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 پيشگفتار

 اجتهاد
"اجتهـاد" در لغـت بـه معنـى تالش و كوشـش فـراوان و در اصطـالح فقهى 
بـه معنى تالش و كوشـش عاملان دينى برا بدسـت آوردن احـكام رشعيه از منابع 
معتربه : قرآنُ سـنّت و عقل سـليم مى باشـد. به كسـى كه در بدست آوردن احكام 

رشعى از منابع معتربه ختصص پيدا كند "جمتهد" مى گويند.
يكـى از امتيـازات مكتـب تشـيع از ابتدا تـا كنون «باز بـودن راه اجتهاد» بـه رو هر 
پژوهشـگر مى باشـد. اجتهاد نه به معنا تغيري و تبديل احكام بر اسـاس مقتضيات زمان 
 و يـا جلـب رضايـت مـردم و زمامـداران و حاكامن اسـت؛ بلكه: اجتهاد بـه معنا
صحيـح عبـارت اسـت از: تالش و كوشـش فراوان بـرا اسـتخراج حكم رشعى 
از منابـع معترب چون قرآن، سـنّت، عقل و امجـاع. و مهمرتين وظيفه  يك جمتهد، 
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پاسدار و جلوگري از انحراف و تبديل احكام مى باشد انحرافاتى كه در هر زمان 
به هبانه ها خمتلف اكثر محالت و هتامجات عليه دين را بخود اختصاص داده است .
ـدِ جامع الرشايط بخوبـى مى داند كه بايد بـرا صدور حكم  يـك جمتهد متعهّ
رشعى متامى تالش و سـعى خود را بكار گريد و فقط با اسـتناد به منابع معتربه اقدام 
بـه صـدور فتوا ناميد، تا در روز قيامت، مهان روز كهـ  ال ينفع مال و ال بنونـ  مال 
و فرزنـد برا انسـان فايده ا ندارد، در پيشـگاه خداوند برا هـر حكم و فتوايى، 

دليل و حجت ارائه ناميد.
«با توجه به تعريف ارائه شـده، رعايـت مقتضيات زمان، رعايت حال حاكامن 
 يك جمتهد مبنى برا و زمامداران، رعايت رضايت مردم، هيچكدام نمى تواند برا

صدور فتوا و حكم رشعى قرار گريد».
قطعا جمتهد كه در مسـند فتوا مى نشيند و مردم در احكام رشعى خود به فتوا 
و نظرات او اسـتناد مى كنند بايد دارا رشايط مهمى باشـد تا و را از سـاير عاملان 
بى عمل كه برا بدسـت آوردن جاه و مقام و حتريف در دين مدعى اجتهاد هسـتند 

متاميز سازد.
"جمتهد با تقوا" كسـى اسـت كه در اسـتنباط احكام اهلى از هيچ تالشـى دريغ 
نمى كنـد و بخاطر رضايت زمامداران و خشـنود و رضايت مردم اقدام به صدور 
حكـم و فتـوا نمى كند و رضايـت خداوند را بر هر چيزی ترجيـح مى دهد. ترس از 

خداوند او را از ترس از هر كس و هر چيز مصون مى دارد.
يكى از افتخارات مكتب تشيّع، عاملان با عمل و با تقوايى بوده است كه مهواره 
در طـول تاريـخ با خون خود از بدعت ها جلوگري كرده و در اين راه چون مرحوم 
قـاىض نور اهللا شوشـرت حتى با قيچى زنـده زنده، قطعه قطعه شـدند تا اين امانت 

اهلى صحيح و سامل بدست نسل كنونى ما برسد.
 احكامى كه امروز برخى از مسايل آن در قالب توضيح املسايل در پيش رو»
شامست ؛ مهه و مهه مرهون جانثار ها و ايثارگر ها عاملان با اخالص و پشتكار 
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مردم مؤمنِ نسل ها گذشته است ».
مردم مؤمنى كه در زمان ها قبل از ما مى زيسـتند و با پريو از فقها و عاملان 
پـاك و با تقوا دسـت رد بر سـينه  دزدان دين و ناهالن زدنـد و فريب الف زنان بى 

تقوا و عاملان بى عمل كه خيانت در امانت رسلوحه  آنان بود را نخوردند.
تعاليم رهايى بخش و سـخنان و رهنمودها درر بار پيشوايان دين يعنى اهل 
بيـت عصمت و طهارت D مهواره آويزه  گـوش عاملان با تقوا بوده و آنان را از 

هر گونه كژ و انحراف مصون و حمفوظ داشته است .

 تشخيص هويت عالمان با تقوا
رعايت تقوا و كسب علم و حفاظت از مرزها دين، عاملان دينى را در مقام و 
مرتبتى قرار داده و مى دهد كه ائمه  معصومني D آنان را با رعايت رشايط خطري 
در مسـند نيابت عام از طرف خود به مردم معرىف نموده اند. و در اين زمينه روايات 

فراوانى وارد شده است.
از مجلـه حديـث رشيـف امـام صـادق A مى باشـد كـه آن حـرضت پس از 
نكوهـش هيوديـان بخاطـر پـريو از عاملـان بـى تقـوا و گمـراه كننـده مى فرمايد:
ةَ وَ  ديدَ ةَ الشَّ بِيَّ صَ الْعَ اهرَ وَ قَ الظّ مُ الْفِسْ هائِهِ قَ نْ فُ وا مِ فُ رَ تِنا إذا عَ وامُ اُمَّ ذلِكَ عَ « وَ كَ
الحِ  هِ وَ اِنْ كانَ الِءصْ يْ لَ ونَ عَ بُ صَّ تَعَ نْ يَ الكِ مَ رامِها، وإهْ نْيا وَ حَ طامِ الدُّ ـىل حُ التَّكالُـبَ عَ
اللِ  ءذْ هُ وَ إنْ كانَ لِالْ وا لَ بُ صَّ نْ تَعَ ىل مَ سـانِ عَ ءحْ ِّ وَ االْ فِ بِالْربِ رُ فْ َ ا، وَ بِالرتَّ قّ ـتَحِ سْ هِ مُ رِ أَمْ
ودِ، اَلَّذينَ  يَهُ ثْلُ الْ مْ مِ هُ ، فَ هاءِ قَ الءِ الْفُ ثْلَ هؤُ نا مِ وامِ نْ عَ دَ مِ لَّ نْ قَ مَ ا، فَ قّ حِ ـتَ سْ ةِ مُ ءهانَ االْ وَ
هِ، حافِظا  سِ هاءِ صائِنا لِنَفْ قَ نَ الْفُ نْ كانَ مِ ا مَ أمّ ، فَ مْ هائِهِ قَ ةِ فُ قَ سَ ليدِ لِفَ قْ مُ اهللاّ ُ تَعاىل بِالتَّ هُ مَّ ذَ
ونُ اِالّ  كَ اليَكُ ، وَ ذلـِ وهُ دُ لِّ قَ ـوامِ اَنْ يُ عَ لِلْ ، فَ الهُ وْ رِ مَ مْ طيعا ألِ ، مُ ـواهُ ىل هَ الِفـا عَ هِ، خمُ لِدينـِ
قهاءِ  بَ فُ راكِ شِ مَ واحِ بائِحِ وَ الْفَ نَ الْقَ بَ مِ كِ نْ رَ ا مَ امّ . فَ مْ هُ يعُ ةِ ال مجَ ـيعَ هاءِ الشّ قَ ضُ فُ بَعْ

ةً ». رامَ ال كَ يْئا وَ نّا شَ مْ عَ نْهُ وا مِ لُ بَّ قَ ةِ، فَال تَ الْعامَّ
«.. و مهينطـور امـت مـا اگـر از فقها خود فسـق آشـكار مشـاهده كردند و 
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ـب حزبـى و گروهى ديدند و شـاهد پرخاشـگر آنان بودند تا بـه مال و منال  تعصّ
ب حزبـى و گروهى آنان باعث مى شـود:  دنيـا و حرام آن برسـند، فقهايـى كه تعصّ
فرد كه مستحق رفع و رجوع از مشكالتش مى باشد ـ اما بدليل آن كه جزو حزب 
و گروه آنان نيسـت و يا خمالف حزب و دسـته  آنان مى باشدـ  را به هر قيمت مورد 
محله قرار دهند ؛ اگر چه مى توانسـتند مشـكل او را اصالح ناميند و از تباهى نجاتش 
دهند. و از طرىف كسـى كه از حزب و گروه خودشـان باشـد را با انواع ناز و نعمت 
نـوازش مى كننـد اگر چه شايسـته  ذلت و حتقري باشـد. بدانيد هر كـس از از چنني 
فقهايـى تقليد كند او نيز مانند قوم هيود اسـت كـه خداوند متعال آنان را بدليل تقليد 
از فقها فاسقشان مورد مالمت قرار داده است. اما آن دسته از فقهايى كه در برابر 
هوا نفس خويشـتن دارند و در حفظ و حراسـت از حريم دين حمكم و اسـتوارند 
و بـا خواسـته ها و اميـال شـخىص و شـيطانى خود در سـتيزند و از طـرىف در مقابل 
دستورات اهلى مطيع و فرمانربدارند، برعموم مردم الزم و واجب است كه از ايشان 
تقليـد كنند. البته فقيهانى كه دارا اين رشايط هسـتند عـده  حمدود از ميان فقها 
مى باشـند، و نه مهه  آنان. بدانيد و آگاه باشيد: فقيهانى كه چون فقها عامه سوار 
بر مركب زشـتى ها و پستى ها شـده اند، از هيچ حرمت و احرتامى برخوردار نيستند 
و نبايد به آنان اعتامد كنيد و اگر از قول ما چيز برا شام نقل كردند هرگز به سخن 

