 

را كه به اقساط  تواند از درآمد سال، آنها را ادا كند، ولى قرضهايى و يا غير اينها، مى

پردازد، فقط قسطهايى را كه در آن سال بايد بپردازد جزء مخارج همان  سال محسوب  مى

 .شود مى

تواند  اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمى ـ 34مسأله 

ى را كه از آن قرض آن قرض را از منافع سال بپردازد، ولى اگر مالى را كه قرض كرده يا چيز

تواند از درآمدهاى آن سال،  خريده به علّتى از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد مى

 .قرض خود را ادا كند

كسى كه از اّول سّن تكليف، خمس نداده و درآمدهايى پيدا كرده و وسايلى براى  ـ 35مسأله 

خواهد تكليف خود را ادا كند، اگر  ىزندگى خود خريده است و اآلن متوّجه وظيفه خمس شده و م
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مبلغی را ذخيره کرده و سال بر آن گذشته يا از منافع كسب، چيزى را كه به آن احتياج ندارد 

خريده و يك سال بر آن گذشته بايد خمس آن را بدهد؛ اما اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به 

سال درآمد داشته آنها را از محل درآمد آن  آنها نياز دارد خريده و  بداند در بين سالى كه در آن

سال خريده است الزم نيست خمس آن را بدهد، ولی اگر نداند كه در بين آن سال يا بعد از تمام 

شدن سال بوده بايد با حاكم شرع يا نماينده او مصالحه كند، يعنى تمام اموال مشكوك خود را 

زند و با او  به مقدارى تخمين مى حساب می کند و حاكم شرع بدهى او را از جهت خمس

 .كند مصالحه مى

لباسهاى متعّدد و همچنين انگشتر و زيور آالت و وسايل مختلف زندگى، اگر همه  ـ 36مسأله 

آنها مورد نياز او باشد و از درآمد همان سال تهيّه شده باشد خمس ندارد، ولى اگر زايد بر نياز  

 .باشد، مقدار زيادى، خمس دارد

مانند وسائل قمار، مشروبات الکلی و )پولى را كه خرج خريدن وسايل حرام  ـ 37مسأله 

 .كند به عنوان مخارج زندگی محسوب نمی شود و خمس دارد مى( ابزاهای لهو و لعب

شود جزء درآمد  حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مى ـ 38مسأله 

چيزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، اّما اگر زياد  گردد و اگر همان سال محسوب مى

 .بيايد، آن مقداری که زياد آمده خمس دارد

 

 ـ معدن2

 

واجب است خمس چيزى را كه از معادن طال، نقره، سرب، آهن، مس، زغال  ـ 39مسأله 

يده می شوند به سنگ، نفت، گوگرد، فيروزه، نمك و  انواع فلزات و مانند آنها که عرفا معدن نام

آورند بدهند، مشروط به اينکه قيمت آن پس از محاسبه هزينه استخراج ،  به حد نصاب  دست مى

 .برسد( بيست دينار)

معدن، خواه در سطح زمين باشد يا در اعماق زمين، در زمين ملكى باشد يا در  ـ 41مسأله 

سلمان، بالغ باشد يا غير بالغ، در جايى كه مالك ندارد، استخراج كننده آن مسلمان باشد يا غير م

 .تمام اين صورتها بايد خمس آن پرداخته شود
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اگر کسی معدنى را كه در ملك شخص ديگرى است استخراج كند، آنچه از آن به  ـ 41مسأله 

آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى  دست مى

دن استخراج شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام نكرده، بايد خمس تمام آنچه از مع

 .شود گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم مى

معادن عظيمه که ارزش فوق العاده دارند مانند ذخاير بزرگ نفت و گاز ، از اموال  ـ 42مسأله 

قيمت عادالنه آن ملک  اگر اين معادن در  ملك شخصی خاص کشف شود، بايد. عمومی می باشند

 . به شخص مذکور پرداخت شود

 

 ـ گنج3

 

مالى است كه در زير زمين، يا كوه، يا ديوار، يا درون درخت پنهان كرده  «گنج» ـ 43مسأله 

 .باشند و طوری باشد که  در عرف به آن گنج گفته شود

گنج به هيچ وجه  اگر کسی در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند و مالك آن ـ 44مسأله 

شناخته نشود، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد؛ و نيز اگر در زمينى كه از ديگرى خريده 

اند نيست و  گنجى پيدا كند و پس از پرسش و تحقيق بداند مال كسانى كه قبالً مالك آن زمين بوده

 .بدهدشود و بايد خمس آن را  صاحب ديگری برای آن يافت نشود، مال خود او مى

است، بيست دينار وجوب خمس در گنج  مشروط به حد نصاب است و نصاب آن  ـ 45مسأله 

يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، اّما 

 .اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست

كند و خمس بقيّه  دار آن را كم مىهرگاه براى استخراج گنج، مخارجى پرداخته، مق ـ 46مسأله 

 .دهد را مى

اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا كنند همه در آن شريكند و اگر سهم هر يك به حّد نصاب  ـ47مسأله 

 .برسد خمس دارد

 

 



 185 

 ـ مال حالل مخلوط به حرام4

 

اگر مال حالل شخصی با مال حرام مخلوط شود بطورى كه نتواند آنها را از هم  ـ 48مسأله 

تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن 

 .مال را بدهد و بقيّه براى او حالل است

مثالً بداند يك سوم آن )هرگاه مال حالل با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند  ـ 49مسأله 

 .ر را به حاکم شرع يا وکيل او تحويل دهدولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدا( حرام است

اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد،  ـ 51مسأله 

بايد مصالحه کنند و  يكديگر را راضى كنند و چنانچه صاحب مال راضى نشود در صورتى كه 

و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد ( لمثالً يك چهارم ما)بداند مقدار معيّنى قطعا مال اوست 

دهد مال اوست با او نصف  مقدارى را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مى

 .كند

هرگاه خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از  ـ 51مسأله 

س بيشتر بوده به حاکم شرع يا وکيل او  تحويل داند از خم خمس بوده، بايد مقدارى را كه مى

 .بدهد

اگر انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند  ـ 52مسأله 

كه مالك آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالك را بطور معيّن تشخيص دهد و 

خودش را ثابت کند، بايد در بين همه آنها بطور مساوى  هيچکدام از آنان هم نتواند مالک بودن

 .تقسيم كند

 

 ـ غوص5

 

هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دريا اشياء گرانبهايی مانند لؤلؤ و مرجان و   ـ 53مسأله 

 .امثال آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد
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با اسبابى بيرون آورند ، بنا بر احتياط  هرگاه بدون فرو رفتن در دريا جواهرات را ـ 54مسأله 

 .واجب بايد خمس آن را بدهند

گيرند خمس ندارد، ولى جزء  ماهى و حيوانات و گياهان ديگرى را كه از دريا مى ـ 55مسأله 

شود كه اگر در آخر سال چيزى از آن يا قيمت آن اضافه بماند خمس  درآمد كسب حساب مى

 .دارد

 .آورند نيز خمس دارد هاى بزرگ  بيرون مى از رودخانهجواهراتى كه  ـ 56مسأله 

كسانى كه شغلشان فقط غّواصى و بيرون آوردن اشياء قيمتی از درياست، هرگاه  ـ 57مسأله 

خمس آنها را بدهند و در آخر سال چيزى از مخارج سالشان زياد بيايد الزم نيست دوباره خمس 

 .بدهند

 

 ـ غنائم جنگى6

 