آنان امهيّت ندهيد و از آنان نپذيريد».
ايـن بـود كالم گهـر بار امام صـادق A در مورد تشـخيص هويـت عاملان و 
فقيهان دين، كه مردم بايد رشايط مطرح شده  در اين حديث را مد نظر قرار دهند.
  الزم است تا با ابعاد گسرتده D از طرىف بر فقها و پريوان راستني اهل بيت
مسئوليت سنگني و خطري خود آشنا شده و بر امهيت امانت بزرگى كه بر دوش آنان 

هناده شده واقف باشند.
علـام ديـن بايد متامى هـم و غم خود را متوجه شـناخت حق و پاسـدار از 
حريـم حـق ناميند و متامى تالش و كوشـش خـود را در راه اسـتنباط احكام رشع از 
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 جهدو تالش خود را به عنوان ادا  اصىل بكار گريند سـپس نتيجه  منابع معتربه
وظيفه و انجام تكليف، در اختيار امت اسـالمى قرار دهند و هرگز در صدور حكم 
و فتـوا بـه زياد يـار و اعوان و انصـار و مقلّد و طرفـدار اعتنا نكنند و تشـنه  نام 
و نشـان نباشـند و فريب زرق و برق ايـن دنيا چند روزه را نخورند و هوشـيارانه 
مراقـب دام هـا فريبنده  شـيطان باشـند و مهواره فرمايشـات خداونـد متعال را 

آويزه  گوش خود ناميند، آنجا كه مى فرمايد:
تنيَ * فَام  هُ الْوَ نْ نا مِ عْ طَ مَّ لَقَ يَمنيِ ثُ هُ بِالْ نْ نا مِ ذْ خَ قاويلَ الََ ضَ االَْ يْنا بَعْ لَ لَ عَ وَّ قَ وْ تَ «وَ لَ

(١).« زينَ هُ حاجِ نْ دٍ عَ نْ اَحَ مْ مِ نْكُ مِ
«.. و اگر [او] برخى سـخنان را بر ما مى بسـت [و دروغى به ما نسبت مى داد 
]دسـت او را بـه سـختى مى گرييم * سـپس رگ دلـش را پاره مى كنيـم * و [در آن 

هنگام] هيچيك از شام نيست كه [عذاب را ]از او برطرف ناميد».
با توجه به آنچه مطرح شـد، بر متامى اقشـار جامعه و پريوان راستني اهل بيت 
 انجام وظايف و احكام رشعـى خود به علام الزم و واجـب اسـت كه بـرا D
بـا عمل و با تقوا و وارسـته كه متامى تالش خود را خملصانـه بكار گرفته اند مراجعه 
نامينـد. عاملانـى كـه از الف زنى و گزافه گويـى پرهيز مى كنند و رضـا خداوند را 
  مردم و حاكـامن و زمامداران مقدم مى دارند و بخاطـر متاع چند روزه بـر رضا
دنيـا حكم و فتـوا نمى دهند و خود را در معرض هتمت ها قـرار نمى دهند و آگاهانه 
مسـئوليت خطـري خود را بـا تدبري و انديشـه و دور انديشـى به انجام مى رسـانند و 
مهـواره روز بازپسـني قيامت را در برابر چشـم خود مى بينند و بـرا فتاوا و احكام 

صادره  خود در روز حساب دليل و حجت معترب در نظر دارند.
بـر مؤمنني الزم اسـت كه در امور دينى خود دقـت الزم بكار گريند، مهانطور 
كـه در امـور معاش و زندگى مـاد خود دقـت مى ناميند و به فرمـوده  امام جواد 

االئمهA توجه ناميند، آنجا كه مى فرمايند:
(١) سوره  احلاقة: ٤٤ - ٤٧.
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« ولِهِ قُ عْ رُ ىف مَ كَّ تَفَ يْفَ ال يَ ولِهِ كَ كُ أْ رُ ىف مَ كَّ تَفَ َنْ يَ بْتُ ملِ جِ « عَ
«تعجب مى كنم از كسى كه در امور خورد و خوراك خود دقت و حتقيق مى كند 

چگونه در امور فكر و دينى خود دقت الزم ندارد».
مؤمنـني و مؤمنـات بايد برا تشـخيص و تعيني عاملان راسـتني پـاك و با تقوا 
وقـت گذارنـد تا هرگز از رو غفلت و شـتابزدگى دچار پريو از سـخنان ياوه و 
پـوچ و بى ارزش عاملـان بى عمل كه دنيا را بر آخرت ترجيح مى دهند نشـوند، و از 
طـرىف مالك و ميـزان را برا تقليد كـردن، اميال و هواها نفسـانى قرار ندهند كه 
خداوند به هنان و افكار خمفى انساهنا آگاه و شاهد و ناظر متامى افكار و اعامل انسان 

هاست و حتى پر كاهى از متامى موجودات عامل از دانش خداوند خمفى نيست .
البتـه در اين راسـتا ممكن اسـت بخاطـر فتنه ها آخـر الزمان، مـردم در زمان 
حمدود دچار رسدرگمى شوند و برا مدتى ندانند كه چه بايد بكنند و از چه راهى 
برونـد. امـا اين رسدرگمى هرگـز نبايد برا فرار از مسـئوليت و انجام وظيفه هبانه 
شود؛ بلكه بر مؤمنني و مؤمنات الزم است كه در چنني رشايطى با تيز بينى و فراست 
و مراجعه به عاملان باتقوا فتنه ها را از راه راست بشناسند و از قدم گذاشتن به راه هايى 
كـه صحيـح بودن آن بر آنـان معلوم نيسـت دور كنند؛ چرا كه خداونـد هرگز راه 
روشن و صحيح را بر جويندگان حق و حقيقت خمفى نمى سازد. چنانچه مى فرمايد:

(١)« ننيَ سِ حْ َعَ املُْ َ ملَ نا وَ اِنَّ اهللاّ لَ بُ مْ سُ هُ نَّ يَ دِ نَهْ ا فينا لَ دوُ الَّذينَ جاهَ «وَ
«و كسانى كه در راه ما تالش كنند، يقينا به راه ها خويش خدايتشان مى كنيم 

كه البته خدا با نيكو كاران است».
و در جا ديگر مى فرمايد:

را»(٢) فوُ ا كَ را وَ اِمّ ا شاكِ بيلَ اِمّ ناهُ السَّ يْ دَ «اِنّا هَ
«ما راه [راسـت و درسـت] را به انسـان نشـان مى دهيم، [اين انسان است كه 

(١)  سوره  عنكبوت. آيه ٦٩.
.٣  انسان. آيه  (٢) سوره



اجتهاد..................................................................................... ١١

بـا انتخاب خود] يا شـكر گذار اسـت [و راه صحيح را انتخـاب مى كند] و يا آن كه 
كفران كرده [و راه نادرست را برمى گزيند.]».

اميد اسـت با بيان آنچه در اين خمترص مطرح شـد به بخشـى از وظيفه  خطري 
خود كه در برابر مؤمنني و مؤمنات داريم عمل كرده باشيم .

 (١) O َنني مِ ُؤْ عُ املْ نْفَ ر تَ كْ اِنَّ الذِّ رْ فَ كِّ Pوَ ذَ
يعنـى: [ا پيامـرب مـردم را ] پندشـان ده كه يقينـا پند و اندرز مؤمنان را سـود 

بخشد».
و در پايان، فقط از او مدد مى جوييم و تنها به او پناه مى بريم و تنها به سو او 
باز مى گرديم و آخرين گفتار ما سـپاس و سـتايش بيكران بـرا پروردگار جهانيان 

است .

 

.٥٥  ذاريات. آيه  (١) سوره





اصول دين 
به اعتقاد شيعه، اصول دين پنج ركن دارد:

توحيد: يعنى: خداوند يكى اسـت و هيچ رشيك و مهتايى ندارد، نه زاده شـده 
و نه مى زايد.

عدل: يعنى: خداوند عادل است و نسبت به بندگان خود ظلم نمى كند و روز 
قيامـت نسـبت بـا علم و آگاهى هـر كس با او برخـورد مى كند و از او بازخواسـت 

مى ناميد.
ت: يعنـى: خداونـد بـرا هدايـت بندگان خـود افـراد را از ميـان آنان  نبـوّ
برگزيده تا دستوراتش را به بندگان برسانند. به اين افراد برگزيده  خداوند "انبياء" 

گفته مى شود.
امامـت: يعنـى: بعـد از آخرين پيامرب، يعنـى حرضت ختمـى مرتبت حممد بن 
عبداهللا n دوازده امام و جانشـني برا آن حرضت مى باشـند كه به ترتيب عبارتند 

از:
.Aامام اول: حرضت امام عىل بن ابى طالب

.A امام دوم: حرضت امام  حسن بن عىل املجتبى
. Aم: حرضت امام حسني بن عىل الشهيد امام سوّ
A امام چهارم: حرضت امام عىل بن احلسني زين العابدين

.Aامام پنجم: حرضت امام حممد بن عىل الباقر
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.A امام ششم: حرضت امام جعفر بن حممد الصادق
.A امام هفتم: حرضت امام موسى بن جعفر الكاظم

.A امام هشتم: حرضت امام عىل بن موسى الرضا
.A امام هنم: حرضت امام حممد بن عىل اجلواد

.A امام دهم: حرضت امام عىل بن حممد اهلاد
.Aامام يازدهم: حرضت امام حسن بن عىل العسكر

ـل اهللاّ فرجه  ـة بن احلسـن صاحب الزمـان عجّ امـام دوازدهـم: حرضت حجّ
 غيبت به رس مى برد تا آن كه بدستور خدا و در آن روز  يف. كه در پس پرده الرشّ
كه فقط خداوند از آن آگاه است، ظهور مى كند و دنيا را پر از عدل و داد خواهد كرد 

مهان طور كه پر از ظلم شده است .
معاد: يعنى: متامى انسـان ها در روز قيامت زنده مى شـوند و در حمرض خداوند 
 جهت حساب رسـى قرار مى گريند. روز قيامت در قرآن اسامى و توصيفات زياد
 ما را از ايستگاه ها  دارد كه هر كدام بر بدن انسـان رعشه مى اندازد. خداوند مهه

خموف و وحشتناك آن روز در امان بدارد.



 

فروع دين
اعتقـاد به اصـل عناوين هر يك از فروع دين كه نصّ رصيح قرآن كريم اسـت 
واجب؛ و انكار هر كدام از آهنا سـبب خروج از دين مى باشـد و منكر هر يك از آهنا 

كافر است. فروع دين عبارتند از:
 ١ - نامز. 

٢ - روزه. 
٣ - حج.

 ٤ - زكات. 
٥ ـ مخس.

 ٦ - جهاد.
 ٧ - امر به معروف.

 ٨ - هنى از منكر. (١)
با توجه به آنچه بيان شـد "تقليد" و پريو از جمتهد جامع رشايط و دائره  آن 
مشـخص مى شـود. و آن اينكه: شـخص بى اطالع از مسـائل و احكام دين، بايد از 

متخصص در احكام رشع كه دارا رشايط است پريو ناميد.

بـه  « «تـربّ و  طهـارت  و  عصمـت  بيـت  اهـل  داشـتن  دوسـت  معنـى  بـه   « ىلّ «تَـوَ  (١)
معنى بيزار از دشـمنان اهل بيت مى باشـد كه زير جمموعه  چهارمني ركن اصول دين يعنى 

امامت مى باشد.



ص نه تنها در مسـائل دين، بلكه مسـئله ا عقىل اسـت كه در  رجوع به متخصّ
هر زمينه ا انسـان ها عاقل به آن ملتزم مى باشند؛ درست مانند موقعى كه مريض 

جهت درمان بيامر خود به متخصص و پزشك آگاه مراجعه مى ناميد.



 

تقليد





تقليد
"تقليـد": در لغـت به معنى پريو كردن؛ و در اصطالح رشع مقدس اسـالم، 
بـه معنى پريو كردن كسـى كه احكام و مسـائل رشعـى را نمى داند از جمتهد جامع 

الرشايط، ( شخص آگاه و متخصص دينىِ دارا رشايط) مى باشد.
تقليد در اعتقادات و اصول دين جايز نيست، بلكه مسلامن بايد اعتقادات خود 
را از راه حتقيق و بررسـى بدسـت آورد، و رصف آن كه پدر يا مادر يا سـاير افراد به 
اسـالم معتقدند برا اعتقاد شـخىص كاىف نيست اگر چه دليل اعتقاد او به اسالم از 

نظر ديگران قانع كننده نباشد .
[ در حديث اسـت كه امام رضا A به پريه زنى كه در حال ريسـيدن نخ بود 
فرمودند: خدا را چگونه شـناختى؟ پريه زن دسـت از چرخ خود برداشت و گفت: 
يابـن رسـول اهللا اين چرخ بـه اين كوچكى بدون آن كه مـن آن را به حركت در آورم 
حركـت نخواهـد كـرد؛ چگونه اين چرخ و فلـك و عامل بدون حركـت دهنده ا در 

حركت است؟!]

 تذّكر مهّم
احكامى كه در اين رساله بيان شده بر سه قسم است:

١ ـ  فتوا
در هر مسأله ا كه جمتهد فتوا بدهد، مقلّد بايد به فتوا مرجع تقليد خود عمل 

كند و هرگز نمى تواند از آن رسپيچى ناميد.
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٢ ـ احتياط واجب
در هر مسأله ا كه جمتهد فتوا ندهد و بگويد: « بنابر احتياط واجب بايد چنني 

كرد » مقلّد دو راه دارد:
١) به حكمى كه به عنوان احتياط واجب بيان شده عمل كند.

٢) با رعايت ـ األعلم فاألعلم ـ به جمتهد ديگر رجوع ناميد.
در اين رسـاله در هر مورد كه احتياط وجوبى هسـت به رصاحت گفته شده: « 

بنابر احتياط واجب ».
٣ ـ احتياط استحبابى

در موارد كه جمتهد به اسـتحباب چيز فتـوا داده و نياز به احتياط واجب 
نديده، حق انتخاب را به عهده مقلّد گذاشته است.

در اين رساله موارد احتياط استحبابى به تعبري: « هبرت است » بيان شده است.
از خداوند منّان مى خواهيم كه ما را از لغزش در كردار و گفتار مصون بدارد، 
و توفيـق خدمـت بـه خلـق و اخالص در عمـل عنايـت فرمايد. كـه او هبرتين يار و 

مددكار است.

 احكام تقليد
عالمت بلوغ در دخرتان، متام شـدن نُه سـال قمر است. وىل در پرسان، يكى 

از سه عالمت زير است:
١ ـ روييدن مو درشت در صورت يا پايني تر از ناف.

٢ ـ بريون آمدن منى ـ در خواب يا بيدار ـ .
.٣ ـ متام شدن ١٥ سال قمر

(مسأله ١) كسى كه به حدّ تكليف رسيده، احكام و تكاليف خود را به يكى از 
سه راه زير مى تواند عمل ناميد:
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١ ـ اجتهاد، يعنى به مرحله ا از علم برسد كه بتواند احكام فقهى را از قرآن، 
حديث و ديگر منابع فقهى استنباط كند. و اين برا مهگان ميرسّ نيست.

٢ـ  احتيـاط، يعنـى هر كجـا احتامل تكليف (وجوب يا حرمـت ) بدهد، به آن 
: عمل كند. مثالً

اگر برخى از جمتهدان به حرمت سـيگار و برخى به جايز بودن آن فتوا بدهند، 
به جهت احتامل حرمت، آن را ترك كند.

اگر برخى از جمتهدان تسـبيحات اربعه را يك بار و برخى ديگر سـه بار واجب 
بدانند، برا احتامل وجوب، سه بار بگويد.

اگـر در مـورد برخى از جمتهدان نامز را متام و برخى ديگر شكسـته مى دانند، 
برا رعايت احتياط، هم متام و هم شكسته بخواند.

رعايت احتياط در هر مورد كه احتامل تكليف بدهد، برا اكثر مردم مشكل 
و يا غريممكن است.

٣ ـ تقليد، يعنى كسى كه جمتهد نيست و نمى خواهد عمل به احتياط كند، بايد 
ائط عمل ناميـد. و اين راه بـرا مهگان فراهم  بـه فتـوا جمتهـد آگاه و جامع الرشّ

است.
(مسأله ٢) از جمتهد مى توان تقليد كرد كه دارا رشايط زير باشد:

١ ـ مسلامن باشد.
٢ ـ شيعه دوازده امامى باشد.

٣ ـ حالل زاده باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ .
٤ ـ مرد باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ .

٥ ـ در سـطح بسـيار باال عدالت باشـد. يعنى تقوا را پيشـه كند، از گناهان 
بـزرگ و كوچـك پرهيز كند، اگر احيانا گناهـى از او رس بزند فورا توبه كند و ديگر 

دور آن نگردد.
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(مسـأله ٣) اگر جمتهد كه از او تقليد كرده، از دنيا برود، بايد در متام مسـائىل 
كـه به فتوا او دسرتسـى دارد، بر تقليد او باقى بامنـد، تا هنگامى كه اعلميّت جمتهد 

ديگر نسبت به او، به صورت چشمگري معلوم شود.
(مسـأله ٤) اگر جمتهدين مساو باشند، پرهيزكارترين آهنا را برگزيند، اگر در 

آن جهت هم مساو باشند، از هر كدام تقليد كند كفايت مى كند.
(مسـأله ٥) اجتهـاد، عدالـت و اعلميّت جمتهـد را از دو راه مى توان به دسـت 

آورد:
١ ـ انسان شخصا اهل خربه باشد، به وسيله ارتباط و امتحان، از رو آگاهى 

و يقني آن را به دست آورد.
٢ـ  شـهادت و گواهـى افـراد صاحـب نظـر و مـورد اعتـامد، بـه رشط اين كه 

شهادت آهنا مستند به امتحان باشد نه حدس و گامن.
ائط  تى بدون تقليد عمل كرده، بايد از جمتهد جامع الرشّ (مسأله ٦) كسى كه مدّ
تقليـد كنـد و اعامل گذشـته اش را با فتـوا او تطبيق دهد، هر عمىل كـه به فتوا او 

صحيح نباشد بايد اعاده كند.
 براD(مسأله ٧) تنها جمتهد عادل « حاكم رشع » است كه از طرف امامان
فتوا و قضاوت نصب شـده اسـت. بايد در كشمكشها به او مراجعه شود و حكم او 

نافذ و واجب االطاعه مى باشد.
(مسـأله ٨) خمالفـت با حكم جمتهد عادل جايز نيسـت و خمالفت با او در حكم 
خمالفت با امامان و آن در حكم خمالفت با خداوند و در حدّ رشك به خداوند است.

(مسـأله ٩) در اختالفها و كشمكشها مراجعه كردن به غري حاكم رشعى جايز 
ف جايز نيست. نيست و در ماىل كه به حكم او گرفته شود ترصّ

(مسـأله ١٠) كسـى كـه از حق بودن خود مطمئن اسـت، اگـر نتواند به حاكم 
رشع مراجعه كند، مى تواند به غري او مراجعه كرده، حق خود را بگريد.
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(مسـأله ١١) هنگامـى كـه جمتهـد از دنيا بـرود، وكيل او خود بـه خود عزل 
ه (مانند اموال يتيم و موقوفاتِ فاقد متوىلّ ) بايد  ف در امور عامّ مى شود و برا ترصّ

از جمتهد ديگر وكالت اخذ كند.



;
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 احكام آب ها
منظـور از « آب » در اينجـا « آب مطلق » اسـت و آن آبى اسـت كه بدون هيچ 

قيد به آن « آب » گفته مى شود، مانند آب چاه، آب رودخانه و آب باران.
ا آن آبى كه بدون قيد و اضافه به آن « آب » گفته نمى شود، مانند: آب انگور،  امّ

آب گوشت و گالب، از بحث ما بريون است.
(مسأله ١٢) هر گونه آبى در اصل پاك است.