سلمانان به دستور امام معصوم با كفّار جنگ كنند و غنائمی در جنگ به هرگاه م ـ 58مسأله 

دست آورند بايد خمس آن را بدهند، اّما مخارجى را كه براى حفظ غنيمت و حمل و نقل آن 

 .شود اند از آن كم مى كرده

گ در جن( عليه السالم)هرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص، يا نائب عاّم امام زمان  ـ 59مسأله 

 .بر ضّد كفّار شرکت كنند و غنائمى به دست آورند بايد خمس آن را بپردازند

آيد و مصرف شخصى  سالحهايى كه در جنگهاى امروز در غنائم به دست مى ـ 61مسأله 

تواند آن را  در اختيار ارتش اسالم قرار دهد، يا در  ندارد،  حاكم شرع و ولّى امر مسلمين مى

 .ن مسلمانان تقسيم کندصورتی که صالح بداند بي

غنائم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن خمس  ـ 61مسأله 

آيد خمس ندارد و ملك همه  مى ملك جنگجويان است، اّما زمينهايى كه از كفّار با جنگ به دست

 .مسلمين است
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ى از مسلمان مى7  خرد ـ زمینى كه كافر ذم 

 

هرگاه كافر ذّمى، يعنى كافرى كه به صورت يك اقلّيت مسالمت جو در كنار  ـ 62مسأله 

كند و شرائط ذّمه را پذيرفته است، زمينى را از مسلمان بخرد بايد خمس آن  مسلمانان زندگى مى

 .زمين  يا يک پنجم قيمت آن را  بپردازد

ن ديگرى بفروشد خمس هرگاه كافر ذّمى زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلما ـ 63مسأله 

 .شود ساقط نمى

 

 مصرف خمس

 

بر هر مسلمان مکلّف الزم است هشتاد در صد خمس خود را به دست تهيدستان و  ـ 64مسأله 

برساند، و بيست در صد آن را به مراکز خيريه ( اعّم از سادات و غير سادات)يتيمان ونيازمندان 

در غير اين صورت، عمل او مبرء ذمه نيست و در برابر حق مستمندان و . مورد اعتماد بدهد

 .يتيمان ، ضامن است

 :شود سيّد بودن سادات از راههاى زير ثابت مى ـ 65مسأله 

 .دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كند ـ1

 .در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سيّد است ـ2
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 زكات

 

گندم، جو، خرما، كشمش، طال، نقره، گوسفند، گاو و : زكات بر نُه چيز واجب است ـ 1مسأله 

شود بايد مال معيّنى را  اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد با شرايطى كه بعداً گفته مى. شتر

 . شود صرف كند كه در مسائل آينده خواهد آمد در مصارفى كه گفته مى

می تواند زکات را به موارد ديگر از غالّت يا ( ع)در شرايط خاص، امام معصوم  – 2مسأله 

، نايب آن حضرت که فقيه جامع الشرايط (ع)در زمان غيبت امام معصوم . حيوانات تعميم دهد

 .مبسوط اليد باشد، می تواند در شرايط مذکور و در حد ضرورت ، موارد زکات را توسعه دهد

 :شود د شرط واجب مىزكات با چن ـ 3مسأله 

 .شود برسد مال به مقدار نصابى كه بعداً گفته مى ـ1

 .مالك آن بالغ و عاقل باشد ـ2

 .بتواند در آن مال تصّرف كند ـ3

وجوب پرداخت زکات در حيوانات مذکور  و طال و نقره، مشروط به اين است که  يک سال   ـ4

    تعلق وقتى   زكات گندم و جو. گيرد مى بر آن بگذرد، ولی از اّول ماه دوازدهم زكات تعلّق

می گيرد كه دانه آن بسته شود و به آن گندم و جو گويند و تعلق زكات خرما و كشمش موقعى 

است كه ميوه برسد ، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو زمانى است كه آن را خرمن كنند و كاه 

كه بخواهند آن را به  ود، مگر اينرا جدا نمايند و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك ش

 .صورت تر بفروشند يا مصرف كنند كه بايد زكات آن را بدهند

 

 زكـات غـال ت

 

زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب است كه به حّد نصاب برسد و نصاب  ـ 4مسأله 

 .گرم  می باشد 665كيلوگرم و   847آنها 
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كند  مقدارى از انگور و خرما و جو وگندم را مصرف اگر قبل از وقت پرداخت زكات ـ 5مسأله 

 .يا بفروشد ، بايد زكات آن را بپردازد

هرگاه زراعت گندم و جو ، يا باغى که در آن انگور و خرما وجود دارد را قبل از  ـ 6مسأله 

كه زكات واجب  واجب شدن زكات خريدارى كند زكات بر عهده مالك جديد است و اگر بعد از آن

 .رد، زكات بر عهده فروشنده يعنى مالك قديم استشده بخ

هرگاه انسان گندم و جو، يا خرما، يا انگور را بخرد و بداند فروشنده زكات آن را  ـ 7مسأله 

كه حاكم شرع اجازه دهد، در اين  نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است مگر اين

د و اگر اجازه ندهد زكات را از خريدار گير صورت قيمت مقدار زكات را از فروشنده مى

 .تواند از او پس بگيرد خواهد گرفت و در صورتى كه خريدار قيمت آن را به فروشنده داده مى

اگر وزن خرما و انگور موقعى كه هنوز تر است به حّد نصاب برسد و بعد از خشك  ـ 8مسأله 

 .شدن كمتر از اين مقدار شود زكات آن واجب نيست

اگر رطب و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند يا به فروش رساند، در  ـ 9مسأله 

 .صورتى زكات آن واجب است كه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد

غالّتى كه زكات آنها را پرداخته است، اگر چند سال هم نزد او بماند ديگر زكات  ـ 11مسأله 

 .ندارد

و انگور در صورتى كه از آب باران، يا نهر و سد  مقدار زكات گندم و جو و خرما ـ 11مسأله 

و يا رطوبت زمين مشروب شود، ده يك است، در مورد آب قنات هم احتياط واجب، ده يک 

است؛ اما اگر با آب چاه  يا به وسيله باال کشيدن آب از رودخانه های عميق آن را مشروب 

 . سازد،زكات آن بيست يك است

ر  با آب باران و آب چاه آبيارى شود، چنانچه يكى از آنها بقدرى كم اگر غاّلت مذکو ـ 12مسأله 

كه غالباً مشروب شده زكات بدهد، ولى اگر از هر دو به  باشد كه به حساب نيايد، بايد مطابق آن

مقدار متساوی مشروب شده است، بايد زكات آن را نيمى به حساب ده يك و نيمى به حساب بيست 

 .يك بدهد
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گر محصول غاّلت او خوب و بد دارد، بايد زكات هر كدام را از همان جنس بدهد ا ـ 13مسأله 

تواند زكات همه را از جنس بد بدهد، و اگر همه را از خوب  و يا قيمتش را حساب كند و نمى

 .بدهد بهتر است

 

 زکات طال و نقره

 

با ( درهم نقره مانند دينار طال و)طال و نقره که دارای سکه رايج هستند برای  ـ 14مسأله 

 . شرايطی شامل به حّد نصاب رسيدن و گذشتن سال بر آن، بايد زکات داده شود

 :طال داراى دو نصاب است ـ 15مسأله 

ل ، هرگاه به اين (هر دينار به اندازه يک مثقال شرعی طال است) دينار است 21آن  نصاب او 

نار به عنوان زكات بپردازد و اگر مقدار برسد و شرايط ديگر نيز در آن جمع باشد بايد نصف دي