(مسأله ١٣) هر نوع آبى كه در اثر مالقات با نجاست، رنگ، بو يا مزه آن تغيري 
كند، نجس مى شود.

 رّ باشد و به منبع و رسچشمه ا (مسأله ١٤) آب قليل، يعنى آبى كه كه كمرت از كُ
متّصل نباشد، به حمض مالقات با نجاست، نجس مى شود، اگر چه رنگ، بو يا طعم 

آن عوض نشده باشد.
س نيز نجس مى شود. (مسأله ١٥) آب قليل با مالقات متنجّ

بنـا  وجـب  هـر  و  اسـت،  وجـب   ٢٧ حجـم  نظـر  از  كـرّ  آب   (١٦ (مسـأله 
بـر احتيـاط واجـب حـدود يـك چهـارم مـرت اسـت. يعنـى اگـر آن را در ظـرىف 
بريزنـد كـه هـر يـك از طـول، عـرض و عمق آن سـه وجـب باشـد، آن را پـر كند.
(مسـأله ١٧) مقـدار كـرّ از نظـر وزن ٤٦٤ كيلو و يكصد گرم مى باشـد و اگر 

كمى بيشرت از آن باشد هبرت است.
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(مسأله ١٨) اگر آبى نجس شود، پاك نمى گردد، مگر اين كه به آب كرّ متّصل 
شود، يا آب كرّ بر آن جار گردد، يا باران بر آن ببارد.

(مسأله ١٩) آب باران پاك و پاك كننده است و اگر در حال باريدن با نجاست 
مالقات كند، نجس نمى شود.

(مسـأله ٢٠) اگـر آب باران بـر رو آب نجس ببارد، آن را پـاك مى كند، البته 
چند قطره اثر ندارد.

(مسـأله ٢١) اگر آب باران رو فرش نجس ببارد و به پشـت آن برسد، ظاهر 
و باطن آن پاك مى شود و نياز به فشار دادن و دو بار شستن ندارد.

(مسـأله ٢٢) آبـى كـه بـرا غسـل جنابـت يا غسـل واجب ديگـر مرصف 
شـده، اگـر بـا نجاسـت مالقـات نكنـد، پـاك اسـت وىل نمى تـوان بـا آن دوبـاره 
غسـل يـا وضـو انجـام داد، مگـر ايـن كه بـه مقـدار كـرّ يـا متّصل بـه منبع باشـد.
(مسـأله ٢٣) آب اسـتنجا، يعنى آبى كه برا پاك كردن حملّ ادرار و مدفوع به 
كار برده مى شـود، اگر بـا چيز مالقات كند آن را نجـس نمى كند، مرشوط بر اين 

كه:
١ ـ نجاست حملّ بيش از حد متعارف نباشد.

ات نجاست بيش از متعارف مهراه آن نباشد. ٢ ـ ذرّ
٣ ـ نجاسـت ديگر مثل خون به آن نرسـيده باشد، حتّى بنابر احتياط واجب 

خونى كه به مهراه بول يا غائط بريون آمده باشد.
(مسـأله ٢٤) غـري از اسـتنجا،  آب قليـىل كـه برا شسـتن نجاسـت مرصف 

مى شود، نجس است و با هر چيز مالقات كند، آن را هم نجس مى كند.
(مسـأله ٢٥) آبـى كه انسـان در پـاك بودن آن شـك دارد، بنا را بـر طهارت آن 

مى گذارد.
(مسـأله ٢٦) آبى كه قبالً نجس بود و انسـان نمى داند كه تطهري شـده يا نه؟ بنا 
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را بر نجاست آن مى گذارد.
(مسـأله ٢٧) بـا آب مضـاف و ديگر مايعـات نمى توان وضو يا غسـل كرد، و 

نمى توان با آن چيز نجسى را تطهري نمود.
(مسأله ٢٨) آب مضاف با مالقات نجس، نجس مى شود، اگر چه بيش از كرّ 

باشد و يا منبع داشته باشد.
(مسـأله ٢٩) نيم خورده هر حيوانى پاك اسـت، مگـر نيم خورده حيوان نجس 

العني، مانند سگ و خوك.
(مسـأله ٣٠) نيم خـورده حيوانـى كه گوشـت آن حرام اسـت، كراهت دارد، 

خمصوصا اگر الشخوار و نجاست خوار هم باشد.
(مسـأله ٣١) نيم خورده موش، مار، عقـرب، قورباغه، وزغ و زنازاده كراهت 

بسيار دارد.
(مسأله ٣٢) نيم خورده گربه كراهت ندارد.

 احكام تخّلى
(مسأله ٣٣) واجب است انسان در حال ختىلّ و در هر حال، عورت خود را از 
هر انسان مميّز(١)، و بنابر احتياط واجب از غري مميّز كه بالغ باشد بپوشاند، مگر زن 

و شوهر نسبت به يكديگر.
(مسـأله ٣٤) عورت زن پيش و پشـت اوسـت، وىل در مردان بيضه ها نيز جزء 

عورت مى باشد.
(مسأله ٣٥) نگاه كردن به عورت انسان مؤمن حرام است.

(مسأله ٣٦) نگاه كردن به عورت مسلامن غري مؤمن و كافر از جنس خمالف نيز 
بنابر احتياط واجب حرام است.

(١) انسانى كه خوب را از بد تشخيص بدهد. مرتجم
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(مسأله ٣٧) نگاه كردن به عورت كافر مهجنس جايز است، مگر اينكه شهوت 
برانگيز باشد. در اين صورت مطلقا حرام است.

، رو به قبله و پشت به  (مسأله ٣٨) مشهور ميان فقها اين است كه در حال ختىلّ
قبله بودن حرام است.

(مسأله ٣٩) خمرج ادرار جز با آب پاك نمى شود.
(مسأله ٤٠) در تطهري خمرج ادرار با آب قليل دو بار آب رخيتن الزم است، در 

غري قليل يك بار كاىف است.
(مسـأله ٤١) بـرا پاك كردن حملّ غائط مى تواند آن را يك بار با آب بشـويد و 
يا بنابر احتياط واجب سـه مرتبه با سـنگ و پارچه و امثال آهنا، به رشط اين كه بنابر 

احتياط واجب پاك باشند و عني نجاست را از بني بربند، پاكيزه ناميد.
(مسأله ٤٢) در موارد زير بايد حملّ غائط با آب شسته شود:

١ ـ اطراف خمرج بيشرت از حدّ معمول آلوده شود.
٢ ـ با نجاست ديگر چون خون مهراه باشد.

(مسـأله ٤٣) برا مردان مسـتحب اسـت كه بعد از بريون آمدن ادرار اسـتربا 
كنند، تا اگر چيز در جمرا باقى مانده، بريون بيايد.

(مسـأله ٤٤) هبرتين راه استربا آن اسـت كه سه بار از خمرج تا بيخ آلت با فشار 
بكشد، آنگاه سه بار از بيخ آلت تا رسِ آن بكشد، سپس سه بار رس آلت را فشار دهد.

(مسأله ٤٥) كسى كه پس از ادرار استربا نموده، اگر رطوبتى از او خارج شود 
و ندانـد كه آيا ادرار اسـت يا آهبا پاك، بنـا را بر پاك بودن آن مى گذارد و اگر وضو 

داشته، وضويش نيز باطل نمى شود.
(مسـأله ٤٦) كسـى كه پس از ادرار اسـتربا نكـرده، اگر رطوبتـى از او خارج 

شود، بنا را بر نجس بودن آن مى گذارد و وضويش نيز باطل مى شود.
(مسـأله ٤٧) رطوبتـى كه از زنان خارج مى شـود. حمكوم به طهارت اسـت و 
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ات ادرار در آن هست. وضو را نيز باطل نمى كند، مگر اين كه بداند كه ذرّ
(مسأله ٤٨) چند چيز در حال ختىلّ مستحب است:

١ ـ در جايى بنشيند كه كسى او را نبيند.
٢ ـ رسش را بپوشاند.

٣ ـ با پا چپ وارد شود و بسم اهللاّ  بگويد.
٤ ـ موقع كندن لباس بسم اهللاّ  بگويد.

٥ ـ با پا راست بريون بيايد و بسم اهللاّ  بگويد.
٦ ـ دعاها وارده را بخواند.

(مسأله ٤٩) در حال ختىلّ چند چيز مكروه است:
١ ـ قرآن خواندن.

٢ ـ جز نام خدا و دعاها وارده، سخن گفتن.
٣ ـ استربا با دستی كه در او مزين به نام خداوند باشد . 

٤- استنجاء با دستى كه در او انگشرت مزيّن به اسم خداوند باشد.
٥ ـ خوردن، آشاميدن و مسواك زدن.

٦ ـ در رهگذرها، آبشخورها و زير درختان ميوه نشستن.
٧ ـ با دست راست تطهري كردن.

٨ ـ انگشرت مزيّن به نام خدا را مهراه داشتن.
٩ ـ رو به قرص خورشيد، ماه و رو به باد نشستن.
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 احكام وضو
چند چيز وضو را باطل مى كند:

١ و ٢ـ  بـريون آمـدن ادرار و مدفوع، گرچه از حمل طبيعى خارج نشـوند، وىل 
عرفا بريون آمدن بول و غائط به شامر آيند ـ بنابر احتياط واجب ـ .

٣ ـ بريون آمدن باد معده.
٤ ـ خوابى كه بر هوش و حواس غلبه كند.

٥ ـ  جنـون، مسـتى، بيهوشـى و هر چيز كه عقل انسـان را زايـل كند ـ بنابر 
احتياط واجب ـ .

(مسأله ٥٠) بريون آمدن آهبا پاك وضو را باطل نمى كند.
(مسأله ٥١) آهبا پاك ـ بطور كه گفته شده ـ عبارتند از:

١ ـ مذ: آبى كه به هنگام مالعبت با مهرس خارج مى شود.
٢ ـ ود: آبى كه بعد از ادرار بريون مى آيد.

٣ ـ وذ: آبى كه پس از خروج منى بريون مى آيد.
(مسـأله ٥٢) اگر انسـان شك كند كه آيا چيز كه وضو را باطل مى كند، از او 

رس زده يا نه؟ بنا را بر اين مى گذارد كه رس نزده است.
(مسأله ٥٣) وضو عبارت است از: شستن صورت و دستها و مسح رس و پاها.

(مسأله ٥٤) اندازه صورت از نظر طول، از رستنگاه مو رس تا آخر چانه و از 
نظر پهنا به مقدار كه بني انگشت شست و وسط جا بگريد.

(مسـأله ٥٥) بنابر احتياط واجب در وضو الزم است كمى بيشرت از مقدار ياد 
شده شسته شود، تا به شسته شدن مقدار واجب اطمينان حاصل شود.

(مسأله ٥٦) شستن صورت و دستها بايد از باال به پايني باشد و جز آن كفايت 
نمى كند.
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(مسأله ٥٧) شستن دستها بايد از آرنج آغاز و به رس انگشتها ختم شود. و بايد 
آرنج نيز كه حملّ اجتامع دو استخوان ساعد و بازوست، شسته شود.

(مسـأله ٥٨) اگر دست كسـى بريده شده، وىل قسـمتى از اعضا وضو باقى 
مانده، بايد آن قسمت باقيامنده شسته شود.

(مسـأله ٥٩) كسـى كه دسـتش از باال آرنج قطع شـده، اگر چه باقيامنده از 
اعضـا وضـو نيسـت وىل بنابر احتياط واجب آن را بشـويد. وىل اگر از شـانه قطع 

شده، شستن آن ساقط است.
(مسـأله ٦٠) اگر چيز مانند چسـب يا چرك در يكـى از اعضا وضو بود ـ 
بطور كه مانع رسيدن آب به پوست بدن باشدـ  ، واجب است آن را برطرف ناميد.
(مسأله ٦١) در وضو رخيتن آب زياد الزم نيست، بلكه اگر در حدّ روغن ماىل، 

اعضا وضو را تَر كند كاىف است.
(مسـأله ٦٢) حملّ مسح رس، قسمت جلو رس مى باشد و اندازه آن از نظر طول 

از وسط رس تا رستنگاه مو، و از نظر عرض به پهنا پيشانى است.
(مسـأله ٦٣) در مسـح رس، اگر فقط با يك انگشـت به مقدار كمى مسـح كند 
كاىف اسـت، اگر چه هبرت اسـت كه با سـه انگشـت به مقدار طول يك انگشت مسح 

كند.
(مسأله ٦٤) مسح رس بنابر احتياط واجب حتام بايد با كف دست راست انجام 
بگريد، و اگر ممكن نباشـد با پشـت آن، اگر نتواند با كف بازو، و اگر نتواند با پشـت 

آن، اگر آن هم ممكن نشد با دست چپ به ترتيب ياد شده مسح ناميد.
(مسأله ٦٥) حمل مسح پا رو پاهاست، بدين ترتيب كه از رس انگشتان رشوع 

كرده، در برجستگى پا ختم كند و يا بر عكس.
(مسـأله ٦٦) مسـتحب اسـت مسـح پاها را از رس انگشـتان رشوع كرده، در 

مفصل ختم كند.
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(مسـأله ٦٧) پهنا يك انگشـت در مسح پا از نظر عرىض كاىف است، اگر چه 
مستحب است كه با مهه كف دست انجام بگريد.

ل پا راسـت را با دست راست،  (مسـأله ٦٨) احتياط واجب آن اسـت كه اوّ
سپس پا چپ را با دست چپ مسح كند.

(مسـأله ٦٩) مسـح رس و پاها بايد با رطوبت باقيامنده وضو باشـد و نمى توان 
از آب تازه استفاده كرد.

(مسأله ٧٠) حمل مسح نبايد به مقدار تَر باشد كه به هنگام مسح كردن با آب 
وضو خملوط شود.

ل پوشـيده  (مسـأله ٧١) اگر حملّ مسـح به وسـيله عرقچني، جوراب، حنا و گِ
باشد، نمى توان از رو آهنا مسح كرد.

 (مسأله ٧٢) مسح رس واجب نيست كه بر پوست رس باشد، بلكه اگر بر مو
جلوِ رس نيز مسح كند كاىف است.

(مسـأله ٧٣) مسـح كـردن از رو كفـش و جـوراب در مقـام رضورت مثل 
رسما شديد و تقيّه از خمالفان جايز است.

(مسـأله ٧٤) در جايى كه خمالفان انسـان را مى شناسـند و از مذهب او آگاهند 
و نياز به تقيّه احسـاس نمى شـود، تقيّه جايز نيست، بلكه حرام است، زيرا در اين 

ه مى باشد. موارد اهانت به مذهب حقّ
(مسأله ٧٥) آب وضو بايد پاك باشد و اعضا وضو نيز بايد پاك باشد، تا آب 

وضو نجس نشود.
(مسـأله ٧٦) اگر يكى از اعضا وضو نجس باشـد و انسان به هنگام وضو و 
به نيّت وضو آن را در آب كر فرو بربد، يا زير شـري آب بگريد، آن عضو پاك مى شـود 

ق مى يابد. و وضو نيز حتقّ
(مسـأله ٧٧) در وضو نيّت رشط اسـت و آن امر قلبى اسـت و نياز به تلفّظ 
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نـدارد، و قصد امجـاىل كفايت مى كند، پس كسـى كه مى خواهد نامز يـاد بگريد، اگر 
به كسـى كـه وضو مى گريد و نامز مى خواند، نگاه كنـد و مهانند او رفتار كند و قصد 

پريو از او بكند، كاىف است.
(مسـأله ٧٨) الزمه قصد تقرّب اين اسـت كه وضـو را عمدا به صورت حرام 

: انجام ندهد. مثالً
١ ـ در ظرف طال يا نقره وضو نگريد، زيرا در احكام ظروف خواهيم گفت كه 

به كار بردن اين ظرفها حرام است.
٢ ـ بـا آب غصبـى، با ظرف غصبى و در مكان غصبى وضو نگريد. حتى نبايد 

آب وضويش به مكان غصبى رسازير شود.
ف در آن به شـامر آيد ـ  ٣ ـ بـا لبـاس غصبى ـ در صورتى كه وضو گرفتن ترصّ

وضو نگريد.
٤ ـ بـا آبى كه اگر آن را بـرا وضو مرصف كند، رضر و زيانى به جان خود يا 
انسـان ديگر و حتى حيوانى كه حفظ آن الزم است، وارد مى شود، وضو نگريد بلی 
در ايـن چهار قسـم اگر وضو گرينده غافل از حرمـت ترصف بوده وقصد قربت نيز 

متمشی شود وضويش صحيح است .
(مسأله ٧٩) اگر آب مسجد برا نامزگزاران در آن مسجد وقف شده باشد، 
برا كسى كه نمى خواهد در آن مسجد نامز بخواند، وضو گرفتن از آن حرام است. 

و اگر شك در حال  آن ناميد بايد احتياط كند.
(مسـأله ٨٠) در وضو و هر عبادت ديگر بايد اخالص در نيّت داشـته باشد، و 

اگر قصد ريا كند عملش باطل مى شود.
(مسـأله ٨١) منظور از ريائى كه حرام اسـت و موجب بطالن عمل مى شـود، 
آن اسـت كه كار را برا خود نامئى انجام دهد و انگيزه اش اين باشـد كه مردم او 

را متديّن بدانند.
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(مسـأله ٨٢) در وضو بايد انسـان شخصا اعضا وضو را بشويد و مسح كند 
و اگر ديگر او را وضو دهد، وضويش باطل مى شود.

(مسأله ٨٣) كسى كه شخصا قادر به وضو نيست، كمك كردن ديگر مانعى 
ندارد، وىل بايد خودش نيّت كند نه وضو دهنده.

(مسـأله ٨٤) وضو دهنده بايد كمك كند تا وضو گرينده با دسـت خود به رس 
و پاهايش مسـح كند، اگر ممكن نباشـد، دسـت ها خودش را خشك مى كند، و از 
دست ها وضو گرينده آب اخذ كرده و با رطوبت آن به رس و پاها شخص ناتوان 
مسـح مى كند و اگر آن هم ممكن نباشـد، با رطوبت دسـتش بر رس و پاها شخص 

مى را نيز بر آن ضميمه مى كند. ناتوان مسح كرده تيمّ
(مسأله ٨٥) در وضو مواالت رشط است، يعنى بايد اعامل وضو را پشت رس 
هـم انجـام دهد و بـه قدر فاصله نيندازد كه به هنگام شسـتن يـك عضو، رطوبت 

عضو قبىل به كىلّ خشك شده باشد.
ل صورت، سپس  (مسأله ٨٦) در وضو رعايت ترتيب رشط است، يعنى بايد اوّ
دسـت راسـت، آنگاه دست چپ را بشـويد، بعد از آن رس، آنگاه پاها را مسح ناميد.
م  ل واجب بار دوّ (مسأله ٨٧) در وضو شستن هر يك از اعضا وضو، بار اوّ

جايز و بار سوم حرام و بدعت است و وضو را نيز باطل مى كند.
(مسأله ٨٨) مسواك مهيشه مستحب است و پيش از وضو تأكيد فراوان شده است.
(مسـأله ٨٩) موقع وضو گرفتن آدابى هسـت كه رعايت آهنا مسـتحب است، 

كه از آن مجله است:
١ ـ نام خدا را بر زبان جار كردن.

٢ ـ دعاها رسيده از معصومني  D را خواندن.
٣ ـ پيش از وضو سه بار مضمضه كردن.

٤ ـ سپس سه بار استنشاق نمودن.
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(مسأله ٩٠) به هنگام وضو گرفتن چند چيز مكروه است كه از آن مجله است:
١ ـ از ديگر برا رخيتن آب كمك گرفتن.