 .به اين مقدار نرسد زكات ندارد

دينار به آن بيست دينار اضافه شود بايد عالوه بر آن  4دينار است ، يعنى اگر  4 نصاب دوم

نصف دينار که به عنوان زکات بيست دينار پرداخت می شود ، مقدار يک دهم دينار هم برای اين 

دينار اضافه شود فقط زكات همان بيست دينار واجب  4اگر كمتر از چهار دينار پرداخت شود، و 

دينار که اضافه  4است و زيادى آن زكات ندارد، همچنين هر چه باال رود، يعنى در مقابل هر 

 .می شود، بايد با همان نسبت که بيان شد، زکات آنرا بدهد

 :نقره نيز دو نصاب دارد ـ 16مسأله 

ل  5ه اگر به آن مقدار برسد و شرايط ديگر در آن جمع باشد بايد درهم است ك 211 نصاب او 

 .درهم  به عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست

درهم اضافه شود بايد يک درهم  211در هم به آن  41درهم است، يعنى اگر  41  نصاب دوم

درهم  واجب است  211فقط زكات همان  اضافه تر زکات بدهد و هرگاه كمتر از آن اضافه شود،

 .و زيادى زكات ندارد، همچنين هر قدر باال رود، به همين ترتيب محاسبه می شود

هايی كه دارد جنس خوب و بد يا عيار كم و زياد داشته باشند،  هرگاه طالها و نقره ـ 17مسأله 

 .از نوع مرغوب بدهددهد، ولى بهتر آن است كه زكات همه را  زكات هركدام را از همان مى



 192 

 زكات حیوانات

 

شتر و گاو و گوسفند در صورتی واجب است که عالوه بر شرايط عمومی که  زكات ـ 18مسأله 

، کاری مانند بار بردن و شخم ( مانند رسيدن به حّد نصاب و گذشتن يک سال بر آن)بيان شد 

قط يکی دو روز كار كرده زدن و امثال آن از آنها کشيده نشود، ولی اگر در تمام طول سال ف

 .بطورى كه حيوان كارگر محسوب نشود، زكات آن واجب است

شرط ديگر در وجوب زكات گاو و گوسفند و شتر اين است که آن حيوان در چراگاه  ـ 19مسأله 

بنا بر اين، حيوانی که در اسطبل نگهداری می شود و از . تغذيه شود و از علف بيابان بخورد

 .ی گردد، زکات نداردعلف دستی تغذيه م

 :حّد نصار گوسفند به اين شرح است ـ 21مسأل

 .گوسفند و زكات آن يك گوسفند است، و كمتر از آن زكات ندارد( 41) ـ1

 .گوسفند و زكات آن دو گوسفند است( 121) ـ2

 .گوسفند و زكات آن سه گوسفند است( 211) ـ3

 .گوسفند و زكات آن چهار گوسفند است( 311) ـ4

گوسفند و باالتر، كه بايد براى هر صد تاى آنها يك گوسفند بدهد و مقدارى كه از صد ( 411) ـ5

( 41)تا كمتر است زكات ندارد و ميان دو نصاب نيز زكات نيست، يعنى اگر گوسفندان به 

دهد و همچنين  گوسفند است نرسد، فقط يك گوسفند مى( 121)رسيده است تا به نصاب دوم كه 

 .در نصابهاى بعد

 :حّد نصاب گاو از اين قرار است ـ 21مسأله 

ل رسد اگر شرايطى را كه قبالً گفته شد  31رأس است، يعنى وقتى شماره گاوها به  31 نصاب او 

 .دارا باشد، بايد يك گوساله نر يا ماده كه الاقل داخل سال دوم شده باشد زكات دهد

ه الاقل داخل سال سوم شده باشد و رأس است و زكات آن يك گوساله ماده است ك 41 نصاب دوم

رأس آن  31گاو دارد فقط زكات ( 35)باشد زكات ندارد، مثالً كسى كه  41و  31آنچه در بين 

گاو  41نرسيده، فقط زكات همان  61گاو زيادتر شود تا به ( 41)و همچنين اگر از . دهد را مى

خل سال دوم شده بدهد، همين طور رسيد بايد دو گوساله كه الاقل دا 61دهد، و هرگاه به  را مى
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حساب كند و مطابق دستور  41و  31هرچه افزايش يابد آنها را سى سى، يا چهل چهل، و يا  با 

بيشتر  9ماند از  باال عمل نمايد، اّما بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر مى

حساب كند و هر كدام را مطابق  41و  31رأس گاو دارد بايد به حساب  71نباشد، مثالً كسى كه 

 .رأس گاو دارد با حساب چهل چهل حساب كند 81دستور باال زكات بدهد و كسى كه 

 :حّد نصاب شتر بدين شرح است ـ 22مسأله 

ل  .شتر و زكات آن يك گوسفند است و كمتر از مقدار، زكات ندارد 5 :او 

 .شتر و زكات آن دو گوسفند است 11 :دوم

 .كات آن سه گوسفند استشتر و ز 15 :سوم

 .شتر و زكات آن چهار گوسفند است 21 :چهارم

 .شتر و زكات آن پنج گوسفند است 25 :پنجم

 .شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد 26 :ششم

 .شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد 36 :هفتم

 .ه داخل سال چهارم شده باشدشتر و زكات آن يك شتر است ك 46 :هشتم

 .شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد 61 :نهم

 .شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد 76 :دهم

 .شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد 91 :یازدهم

شتر يك  41چهل چهل حساب كند و براى هر  شتر و باالتر از آن است كه بايد يا 121 :دوازدهم

شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه پنجاه حساب كند و براى هرپنجاه شتر يك شتر 

بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند، ولى در اين جا نيزبايد 

شتر بيشتر نباشد و شتری را  9ماند از  طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند و يا اگر باقى مى

 .که برای زکات می دهد بايد حتماً ماده باشد

مابين هر دو نصاب از نصابهايی که بيان شد، زكات ندارد، يعنى اگر از نصاب اّول  ـ 23مسأله 

دهد،  شتر را مى 5شتر است نرسيده، فقط زكات  11شتر است بگذرد تا به نصاب دوم كه  5كه 

 .نصابهاى بعد همچنين در



 194 

اگر چند نفر باهم شريك باشند، هر كدام که سهم او به حّد نصاب برسد بايد زكات را  ـ 24مسأله 

 .بدهد

اگر يك نفر در چند جا گوسفند يا گاو و شتر دارد و روى هم رفته به حّد نصاب  ـ 25مسأله 

 .برسد، بايد زكات آن را بدهد

تواند زكات  عيب و جوان باشد نمى شترها سالم و بى اگر همه گوسفندان و گاوها و ـ 26مسأله 

تواند  آنها را از مريض يا معيوب و پير بدهد، و اگر همه آنها مريض يا معيوب يا پير باشند مى

اى  اى معيوب و دسته زكات را از خود آنها بدهد؛ اما اگر بعضى سالم و بعضى مريض، دسته

بنا بر احتياط واجب، بايد سالم و بى عيب و جوان عيب، مقدارى پير و مقدارى جوان باشد،  بى

 .را انتخاب كند

 

 مصرف زكات

 

 :مصارف زکات عبارتند از  ـ 27مسأله 

، و آنها كسانى هستند كه مخارج سال خود و عياالتشان را ندارند « مساكين»و « فقرا» ـ2و  1

در اين است كه فقير تفاوت فقير و مسكين . و به عبارت ديگر، دخلشان از خرجشان کمتر است

روى سؤال از كسى ندارد، اّما مسكين نيازمندى است كه روى سؤال دارد و از تقاضای کمک از 

 .ديگران، خجالت نمی کشد

آورى زكات يا نگهدارى يا رسيدگى به حساب  کسانی كه از طرف امام يا نايب او مأمور جمع ـ3

به مصارف الزم هستند ، اين اشخاص که آن و يا رساندن آن به امام و نايب او، يا رساندن 

كشند و به عنوان دستمزد،  از  توانند به اندازه زحمتى كه مى ناميده می شوند، مى" عاملين"

 .زكات بهره مند شوند

افرادی که پرداخت مالی از زکات به آنها، موجب تأليف قلوب آنها می شود و به حمايت از  ـ4

 .داسالم و مسلمين تمايل پيدا می کنن

 .ها و آزاد كردن آنها خريدن برده ـ5

 .توانند قرض خود را ادا كنند اشخاص بدهكارى كه نمى ـ6



 195 

يعنى كارهايى مانند ساختن مسجد، مدرسه، مراكز تبليغاتى دينی، نشر كتابهاى  «ّللا   سبیل» ـ7

 .مفيد اسالمى و  به طور کلی  آنچه موجب ترويج و تقويت دين خدا می شود

يعنى مسافرى كه در سفر مانده و مخارج سفر ندارد ، هر چند در شهر و دياّر  «بیلالس   ابن» ـ8

نياز باشد؛ چنين شخصی به اندازه هزينه سفر که مورد نيازش است می تواند از  خود غنى و بى

 .زکات بهره مند شود

توانند  کسبه، کارمندان و كارگرانى كه درآمد آنها از مخارج سالشان كمتر است مى ـ 28مسأله 

كسرى مخارجشان را از زكات بگيرند و الزم نيست ابزار كار خود را به مصرف مخارج 

 .برسانند

تواند با ياد گرفتن صنعت يا كارهاى ديگر زندگى خود را اداره كند،  كسى كه مى ـ 29مسأله 

درآمدی  بايد يادگيرد تا نيازى به زكات نداشته باشد، ولى تا زمانى كه مشغول ياد گرفتن است و

 .تواند زكات بگيرد ندارد يا درآمد او کمتر از هزينه متعارف زندگی اوست، مى

توانند زكات را به  الزم نيست به فقير بگويند كه اين مال زكات است، بلكه مى ـ 31مسأله 

 .صورت محترمانه به او بدهند و در ذهن خود،  نيت زكات كنند

دگی و مصارف متعارف خود  وام گرفته و بدهكار كسى كه برای تامين هزينه زن ـ 31مسأله 

تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد، هر چند  تواند بدهى خود را بدهد، مى است و نمى

 .كه درآمد او از مخارج سالش زيادتر نباشد مخارج سال خود را داشته باشد، به شرط اين

رقت رفته، يا مركبش از كار افتاده، مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا اموالش به س ـ 32مسأله 

چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با فروختن چيزى يا قرض كردن مالى خود را به 

تواند زكات بگيرد، هر چند در وطن خود فقير نباشد و الزم نيست بعد از  مقصد برساند، مى

گر بعد از رسيدن به وطن رسيدن به وطن مقدارى را كه از باب زكات گرفته برگرداند، ولى ا

 .چيزى از زكات زياد آمده باشد بايد آن را به حاكم شرع  پس بدهد و بگويد زكات است
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 مستحق ین زكات

 

 :کسانی که زکات می گيرند بايد شرايط زير را داشته باشند ـ 33مسأله 

ل به اطفال (. عليهم السالم)هگان و ائّمه دوازده( صلى هللا عليه وآله)، ايمان به خدا و پيغمبر اكرماو 

توان زكات داد، منتهى بايد زكات را به دست  يا ديوانگانى كه از مسلمانان شيعه فقير باشند مى

توانند خودشان يا به وسيله يك نفر امين زكات  ولى آنها بدهند، و اگر به ولى دسترسى ندارند مى

 .را براى احتياجات آنها صرف كنند

وجب كمك به گناه نشود، بنابراين زكات را به كسى كه آن را در معصيت ، دادن زكات بايد مدوم

 .توان داد كند نمى صرف مى

 .توان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد النّفقه نبودن، يعنى زكات را نمى ، واجبسوم

 .زكات گيرنده از سادات نباشد چهارم

خداوند  زكات  ت اطاعت فرماندر زكات قصد قربت شرط است، يعنى بايد با نيّ  ـ 34مسأله 

 .بدهد

تواند زكات را به مستحق برساند و تأخير بی جا و کوتاهی کند و مال  كسى كه مى ـ 35مسأله 

از  بين برود و يا خسارت ببيند، ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر كوتاهى نكرده 

 .باشد چيزى بر او نيست

ده و كنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثالً گوسفندى باشد اگر از زكاتى كه جدا کر ـ 36مسأله 

 .كه بّره بياورد، آن نيز جزء مال زكات است

 

 زكات فطره

 

كسی كه قبل از غروب آخرين روز ماه رمضان، بالغ و عاقل و غنى باشد واجب  ـ 37مسأله 

از ( باً سه كيلوتقري)است براى خودش و كسانى كه نانخور او هستند، هر نفر به اندازه يك صاع 

 .آنچه غذاى نوع مردم آن محل است،  به مستحق بدهد و اگر پول آن را بدهد صحيح است
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غنى كسى است كه مخارج سال خود و عياالتش را دارد، يا ازطريق كسب و كار به  ـ 38مسأله 

 .اگر كسى چنين نباشد فقير است و پرداخت زكات فطره بر او واجب نيست.آورد دست مى

انسان بايد فطره كسانى را كه قبل از غروب شب عيد فطر نانخور او حساب  ـ 39 مسأله

النّفقه باشند يا غير  شوند بدهد، خواه بزرگ باشند يا كوچك، مسلمان باشند يا كافر، واجب مى

 .النّفقه، نزد او زندگى كنند يا در جاى ديگر واجب

ضايت صاحب خانه وارد شده، دادن ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با ر ـ 41مسأله 

 . زكات فطره او  بر صاحب خانه  واجب است

اگر پيش از غروب آخرين روز ماه رمضان ، بّچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد،  ـ 41مسأله 

يا فقير غنى شود، پرداخت زكات فطره او واجب است، ولى اگر بعد از غروب باشد زكات فطره 

 .او واجب نيست

اگر انسان نانخور كسى باشد، ولى قبل از غروب آخرين روز ماه رمضان، نانخور  ـ 42مسأله 

كه دختر پيش از غروب  شخص ديگرى شود، زكات فطره او بر عهده شخص دوم است، مثل اين

 .به خانه شوهر رود كه شوهرش بايد فطره او را بدهد

ود او واجب نيست؛ اما اگر در اگر زكات فطره انسان بر ديگرى واجب باشد، بر خ ـ 43مسأله 

وقت يادشده ، نانخور شخصی باشد که آن شخص فقير است، در اين صورت خودش بايد زکات 

 .فطره خود را بدهد

 .تواند زكات فطره از غير سيّد بگيرد كسى كه سيّد است نمى ـ 44مسأله 

كسى است كه  خورد، فطره او بر طفل شير خوارى كه از مادر يا دايه شير مى ـ 45مسأله 

پردازد و اگر از اموال خود آن طفل خرجش را بردارند، فطره او بر  مخارج مادر يا دايه را مى

 .كسى واجب نيست، نه بر خودش و نه بر ديگرى

 .واجب است زکات فطره ای را که انسان می پردازد، از مال حالل باشد ـ 46مسأله 

نمايد كه مخارج او را  بدهد، در صورتی که اگر انسان كسى را اجير كند و شرط  ـ 47مسأله 