ط آفتاب گرم شده. ٢ ـ وضو گرفتن با آبى كه توسّ
 ٣ ـ وضـو گرفتـن با آب قليل، از ظرىف كه با دسـت از آن آب برمى دارد، برا
كسـى كه به وسـيله خواب، ادرار، غائط و يا جنابت، طهارت خود را از دست داده 
مى و سـومى دو بار و در چهارمى  ىل يك بار، در دوّ اسـت، و برا رفع كراهت در اوّ

سه بار دستهايش را مى شويد.
(مسأله ٩١) كسى كه مى داند وضو نداشته، وىل شك دارد كه بعدا وضو گرفته 

يا نه؟ بنا را بر وضو نداشتن مى گذارد.
(مسأله ٩٢) كسى كه مى داند وضو داشته، وىل شك دارد كه آيا وضويش باطل 
شـده يـا نه؟ بنا را بـر طهارت مى گـذارد و به ظن خـود اعتنا نمى كنـد. مگر اين كه 
ـت رشعـىـ  مهانند بيّنهـ  پيدا شـود، مثالً دو نفر شـاهد عـادل گواهى دهند كه  حجّ

وضو گرفته، يا وضويش را باطل كرده است.
(مسـأله ٩٣) اگر در اثنا نامز شـك كند كه وضو دارد يا نه؟ نامز را مى شكند، 

وضو مى گريد، سپس نامز را از رس مى گريد.
(مسـأله ٩٤) اگر بعد از نامز شـك كند كه وضو داشـته يا نه؟ نامز كه خوانده 

صحيح است وىل بايد برا نامز بعد وضو بگريد.
(مسـأله ٩٥) دسـت زدن به خطّ قرآن، بلكه بنابر احتياط واجب مطلق كلامت 
سـنا حق  ه باشـد، و لفظ جالله و اسـام حُ قرآنـى اگر چـه مثالً در روزنامه و جملّ

تعاىل، جايز نيست. وىل اگر در رو سكه و اسكناس باشد مانعى ندارد.
 (مسـأله ٩٦) مستحب است كه انسان مهواره با وضو باشد و در موارد زياد
بـر ايـن امر تأكيد شـده اسـت. حتى كسـى كه وضـو دارد و وضويش باطل نشـده، 

مستحب است دوباره وضو بگريد.
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 احكام جبيره
منظـور از جبريه: چوب، پارچه و امثال آن اسـت، كه برا بسـتن شكسـتگى 
وپوشاندن زخم به كار مى رود و رو پوست را مى پوشاند بطوريكه مانع شستن و 

مسح كردن پوست بدن شود.
(مسـأله ٩٧) كسـى كه رو قسـمتى از اعضا وضويش جبريه هسـت، وىل 
مى توانـد موقـع وضـو آن را باز كنـد و به صورت معمـوىل وضو بگـريد، بايد آن را 

انجام دهد.
(مسأله ٩٨) اگر باز كردن جبريه ممكن نباشد و رسانيدن آب به زير آن نيز ميرسّ 
نشـود، بر رو جبريه دسـت مى كشـد و آن از شستن و مسـح كردن پوست كفايت 

م نمى رسد. مى كند و نوبت به تيمّ
(مسـأله ٩٩) شسـتن اطراف زمخى كه رو آن باز اسـت، كاىف اسـت و الزم 

نيست كه چيز رو آن بگذارد و آن را مسح كند.
(مسأله ١٠٠) اگر موقعيت زخم طور باشد كه الزاما جبريه قسمتى از عضو 
سـامل را بپوشـاند و اين مقدار متعارف باشـد، باز كردن جبريه الزم نيست و كشيدن 

دست از رو آن كاىف است.
(مسـأله ١٠١) اگر برا درمان عضو آسـيب ديده ناگزير باشد كه بيش از حدّ 
متعـارف رو عضو سـامل را بپوشـاند و برداشـتن آن ممكن نباشـد، مثـل موارد گچ 

گرفتگى ها، كشيدن دست تَر رو آن كاىف است.
(مسأله ١٠٢) اگر جبريه نجس باشد، در صورت امكان بايد آن را آب بكشد، 
يـا عـوض كند و يـا آن را بردارد و حكم زخـم رو باز را انجام دهـد. اگر هيچكدام 

م نيز بكند. ممكن نشود، بنابر احتياط واجب بايد وضو ناقص بگريد و تيمّ
 اگر رو زمخى ، چسب، روغن و يا پامد هناده اند، اگر بتواند رو آن دست 
بكشد، بايد انجام دهد و اگر ممكن نباشد، اطراف آن را بشويد و بنابر احتياط واجب 
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م هم بناميد وىل اگر بر رو آن جبريه باشد، بايد بر رو آن دست بكشد. تيمّ
(مسأله ١٠٤) اگر چسبى تصادفا به يكى از اعضا وضو چسبيده و كندن آن 

م ناميد. ممكن نيست، بنابر احتياط واجب هم رو آن دست بكشد و هم تيمّ
م فرقى نيست. (مسأله ١٠٥) در احكام جبريه بني وضو، غسل و تيمّ

(مسأله ١٠٦) كسـى كه وظيفه اش غسل يا وضو جبريه ا است، نمى تواند 
در وسـعت وقـت نـامز بخواند، مگـر به مالحظه ايـن كه تا آخر وقـت عذرش باقى 

خواهد ماند.
(مسـأله ١٠٧) كسـى كه با وضو جبريه ا نامز خوانده، اگـر در اثنا وقت 
عذرش برطرف شد، كشف مى كند از اين كه وضويش صحيح نبوده، و اعامىل كه با 

آن وضو انجام داده باطل بوده است.
م  (مسـأله ١٠٨) در هر مورد كه انسـان نمى داند كه وظيفـه اش جبريه يا تيمّ
اسـت؟ بايـد هر دو را مجع كند، يعنى هم وضو يا غسـل جبـريه ا انجام دهد و هم 

ص شود. م كند، تا با پرسش يا بررسى وظيفه اش مشخّ تيمّ

 احكام َسَلِس البول
كسـى كـه نمى تواند از بريون آمـدن ادرار خـود جلوگري كنـد و قطره قطره 

لَسُ البول » ناميده مى شود. ادرارش مى ريزد « سَ
ون » ناميده مى شود. بْطُ كسى كه نمى تواند غائط خود را كنرتل كند « مَ

(مسـأله ١٠٩) كسـانى كـه به يكى از ايـن دو بيامر مبتال هسـتند، و يا حدث 
ديگر از آهنا به طور مستمرّ صادر مى شود، اگر از وضع خود آگاهند و مى دانند كه 
تـا آخر وقت فرصتى پيش مى آيد كه بتوانند وضـو گرفته و نامز بخوانند، بايد منتظر 

باشند تا در آن فرصت وضو بگريند و نامز بخوانند.
(مسـأله ١١٠) كسـى كه ادرارش قطـره قطره مى ريـزد و فرصتى برا نامزش 
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نمى تواند پيش بينى كند، برا نامز ظهر و عرص يك وضو مى گريد، با يك اذان و دو 
اقامـه، آهنـا را ادا مى كند. مهچنني نامز مغرب و عشـا را. وىل اگر در ميان آهنا فاصله 
بينـدازد، برا هر يكى يـك وضو بگريد برا ديگر نامزها واجبى يا مسـتحبّى كه 

وقت آهنا تنگ باشد، بايد برا هر نامز يك وضو بگريد.
(مسـأله ١١١) كسـى كـه نمى تواند غائط خـود را كنرتل كنـد و فرصتى پيش 
 هر نامز نمى آيـد كه وضو بگريد و قسـمتى از نامز را با طهـارت بخواند، بايد برا

يك وضو بگريد.
(مسـأله ١١٢) كسـانى كـه بـه يكـى از اين دو بيـامر مبتـال هسـتند، بايد در 
حـدّ تـوان، از رسايـت كـردن نجاسـت بـه بـدن و لبـاس خـود جلوگـري كننـد.
(مسأله ١١٣) كسى كه مبتال به سلس البول يا غائط است، الزم است با آوخيتن 
كيسه و قرار دادن پنبه و امثال آن، از رسايت آن جلوگري كند و زنان مستحاضه نيز 
با بستن پارچه ا به خود، از رسايت كردن آن جلوگري كنند و بنابر احتياط واجب 
بايـد بـرا هر نامز خود را تطهري كننـد، وىل هنگامى كه دو نامز را با يك وضو مجع 

مى كنند، يك بار تطهري برا دو نامز كاىف است.

 احكام غسل جنابت
جنابت به دو شكل رو مى دهد:

.١ ـ بريون آمدن منى از مرد، در خواب يا بيدار
٢ ـ رابطه جنسى، اگر چه منى هم بريون نيايد.

ات منـى در جمرا باقى مانده باشـد و پس از غسـل از او  (مسـأله ١١٤) اگـر ذرّ
بريون آيد، باز هم حكم جنابت بر او عارض مى شود.

(مسـأله ١١٥) اگر در خواب يا بيدار از زنان منى بريون بيايد، بنابر احتياط 
واجب بايد بدن و لباسش را تطهري كند، سپس غسل كند و برا نامز وضو هم بگريد.
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(مسـأله ١١٦) آبى كه به هنگام مالعبه از انسـان خارج مى شـود، پاك است و 
حكم منى را ندارد.