بايد فطره او را هم بدهد، ولى در مورد كارگرانى ( مانند خدمتكار)عرفا نانخور او حساب شود 

شود،  كه مخارج آنها بر عهده صاحب كار است و اين مخارج جزئى از مزد آنها محسوب مى

ها و مانند آن،كه معمول است  هفطره آنها بر صاحب كار واجب نيست، همچنين در ميهمانخان
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خورند و اين در حقيقت جزء حقوق آنها محسوب  جا مى كاركنان غذاى خود را در همان

 .شود، فطره آنها بر خودشان است، و  بر صاحب كار واجب نيست مى

ها يا ميدان جنگ بر عهده دولت است، ولى فطره آنها بر  مخارج سربازها در پادگان ـ 48مسأله 

 .جب نيست و اگر شرايط در خودشان جمع است بايد زكات فطره خود را بدهنددولت وا

اگر كسى بعد از غروب روز آخر ماه رمضان از دنيا برود، بايد فطره او و  ـ 49مسأله 

عياالتش را از مالش بدهند، ولى اگر پيش از غروب بميرد ، پرداخت زکات فطره او واجب 

شرايط وجوب فطره هستند خودشان بايد زكات فطره  نيست و در صورتى كه عياالتش داراى

 .خود را بپردازند

در زكات فطره مانند زكات مال، قصد قربت الزم است، يعنى بايد براى اطاعت  ـ 51مسأله 

 .فرمان خدا زكات فطره بدهد

تواند قبل از ماه رمضان يا در ماه مبارك رمضان قبل از وقت  زكات فطره را نمى ـ 51مسأله 

آخرين روز ماه بدهد، ولى اگر پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان چيزى را به فقير  غروب

قرض دهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد طلب خود را به جاى فطره حساب كند مانعى 

 .ندارد

تواند به جاى جنس، پول آن را بدهد، ولى بايد توّجه داشت  در زكات فطره مى ـ 52مسأله 

خرده فروشى در بازار آزاد است نه قيمت عمده فروشى و به تعبير ديگر بايد پولى  مالك، قيمت

 .بدهد كه فقير اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد

اداء زکات فطره نبايد از وقت ظهر شرعی در روز عيد فطر، به تاخير بيفتد و كسى  ـ 53مسأله 

فطره را پيش از نماز عيد بدهد يا کنار بگذارد تا پس از آن خواند بايد  كه نماز عيدفطر را مى

تواند پرداخت آن يا کنار گذاشتن آن را تا  خواند، حّد اکثر مى بپردازد، و اگر نماز عيد را نمى

اگر تا آن وقت نيز نپردازد و کنار نگذارد، بايد بعدا با قصد . ظهر روز عيدفطر به تأخير بيندازد

 .و قضاء بپردازدقربت بدون نيت اداء 

اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير  ـ 54مسأله 

داشته و كوتاهى كرده و  نپرداخته، بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسى نداشته و در حفظ آن 

 .نيز كوتاهى نكرده چيزى بر او واجب نيست
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 .ن مواردی که برای مصرف زکات بيان شد، صرف گرددزکات فطره بايد در هماـ   55مسأله 
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 امر به معروف و نهى از منكر

 

 :   امر به معروف و نهى از منكر بر همه افراد عاقل و بالغ با شرايط زير واجب است ـ 1مسأله 

و منکر داشته باشد و احکام شرعی امر به  بايد شناخت الزم و صحيح را نسبت به معروف ـ1   

خواهد امر و نهى كند بايد يقين داشته باشد كه  كسى كه مى -2. معروف و نهی از منکر را بداند

بايد احتمال دهد كه  ـ3. طرف مقابل کار حرامی را انجام  می دهد يا امر واجبى را ترک می کند

اشد يا غير فورى، كامل يا ناقص، بنابراين اگر امر و نهى او اثردارد، خواه اثر فورى داشته ب

در امر و نهى او مفسده و ضررى  بايد -4. كند واجب نيست بداند امر و نهی او هيچ اثر نمى

نباشد، پس اگر بداند يا خوف اين باشد كه امر يا نهى او، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا 

رساند واجب نيست، ولى اگر معروف و  ىمالى قابل توّجه نسبت به او يا بعضى از مؤمنين م

مانند حفظ اسالم و )دهد  منكر از امورى باشد كه شارع مقّدس اسالم اهّميّت زيادى به آن مى

، بايد اعتنا به ضرر نكند و  در (قرآن و استقالل ممالك اسالمى، يا حفظ احكام ضرورى اسالم

 .حفظ و حراست از دين و کشور اسالمی بكوشد

مانند منكراتى كه دولتهاى ناصالح به نام اسالم انجام )گر بدعتى در اسالم گذاشته شود ا ـ 2مسأله 

 .بر همه، مخصوصاً علماى دين واجب است حق را اظهار و باطل را انكار كنند( دهند مى

هرگاه احتمال صحيح داده شود كه سكوت ، موجب گردد تا عمل منكرى معروف، يا  ـ 3مسأله 

لقّی شود، بر همه مخصوصاً علماى اسالم واجب است كه حقيقت را اعالم عمل معروفى منكر ت

 .كنند و سكوت جايز نيست

هرگاه سكوت علما و روشنفکران اسالم يا غير آنها موجب تقويت ظالم يا تأييد او  ـ 4مسأله 

شود، يا سبب جرأت او بر انجام ساير محّرمات گردد، واجب است حق را اظهار و باطل را انكار 

 .كنند

گفتن با زبان و نصيحت ، : برخی از مراتب امر به معروف و نهى از منكر، مانند ـ 5مسأله 

قطع رابطه با فرد خطا کار  و ترک مراوده با او ، احتياج به اجازه فقيه جامع الشرايط و 

توّسل به زور برای جلو گيری از منکر يا : اما بعضى از مراتب آن مانند.  شرع ندارد حاكم



 202 

رای معروف، بايد حتما با اجازه فقيه جامع الشرايط  باشد و هيچ كس بدون اجازه حاكم شرع اج

حّق اقدام ندارد، بلكه بايد اصل اقدام و خصوصيات و اندازه آن طبق ضوابط اسالمى با نظر حاكم 

 .شرع تعيين گردد
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 مسائل مستحدثه

 

 الحسنه بانكها و صندوقهاى قرض

 

سود بانکی در صورتى حالل است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و  ـ 1أله مس

 .باشد( از قبيل مضاربه، مزارعه، مساقات، شركت و امثال آن)عقود اسالمى 

گيرند و مبلغ زياد تری  آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى ـ 2مسأله 

است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته  پردازند، در صورتى حالل مى

 .باشد

اگر انسان اجماال بداند در بانك پول حالل و حرام  وجود دارد ولى يقينا نداند پولى را  ـ 3مسأله 

 .گيرد از پولهاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد كه از بانك مى

 .يرمسلمان اشكال نداردهاى غ گرفتن سود از بانك ـ 4مسأله 

هاى بانكى يا تجارى، اشکالی ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در  حواله ـ 5مسأله 

دهد كه از بانك يا طرفش در محّل ديگر به آن شخص بپردازند و در  گيرد و حواله مى محلّى مى

ين معامله حالل است گيرد، ا مقابل اين حواله از صاحب پول مبلغی به عنوان حق الزحمه مى

خواه حّق حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موّسسه ديگر، 

پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محّل ديگر به شعبه بانك يا شخص 

 .، اشكال ندارد معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق الزحمه در اين حواله بگيرد

الّزحمه در برابر  الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ  مبلغی را كه صندوقهاى قرض ـ 6مسأله 

گيرند اشكال ندارد، ولى اين مبالغ  خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى

 .هاى بانك باشد بايد متناسب با هزينه

ه خود را در كارهاى تجارى يا توليدى به كار گيرند، تا اگر بانکها  مقدارى از سرماي ـ7مسأله 

هاى بانک يا جوايز و امثال آن را تأمين كنند، اين كار در صورتى جايز است  از درآمد آن هزينه
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كه صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها 

 .هاى بانك شود صرف هزينه

 

 سفته 

 

گويند كه پول نيست، ولی سند بدهكارى است، و آن بر دو قسم  به اوراقی مى «سفته» ـ 8سأله م

 :است

ـ سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به عنوان سند بدهکاری به طلبكار 1

 .دهد مى

 .دهد بى آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد ـ سفته صوری كه شخصی به ديگرى مى2

 .سفته حقيقى را اگر كسى با ديگرى به مبلغى كمتر معامله كند، اشکالی ندارد ـ9مسأله 

 

 سـرقفلى

 

كند در مقابل پولى  سرقفلى عبارت است از حّق اولويّتى كه مستأجر بر ملك پيدا مى ـ 11مسأله 

پردازد و مطابق آن، مستأجرى كه سرقفلى پرداخته در اجاره كردن  كه به مالك در اّول كار مى

آن ملك، اولى از ديگران است و مالک نمی تواند ملک را بدون موافقت او به ديگری اجاره 

 :سرقفلى با شرايط زير صحيح است. بدهد

مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و 

 .عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند

مستأجر حق دارد سرقفلى ملك را که پرداخته، به ديگرى واگذار كند، خواه با همان  ـ 11مسأله 

 .قيمت يا بيشتر يا کمتر
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هرگاه مّدت اجاره ملكى كه سرقفلى آن گرفته شده تمام شود، مالك موّظف است آن  ـ 12مسأله 

االجاره به قيمت  دار مالرا به همان مستأجر يا شخص ديگرى كه او موافقت كند اجاره دهد و مق

 .عادالنه روز با نظر كارشناس مورد اطمينان تعيين می شود

اگر كسى ملكى را با دادن سرقفلى به مالک آن براى مّدتى اجاره كند، تا زمانيکه   ـ 13مسأله 

تواند ملك را با موافقت مالک ، به ديگرى با همان مبلغ اجاره  وقت اجاره او تمام نشده است مى

 .تواند بگيرد ، ولى حّق سرقفلى را به هر مقدارى كه با يكديگر توافق كنند مىدهد

 

 بــیـمــه

 

گر که بر مبنای آن، بيمه  قراردادى است بين بيمه كننده و شركت يا فرد بيمه "بیمه" ـ 14مسأله 

. كندکننده مبلغی را می پردازد تا بيمه گر ، خسارتهاى وارده بر شخص يا اموال او  را جبران 

 :بيمه با شرايط ذيل ، صحيح است

طرفين بيمه، بايد بالغ و عاقل باشند و قرارداد بيمه را از روى اراده و اختيار انجام دهند و  

عالوه بر اين، بايد تمام خصوصيّات را معيّن كنند از . اختيار تصرف در مال خود را داشته باشند

ـ تعيين دو 2. ه يا فالن ساختمان و فالن شخص استـ تعيين مورد بيمه كه فالن وسيله نقليّ 1: جمله

ـ تعيين زمان آغاز و 4. ـ تعيين اقساط و مبلغى را كه بيمه كننده بايد بپردازد3.     طرف قرارداد

سوزى يا سرقت يا  شود، مانند خطر آتش ـ تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى5. پايان  بيمه

کيفيت، حدود و شروط مبلغ قابل پرداخت از سوی شرکت تعيين  -6وفات يا بيمارى و امثال آن 

 .بيمه گر

طرفين می توانند صيغه عقد بيمه را به هر زبانى بخوانند و يا قرارداد بيمه را به  ـ 15مسأله 

 .صورت مکتوب، امضاء کنند
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 بخت آزمایى

 

غ معيّنی آزمايى که در بسياری از کشورها رواج دارد و به مبل بليطهاى بخت  -16مسأله 

كشى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينى  فروشند و پس از آن با قرعه مى

گيرند، حرام  دهند، خريد و فروش آنها جايز نيست ، و پولى را كه در مقابل بليط مى جايزه مى

 .آيد، حرام است كشى به دست مى است و مبلغى را كه از قرعه

مؤسسه ای پيدا شود و براى کمک به امور خيريه مانند ساختن بيمارستان اگر فرضا   -17مسأله 

يا مدرسه بليطهايى بفروشد، و مردم هم با علم و آگاهی به اين مطلب براى کمک به آن امور 

آيد، با  خيريه مبلغى بدهند، و آن مؤسسه  از مال خودش يا وجوهى كه از انتشار بليط به دست مى

آيد بدهد، و کليه  ان، جوايزی را به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون مىاجازه تمام پول دهندگ

سود خالص آن صرف امور خيريه گردد، و همه اين امور به صورت واضح و شفّاف برای همه 

 .پول دهندگان تبيين گردد و آنها هم راضی باشند، مانع ندارد

 

 (بارور نمودن زن)تلــقیـح 

 

ه مرد را در رحم همسر او با سرنگ يا وسايل ديگر وارد كنند، ولی جايز است نطف ـ 18مسأله 

لکن وارد کردن نطفه مردی در رحم زنی که همسر او . بايد مقّدمات آن مشروع و حالل باشد

 .نيست جايز نمی باشد

شود  اگر نطفه مرد را در رحم همسرش وارد كنند، فرزندى كه از او متولّد مى ـ 19مسأله 

 .باشد و تمام احكام فرزند را دارد  و متعلّق به آن مرد و زن مى زاده است حالل
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 تشریح  و پـیوند اعــضاء 

 

 :تشريح بدن ميت مسلمان براى مقاصد طبّى با شرايط ذيل جايز است ـ 21مسأله 

مقصود از تشريح، پژوهش و تحقيقات برای ياد گرفتن و گسترش معلومات پزشکی براى  ـ1

 .ن باشد و بدون تشريح، اين مقصود حاصل نشودنجات جان مسلمانا

 .دسترسى به جنازه غير مسلمان نباشد ـ2

 .در انجام تشريح، به مقدار ضرورت اکتفاء شود ـ3

اى گرفته شده باشد يا  پيوند اعضاى بدن  جايز است، خواه آن عضو از انسان زنده ـ 21مسأله 

توان آن عضو  ر مسلمان، ولى در صورتى مىاز ميّت و خواه آن ميّت، ميّت مسلمان باشد يا غي

قطع كرد و به بدن ديگرى پيوند زد كه حفظ جان آن مسلمان يا حفظ « ميّت مسلمان»را از بدن 

 .عضو مهّمى مانند چشم او موقوف بر اين پيوند باشد

در صورت قطع عضو از بدن ميت برای امر پيوند، ديه قطع عضو بر اساس آنچه  ـ 22مسأله 

حتی اگر خود ميّت در حال حيات خود و . های مفصل فقهی آمده است ، بايد پرداخت شوددر کتاب

كند، مگر اينکه آنان  تغيير نمى يا اولياء ميّت بعد از وفات او اجازه دهند، حكم ديه و ساير احكام

 .از حق خود صرف نظر کنند و آن را ببخشند

د آن به انسان ديگر مانند آنچه در پيوند قطع عضوى از بدن يك انسان زنده و پيون ـ 23مسأله 