(مسـأله ١١٧) بريون آمدن منى از انسـان سـامل مهيشـه مهراه با جهش، سستى 
بدن و از رو شـهوت مى باشـد، وىل در شـخص مريض اگر مهراه با شهوت باشد 

كاىف است و در حكم جنب مى باشد.
(مسـأله ١١٨) اگر در خواب با جهش و از رو شـهوت بريون آيد در حكم 
جنب اسـت، وىل اگر در جهش آن شـك كند و اندك بودن آن نشـانه نداشتن جهش 

باشد، غسل كردن بر او واجب نمى شود.
(مسـأله ١١٩) منى از زهنا منحرصا در اوج شـهوت بـريون مى آيد، پس آنچه 

پيش از رسيدن به اوج از آهنا خارج شود منى نيست.
(مسـأله ١٢٠) بـه هنگام آميـزش با مهرس، اگر به مقدار حشـفه  داخل شـود، 

حكم جنابت بر هر دو جار مى شود.
بر مرد يا زن داخل شـود، بنابر احتياط  (مسـأله ١٢١) اگـر به مهني مقـدار در دُ

واجب برا هر يك از آهنا حكم جنابت جار مى شود.
(مسأله ١٢٢) حكم جنابت فقط با غسل بر طرف مى شود.

(مسأله ١٢٣) شخص جنب حق ورود يا عبور از مسجد احلرام و مسجد النّبى  
n را ندارد و برا او حرام اسـت، وىل از ديگر مسـاجد مى تواند عبور كند، و در 

حال عبور چيز از آنجا بردارد و يا در آنجا بگذارد، وىل نمى تواند توقّف ناميد.
ه اطهار  D بنابر احتياط واجب  (مسـأله ١٢٤) حرم رسـول اكرم  n و ائمّ
در حكم مسـاجد اسـت و اگر كسـى ناگزير از ورود شـود، بايد به عبور اكتفا كند و 
درنـگ نكنـد، وىل در رواقهـا اطراف، كه جدا از سـاختامن اصىل حرم مى باشـند، 

مى تواند توقّف كند.
(مسـأله ١٢٥) بر شخص جنب خواندن چهار آيه ا كه سجده واجب دارند، 
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لت و  حرام اسـت و آهنا عبارتند از: آيه ١٥ از سـوره سـجده، آيه ٣٧ از سـوره فصّ
آخرين آيه از سوره نجم و علق.

(مسأله ١٢٦) خواندن ديگر آيه ها اين سوره ها جايز، وىل مكروه است.
(مسـأله ١٢٧) تالوت قرآن بر شـخص جنب مطلقا مكروه اسـت، خصوصا 

اگر بيش از ٧ آيه باشد و بيش از ٧٠ آيه كراهت بيشرت دارد.
(مسـأله ١٢٨) در غسـل شستن موها الزم نيسـت وىل حتام بايد آب به پوست 

زير آن برسد.
(مسأله ١٢٩) در غسل بايد رس تا رس بدن را آب فرا گريد هر چند بسيار كم و مقدار 
روغن ماىل باشد و بنابر مشهور  غسل را به يكى از دو صورت زير مى توان انجام داد:

١ ـ غسل ترتيبى
٢ ـ غسل ارمتاسى

(مسـأله ١٣٠) در غسـل ترتيبى ـ بنابر مشـهور ـ نخسـت رس و گردن، سپس 
سـمت راست بدن، آنگاه سمت چپ بدن شسـته مى شود و حتام بايد نخست رس و 
گردن سـپس بدن شسـته شود و ظاهر اينست كه شسـتن بدن را نبايد پيش از رشوع 

رس انجام داد .
(مسـأله ١٣١) در غسل ارمتاسى بايد متام بدن يك دفعه زير آب قرار بگريد، به 

طور كه در يك حلظه، آب مهه بدن را فرا گريد.
(مسأله ١٣٢) در غسل مواالت رشط نيست، بلكه جايز است ميان اجزا آن 

فاصله بيفتد، گر چه اعضا قبىل خشك شود.
(مسـأله ١٣٣) اگر در اثنا غسـل جنابت يا اغسـال ديگـر، يكى از مبطالت 
وضو رخ دهد، مى تواند مهان غسـل را متام كند، گر چه احتياط اسـتحبابى آن است 

كه از رس بگريد. وىل در هر صورت بايد برا نامز وضو بگريد.
(مسـأله ١٣٤) غسل جنابت و مهه غسلها واجب و مستحب كه مرشوعيّت 
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آن ثابت است، از وضو كفايت مى كند.(١)
(مسأله ١٣٥) كسى كه مى خواهد چندين غسل واجب، مستحب، يا واجب و 

مستحب انجام دهد، مى تواند به نيّت مهه آهنا يك غسل انجام دهد.
(مسـأله ١٣٦) اگر كسـى شـك كند كه آيا جنب شـده يا نه؟ به شك خود اعتنا 

نمى كند و بنا را بر عدم جنابت مى گذارد.
(مسـأله ١٣٧) كسـى كه مى داند جنب شـده، وىل شـك مى كند كه غسل كرده 
يا نه؟ بايد غسـل كنـد، اگر چه عادتش اين بوده كه مهـواره بعد از جنابت بالفاصله 
غسـل مى كرد. مگر اين كه شـك او به وسوسـه برگردد كه در اين صورت به شـك 

خود اعتنا نكرده و بنا را بر طهارت بگذارد.

 احكام حيض
م بريون مى آيد، حكم حيض  حِ با خونى كه در زن ها با طبيعت حال خود، از رَ

جار مى شود.
(مسأله ١٣٨) هر خونى كه دخرت پيش از كامل شدن نُه سال قمر و يا بعد از 

سنّ يائسگى ببيند حيض نيست.
(مسـأله ١٣٩) سـنّ يائسـگى در زنان قرشـى ( سيّده ) شصت سـال و در غري 

قرشى پنجاه سال قمر است.
ت آن ده روز  ت حيـض سـه روز و بيشـرتين مـدّ (مسـأله ١٤٠) كمرتيـن مـدّ

مى باشد. و حكم زن حامله بعدا بيان مى شود.
(مسأله ١٤١) كمرتين مدت پاكى بني دو حيض ده روز است.

(مسأله ١٤٢) منظور از روز ٢٤ ساعت مى باشد، نه سپيد روز.
اقل ايّام حيض اسـت، به صورت پى در  (مسـأله ١٤٣) در سـه روز كه حدّ
دهـم، فصـل  در  اسـت  ثابـت  مـا  نـزد  آهنـا  مرشوعيّـت  كـه  غسـلهايى  از   تعـداد  (١)

زير عنوان « غسلها مستحب » بيان خواهد شد.
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پـى خـون ديدن رشط نيسـت، بلكه اگر در ضمن ده روز سـه روز كاملـ  هرچند به 
صورت پراكنده ـ خون ببيند كاىف است.

(مسأله ١٤٤) هر خونى كه زن ببيند به سه رشط، در حكم حيض است:
١ ـ كمرت از سه روز نباشد.
٢ ـ بيشرت از ده روز نباشد.

٣ ـ ميان اين خون و خونى كه قبالً ديده بود، ده روز فاصله باشد.
(مسأله ١٤٥) هر خونى كه دارا سه رشط فوق باشد، خون حيض است، اگر 
د ديدن خون با رشايط فوق،  چه ويژگيها خون حيض را نداشـته باشـد پس به جمرّ
آن را حيض حسـاب مى كند، پس اگر تا سـه روز ادامه پيدا كرد، مطمئن مى شود كه 
حيض اسـت، و اگر در كمرت از سـه روز قطع شـد، معلوم مى شـود كه حيض نبوده 

است و در اين صورت نامزهائى را كه نخوانده بايد قضا كند.
(مسـأله ١٤٦) زنى كه خون حيض مى بيند، اگر از نظر وقت، عدد، يا هر دو، 

دو ماه پشت رس هم، يكنواخت خون ببيند، صاحب عادت مى شود.
(مسأله ١٤٧) زنان صاحب عادت بر سه قسمند:

١ ـ اگر زنى در دو ماه از نظر زمان و تعداد روزها يكسان خون ببيند، مثالً دو 
ل ماه تا هفتـم آن خون ببيند، ايـن زن دارا عادت وقتيّه و  مـاه پشـت رس هم، از اوّ

عدديّه است.
ل ماه خون ببيند، وىل از نظر  ٢ ـ اگر زنى دو ماه پشـت رس هم، مثالً از روز اوّ
تعداد تفاوت داشـته باشـد، مثالً يكامه پنج روز و ماه ديگر هفت روز باشـد، اين زن 

دارا عادت وقتيّه است.
٣ ـ اگـر تعداد روز يكسـان باشـد، وىل از نظـر زمانى متفاوت باشـد، مثالً در 
ت پنج روز، و در ماه ديگر، از روز پانزدهم تا بيستم  يكامه، از روز پنجم تا دهم به مدّ

ت پنج روز خون ببيند، اين زن دارا عادت عدديّه است. به مدّ
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(مسأله ١٤٨) زن حامله، حتّى پس از ظاهر شدن نشانه ها حاملگى مى تواند 
حيض ببيند، و ظاهرا يك روز كامل و يا دو روز كفايت مى كند.