اش  كليه معمول است كه يك كليه از دو كليه يك انسان زنده را برداشته و به كسى كه هر دو كليه

زنند، در صورتى جايز است كه حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف  از کار افتاده است پيوند مى

و اکراه او باشد و خسارتی جانی  باشد و  با رضايت کامل صاحب آن عضو  و بدون اجبار

 .متوجه او نگردد

تزريق خون انسانى به بدن انسان ديگر براى معالجه بيمارى يا جّراحى يا نجات جان  ـ 24مسأله 

 .او جايز است، خواه خون مسلمان باشد يا كافر، مرد باشد يا زن
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 دختران و پسران بلوغ سن  احکام 
 

  

ف آنگاه آشکار می گردد که اهمیت بحث سّن تکلی : 1مسأله 

  : های ذیل در نظر بگیریم نقش آن را در زمینه

آغاز تعلق گرفتن احکام عبادی مانند نماز ، روزه ، حج : ُبعد معنوی 

 .غیره به شخص مکلّف و

رسیدن به سّن ازدواج و زمان تعلق گرفتن : ُبعد حقوقی و قضایی 

  .جزایی احکام

امور مربوط امالت و استقالل در انجام تجویز انجام مع: ُبعد اقتصادی 

  .ستد داد وبه 

احکام عبادی  تعلق گرفتنُبعد معنوی و یعنی شرط مرحله اول 

اما . است مانند نماز و روزه و حج ، رسیدن به سّن بلوغ جسمانی

 عالوه بر بلوغ، عد دیگر یعنی بعد قضایی و اقتصادی دو بُ  شرط 

فکری قابل قبول از دیدگاه  ، رسیدن به سّن رشد و بلوغ جسمانی

  .می باشدعقالء عرف 

 : بلوغ بر سه نوع است: به عبارت دیگر، می توان گفت 

  .بلوغ جسمانی که موجب تعلق احکام عبادی است -1

 .بلوغ فکری که موجب تعلق احکام حقوقی و جزایی است -2

  .بلوغ اقتصادی که موجب تعلق احکام معامالت است -3

 

ما در باره بلوغ جسمانی که مرحله اول بلوغ است  نظر : 2مسأله 

و به موجب آن ، احکام عبادی مانند نماز و روزه و امثال آن بر 

 :شخص واجب می گردد ، به این شرح است

سّن بلوغ جسمانی دختر ، اتمام سیزده سالگی است ، مگر اینکه 

 .قبل از آن ، حائض شود



 209 

لگی است ، مگر اینکه سّن بلوغ جسمانی پسر ، اتمام پانزده سا

 .قبل از آن، محتلم شود

 :اینک توضیح مطلب 

تکلیف  بر مبنای روایات اسالمی، دو معیار برای تشخیص سنّ 

به  نیکی از آن دو معیار، رسید: دختران و پسران بیان گردیده است

  .، و دیگری بروز عالئم بلوغ جسمانی آنان است سّن و سال خاص

 دینی ما بر این نکته تأکید دارد که بلوغ برخی از احادیث پیشوایان

بنا بر . پسران به احتالم است و بلوغ دختران به مشاهده حیض

و یا دختری خون حیض را مشاهده  این، هرگاه پسری محتلم شد

  .است کرد، معلوم می گردد که بالغ شده و به سّن تکلیف رسیده

رسیدن به سّن بعضی دیگر از روایات ، میزان سّن تکلیف دختران را 

. سالگی و سّن تکلیف پسران را پانزده سالگی دانسته است نه

دختران را سیزده سالگی و سّن  برخی روایات دیگر ، سن تکلیف

  .تکلیف پسران را نیز سیزده سالگی قلمداد کرده است

اگر : استنباط ما از مجموعه آیات و روایات اسالمی این است که 

او کامل شد تا سّن سیزده سالگی  پس از اینکه نه سال دختری

است و باید عبادات الهی را  حیض ببیند، به سّن تکلیف رسیده

کامل  انجام دهد ؛ اما اگر در این مدت زمان حیض نبیند ، پس از

شدن سّن سیزده سالگی، مکلّف می باشد و باید اعمال عبادی را 

  .به جا آورد

از اگر پسری :  تشخیص سّن تکلیف پسران به این صورت است که

محتلم شود، به سّن تکلیف سّن سیزده سالگی تا پانزده سالگی 

محتلم نشود ، وقتی پانزده سال او  رسیده است، و اگر تا آن زمان

 .دهد کامل شد ، مکلّف است و باید عبادات را انجام

 

عبادات مانند روزه ماه رمضان، خارج  اگر انجام برخی از : 3مسأله 

رسیده است،  ا پسری است که تازه به سّن تکلیفاز طاقت دختر ی
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عمل یاد شده در آن زمان بر او واجب نمی باشد و قضای آن به 

 .توان انجام آن را داشته باشد، موکول می گردد وقت دیگری که

 

همانگونه که اشاره شد ، شرط بلوغ اقتصادی و  : 4مسأله 

که از دیدگاه  قضایی ، عالوه بر احراز سّن بلوغ جسمانی ، آن است

عرف عقالء ، دختر و پسر به سّن رشد قابل قبول و بلوغ فکری 

 .افزون بر سّن بلوغ جسمانی است و نوعامناسب رسیده باشند 
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 احکام محیط زیست
 

 

می ( زراعت و حیات بشر)تخریب محیط زیست که موجب انهدام حرث و نسل  .1مسأله 

بنا بر این، نابود کردن جنگلها، مراتع، و مزارع  و هر گونه اقدامی . شود، شرعا حرام است

 .که به تباهی کره زمین و یا جوّ آن منجر شود، جایز نمی باشد

تالش در جهت حفظ محیط زیست در مواردی که بقای نوع بشر و حفظ جان . 2مسأله 

 . انسانها متوقف بر آن است، واجب است

حرمت شرعی ندارد، ولی توصیه می شود به خاطر  گرچه کشیدن سیگار. 3مسأله 

در عین حال، کشیدن سیگار در محیط . حفظ سالمتی فرد، از این عمل خودداری شود

 .های سرپوشیده که موجب اضرار به غیر می شود، شرعا حرام است

درختکاری و توسعه فضای سبز، از دیدگاه دین مبین اسالم، از اهّم    .4مسأله 

 .که در پیشگاه خداوند، موجب اجر اخروی و رضایت الهی می باشد مستحبّات است

در جهت مهار گازهای گلخانه ای که موجب آسیب   دولت هاواجب است  .5مسأله 

 . دیدن الیه ازن در جوّ زمین  می شود، تالش کنند

 ،و آلوده ساختن خانه ،حفظ نظافت از اهّم وظائف شرعی هر مسلمان است .6مسأله 

 .و اماکن عمومی، منافی با ایمان راستین می باشدمحل کار 

 .قطع درختان در غیر موارد اضطراری، جایز نیست .7مسأله 

بر دولت ها واجب است تا در جهت حفظ محیط زیست کشور خود، تا حّد  .8مسأله 

انرژی های پاک مانند تولید برق از طریق توربین های بادی، و انرژی  منابع  امکان،

نیروی آب های رودخانه ها و امثال آنها را جایگزین دیگر منابع تولید انرژی  خورشیدی، و

 .نمایند

حفاظت از جنگلها برای تامین هوای سالم، بر عموم مردم و مسئوالن واجب  .9مسأله 

است و هرگونه تعلل و سهل انگاری  که موجب از بین رفتن آنها از طریق آتش سوزی و 

 .امثال آن باشد، حرام است

همچنین . شکار حیوانات در مناطقی که شکار ممنوع است، جایز نیست .11مسأله 

شکار در مناطقی هم که ممنوعیت ندارد، در صورتی که برای تفریح و سرگرمی باشد، 

 .حرام است
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 احکام موسیقی

 

اجرا و شنیدن موسیقی ، مشروط به سه شرط ذیل، جایز . 1مسأله 

 :است

خوانده می شود، رکیک و مصداق هرزه اشعاری که در موسیقی . الف

 .گویی  نباشد

 .اجرای موسیقی، مناسب مجالس عیّاشی های حرام نباشد. ب

 .خواننده زن برای مردان نخواند. ج

استفاده از ابزار های موسیقی در اجرای برنامه های . 2مسأله 

 .موسیقی، مشروط به شرایط فوق، جایز است

ادوات موسیقی به خودی خود حرام  خرید و فروش ابزارها و .3مسأله 

نیست، مگر اینکه فروشنده بداند شخص خریدار، آن وسایل را در اجرای 

 .موسیقی های نامشروع به کار خواهد برد

آموزش موسیقی حالل با رعایت سه شرط مذکور در مسأله  .4مسأله 

 .اول، جایز می باشد

مراکز عمومی مانند حضور در فروشگاه ها برای خرید کاال و یا  .5مسأله 

متروها در کشورهای غیر مسلمان که بدون اختیار ما موزیک عمومی که 

شرایط فوق را ندارد را پخش می کنند، در صورت عدم استماع آن، یعنی 

 .عدم توجه به آن با دقت و التفات، جایز است
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خواندن اشعار مذهبی همراه با استفاده از ابزارها و  .6مسأله 

یقی ، مشروط به شرایط سه گانه  که  در  مسأله اول  دستگاههای موس

 .بیان گردید ،  جایز  می باشد
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 ارتباطاتاحکام 

 

تقویت روابط سالم میان افراد جامعه مسلمانان، از طریق . 1مسأله 

ارتباطات حضوری و یا در عرصه های مجازی، توسط دین مبین اسالم، 

شریعت اسالم حتی در برخی عبادات که . ور استتوصیه شده و از اهّم ام

، (مانند نماز جمعه و جماعت)موجب تکامل معنوی فردی می باشد 

سفارش فرموده است تا آن عبادات به صورت گروهی و اجتماعی برگزار 

 .گردد، تا موجب تقویت روابط جامعه اسالمی باشد

رار دارد، الزم در ارتباطات حضوری که مورد تشویق شرع انور ق .2مسأله 

مانند مراعات حجاب بانوان، رعایت حریم غیر محارم )است احکام اسالمی 

 .به صورت کامل رعایت شود( و امثال آنها

تدوین صفحات شخصی برای زنان مانند مردان، در عرصه های  .3مسأله 

 .مجازی از طریق اینترنت با مراعات مقرّرات شرعیه، جایز می باشد

سالن های گفتگو در عرصه های مجازی و اینترنتی  حضور در .4مسأله 

برای زن و مرد مسلمان به منظور معارفه و آشنایی با افکار و اندیشه های 

 .یکدیگر با مراعات احکام شرعیه، جایز است

شایسته است مسلمانان از جدیدترین ابزارهای ارتباطات در  .5مسأله 

اندیشه های اهل بیت علیهم دنیای مدرن، به منظور تبلیغ اسالم و ترویج 

السالم، کمال استفاده را بنمایند، و میدان را برای معارضان اسالم و اهل 

 .خالی نگذارند( علیهم السالم)بیت 

الزم است به هنگام استفاده از فضای مجازی و اینترنتی و غیره  .6مسأله 

قن و به منظور تبلیغ دین و مذهب یا دفاع از عقاید حّقه، با استدالل مت
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مراعات اخالق اسالمی در محاوره رفتار شود، و از آنچه موجب وهن اسالم 

 .و تشیّع می گردد، اجتناب شود

مشاهده صفحات شخصی دیگران در اینترنت اشکالی ندارد  .7مسأله 

ولی جستجوی امور خصوصی افراد دیگر که مایل نیستند منتشر شود از 

شخصی آنان، جایز نمی طریق هک کردن صفحات و نفوذ به اطالعات 

 .باشد

اطالعات موجود در صفحات و پایگاه های ( دانلود)بارگزاری  .8مسأله 

 .اینترنتی افراد و سازمانهای دیگر بدون اجازه خاص یا عام آنان، جایز نیست
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 احکام ورزش و تفریحات

 

انجام ورزش و نرمش های بدنی که موجب تقویت بنیه و . 1مسأله 

یش سالمت جسمانی می شود، امری مطلوب و پسندیده است، و اگر افزا

با نیّت بدست آوردن آمادگی بهتر برای کسب معاش و انجام وظائف 

اجتماعی و شرعی باشد، امری مستحب و موجب اجر و ثواب نیز، خواهد 

 .بود

ورزش هایی که خطر آفرین هستند و به احتمال قوی موجب . 2مسأله 

ل مالحظه ای برای فرد می باشند، مشمول مسأله مرگ یا خسارت قاب

فوق نیستند، بلکه امری ناپسند و در برخی موارد که خطر خیلی جدی 

 .باشد، حرام محسوب می شوند

مراعات احکام شرعیه در هنگام انجام ورزش های عمومی که  .3مسأله 

 . در مأل عام انجام می گردد، واجب است

مردان می توانند ورزش دیگری را تماشا  هریک از گروه زنان و .4مسأله 

کنند، مشروط به اینکه پوشش بدنی ورزشکاران، متناسب با احکام 

 .شرعیه باشد

یادگیری برخی از ورزش ها مانند شنا، اسب سواری و  .5مسأله 

این امر در عصر حاضر، . تیراندازی در روایات اسالمی، توصیه شده است

عی را در یک فرد باال می برد نیز، می شامل تمرین هایی که آمادگی دفا

 .گردد
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. شنای زن و مرد نامحرم در استخرهای مختلط جایز نیست .6مسأله 

همچنین شنای زن و مرد نامحرم در دیگر اماکن شنای عمومی مانند 

 .رودخانه و دریا به صورت مختلط و بدون پوشش شرعی، جایز نمی باشد

ای سالم و شاداب و با نشاط  جامعه مسلمانان باید جامعه .7مسأله 

بنا بر این، انجام تفریحات سالم به منظور تحصیل شادابی و نشاط . باشد

اما افراط در این امر که موجب تضییع . فرد و جامعه، امری مطلوب است

 .اکثر اوقات انسان و اخالل در امور تحصیل و معاش گردد، ناپسند است

در انجام تفریحات و سرگرمی  مراعات توصیه های شرع مقّدس .8مسأله 

بنا بر این، اموری مانند قمار بازی و دیگر محرّمات و آنچه که . ها، الزم است

 .عرفا به عنوان هرزگی محسوب می شود، جایز نمی باشد

انجام پیک نیک های دسته جمعی و اردوهای اجتماعی،  .9مسأله 

حریم نامحرم، مشروط به مراعات احکام شرعی مانند امور مربوط به حفظ 

امری شایسته و پسندیده است و موجب تقویت روابط اجتماعی 

 .مسلمانان می گردد

رفتن به سیرک ها به منظور مشاهده حیوانات و هنرنمایی  .11مسأله 

هنرمندان جایز است، اما از مشاهده صحنه های غیر مشروع مانند رقص 

 . زنان باید اجتناب شود

 

 

 

 الحمد هلل رب  العالمین
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