(مسأله ١٤٩) زن حامله ا كه دارا عادت وقتيّه است، اگر در ايّام عادت، يا 
يكى دو روز زودتر و يا تا بيسـت روز بعد از عادتش، خون رسخ رنگ ببيند، حكم 
حيـض بر او جار مى شـود وىل اگر خون زرد رنگ باشـد بنابر احتياط واجب بني 

وظيفه  حائض و مستحاضه را مجع كند.
(مسـأله ١٥٠) در فرض مزبور اگر پس از گذشـتن بيست روز از تاريخ اولني 
روز عادتـش خـون ببيند حكـم حيض بر آن جاری نمی شـود اگر چه به رنگ رسخ 

باشد . 
(مسأله ١٥١) زن حامله كه دارای عادت نباشد اگر خون رسخ ببيند بايد حكم 

حيض جاری بكند واگر زرد ببيند بايد حكم استحاضه جاری بكند . 
(مسـأله ١٥٢) زنى كه دارا عادت وقتيّه اسـت، اگر در ايّام عادت خود و يا 
يكى دو روز پيش از آن، مايع زرد رنگى ببيند، حكم حيض دارد، چه متّصل به خون 
باشـد يا نباشـد. به رشط آن كه به تنهائى يا به مهراه آن خون به سه روز برسد، وگرنه 

در حكم استحاضه است.
(مسـأله ١٥٣) زنى كه دارا عادت عدديّه اسـت، اگـر خونش مطابق عادت 
 مهيشگى قطع شود. پس از وارسى بنا را بر طهارت مى گذارد، وىل اگر پس از سپر

شدن ايّام عادت باز هم ادامه پيدا كند، مى تواند به يكى از دو راه زير رفتار كند:
ت عـادت خـود را حيض قرار دهـد و پس از آن به احكام مسـتحاضه  ١ـ  مـدّ

عمل كند.
٢ ـ برا روشن شدن وضع خود، يكى دو روز ديگر را نيز ـ در داخل ده روز 
ت انتخاب شـده قطع  ـ بـه عنوان « اسـتظهار » ايّـام حيض قرار دهد. اگر پس از مدّ
شـود، مهـه اش حيض خواهد بـود. و اگر ادامه پيدا كند، در روزهـا آتيه به احكام 
مسـتحاضه عمل مى كند، وىل نامزهايى را كه در روزها اسـتظهار ( انتخاب شده ) 
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نخواند، قضا ندارد.
 (مسأله ١٥٤) خونى كه نشانه ها حيض را دارد وىل يكى از سه رشط باال را 

ندارد، حيض نيست و حكم حيض بر آن جار نمى شود.
(مسـأله ١٥٥) زنـى كه خون متفـاوت مى بيند، مالك و معيار برا تشـخيص 
خون حيض آن اسـت كه: خون حيض، رسخ مايل به سـياهى اسـت، گرم است، با 

فشار و سوزش بريون مى آيد.
(مسـأله ١٥٦) كمرتين فاصله ميان دو حيض، ده روز اسـت. اگر زنى در اين 

فاصله خون ببيند، حكم استحاضه بر او جار مى شود.
(مسـأله ١٥٧) زنى كه دارا عادت وقتيّه و عدديّه اسـت، اگر مدت طوالنى 

خون استحاضه ببيند، ايّام عادت خود را حيض، بقيّه را استحاضه قرار مى دهد.
(مسـأله ١٥٨) زنـى كـه عـادت وقتيّـه و عدديّـه نـدارد، اگـر مـدت طوالنى 
مسـتحاضه باشـد، بر اسـاس ويژگيهـا خون حيـض، ايّام عـادت خـود را تعيني 
مى كند، اگر تشـخيص آن ممكن نباشـد، پس از گذشت يكامه به عادت بستگان خود 
مراجعه مى كند. اگر خمتلف باشند، سه تا ده روز، به دخلواه عدد را  برمى گزيند و 

ايّام حيض خود قرار مى دهد.
بُر،ـ  بنابر  (مسـأله ١٥٩) رابطه زناشـوئى با زن حائض حرام اسـت، حتّى از دُ

احتياط واجب ـ و لكن كفاره ندارد، وىل ديگر كاجموئى ها مانعى ندارد.
(مسـأله ١٦٠) بر زن حائض حرام اسـت كه خود را در اختيار مهرس قرار دهد 

و از او متكني ناميد.
، رابطه  (مسـأله ١٦١) پـس از پاك شـدن بنابر احتيـاط واجب پاك كردن حمـلّ

زناشوئى جايز است، اگر چه پيش از غسل كراهت دارد.
(مسـأله ١٦٢) نامزهـا واجبـى كـه از زن در ايّـام عادت ترك مى شـود، قضا 

ندارد. وىل روزه ماه رمضان كه در ايّام عادت ترك مى شود، بايد آهنا را قضا كند.
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(مسـأله ١٦٣) اگر وقت نامز وارد شـده، وىل آن را انجام نداده حائض شـود، 
بايد آن را قضا كند اگر چه پيش از متام شـدن وقت فضيلت نامز حائض شـود، بنابر 

احتياط واجب.
(مسأله ١٦٤) زن حائض پس از پاك شدن بايد غسل كند تا حكم حيض از او 
برداشـته شـود و چيزهايى كه بر او جايز نبود، يا از او صحيح نبود، جايز و صحيح 

بشود، به جز رابطه زناشوئى كه پيش از غسل هم جايز مى باشد.
(مسـأله ١٦٥) كيفيـت و احـكام غسـل حيـض مهانند غسـل جنابت اسـت، 
جـز ايـن كـه پيـش از هـر غسـىل وضـو گرفتـن مسـتحب اسـت بـه جـز جنابـت.

(مسأله ١٦٦) طالق دادن زن در حال حيض جايز نيست.

 احكام استحاضه
هـر خونـى كه از رحم بريون آيـد و حكم حيض و نفاس بر آن جار نباشـد، 

استحاضه است.
(مسأله ١٦٧) بريون آمدن خون استحاضه وضو را باطل مى كند.

(مسـأله ١٦٨) هر چيز كه طهارت در آن رشط باشـد بر زن مستحاضه جايز 
نيست، مگر اين كه به وظايف خود عمل كند.

(مسأله ١٦٩) استحاضه بر سه قسم است:
١ ـ قليله.

طه. ٢ ـ متوسّ
٣ ـ كثريه.

(مسـأله ١٧٠) پنبه ا كه زن در داخل رحم خود قرار مى دهد، اگر قسـمتى از 
آن به خون آلوده شود، آن را استحاضه قليله مى گويند.

(مسأله ١٧١) اگر متام پنبه به خون آغشته شود وىل چيز از آن رسازير نشود، 
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طه گويند. آن را استحاضه متوسّ
ـطه اگر دسـتامىل كه زهنا معموالً رو پنبه  (مسـأله ١٧٢) در اسـتحاضه متوسّ

مى گذارند، در اثر جماورت آلوده شود مانعى ندارد.
(مسـأله ١٧٣) اگر مهه پنبه به خون آغشـته شـود و در اثر فشـار خون، از پنبه 

رسازير شود، آن را استحاضه كثريه گويند.
(مسـأله ١٧٤) در اسـتحاضه قليله بايد برا هر نامزـ  چه واجب چه مستحب 

ـ يك وضو بگريد  و سپس بالفاصله به نامز برخيزد.
(مسأله ١٧٥) در استحاضه قليله عوض كردن پنبه برا هر نامز واجب نيست، 

اگر چه احتياط استحبابى است.
طه واجب است در هر شبانه روز يك غسل  (مسأله ١٧٦) در استحاضه متوسّ
ل صبح باشد بايد پيش از نامز صبح انجام دهد، و اگر وسط روز  انجام دهد. اگر اوّ

طه شود، بايد برا نامزها بعد غسل كند. متوسّ
(مسـأله ١٧٧) هر نامز كه بالفاصله بعد از غسـل خوانده شـود، وضو الزم 

نيست. وىل برا نامزها بعد بايد وضو بگريد.
(مسأله ١٧٨) اگر برا نامز غسل كرد وىل بني غسل و نامز فاصله انداخت، 

بايد وضو هم بگريد.
(مسـأله ١٧٩) اگر برا نامز ظهر و عرص، يا مغرب و عشـا غسل كند و هر دو 

مى هم الزم نيست. نامز را پشت رسهم بخواند، وضو گرفتن برا دوّ
(مسـأله ١٨٠) در اسـتحاضه كثريه بايد برا نامز صبح يك غسـل، برا نامز 
ظهر و عرص يك غسـل و برا نامز مغرب و عشـا يك غسل انجام دهد، و بالفاصله 

بعد از غسل به نامز بپردازد.
(مسـأله ١٨١) اگـر بني غسـل و نـامز فاصله بينـدازد بايد غسـل را اعاده كند.

عشـا  و  مغـرب  مهچنـني  عـرص،  و  ظهـر  نـامز  بـني  اگـر   (١٨٢ (مسـأله 
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فاصلـه بينـدازد، بايـد بـرا نـامز عـرص و يـا عشـا نيز غسـل ديگـر انجـام دهد.
(مسـأله ١٨٣) احكام اقسام سه گانه اسـتحاضه منحرصا در صورتى است كه 
ا اگر مايع زرد رنگى باشد كه عرفا به آن خون نمى گويند، هر قدر زياد  خون ببيند. امّ

هم باشد، تنها وظيفه اش آن است كه برا هر نامز يك وضو بگريد.
(مسـأله ١٨٤) بـرا زن مسـتحاضه تـالوت قـرآن، حتى آيه هايى كه سـجده 

واجب دارند، مانعى ندارد گرچه مكروه است .
(مسـأله ١٨٥) زن مسـتحاضه نبايـد دسـت بـه خـط قـرآن بزنـد، وىل اگـر 
ناچـار بشـود، مثـل اين كـه جلوگـري از هتك قرآن بـر آن متوقّـف باشـد، بايد به 
م كند. وظيفـه خـود عمـل كرده باشـد و اگـر نتواند بنابـر احتياط واجـب بايـد تيمّ
(مسـأله ١٨٦) غسل اسـتحاضه از نظر احكام و كيفيّت مهانند غسل حيض و 

جنابت مى باشد.

 احكام نفاس
ه و يا ـ تا پس از ده روز ـ بعد از  خونـى كه به هنـگام زايامن، مهزمان با تولّد بچّ

زايامن، از رحم زن بريون مى آيد، نفاس ناميده مى شود.
(مسـأله ١٨٧) خونـى كـه پيـش از زايـامن بـريون بيايد، اگـر چـه در رابطه با 
زايـامن هـم باشـد، نفـاس نيسـت، بلكـه حكـم اسـتحاضه بـر آن جار مى شـود.

قه ( خون بسـته)  لَ ه ناقصـ  مثل عَ (مسـأله ١٨٨) خونى كه به هنگام سـقط بچّ
ه گوشـت )ـ  كه به آن نوزاد گفته نمى شـود، بـريون بيايد، نفاس  ضغـه ( يـك تكّ و مُ

نيست، بلكه بنابر احتياط واجب حكم استحاضه بر آن جار مى شود.
 تعيني نشده، وممكن است فقط  ت نفاس حدّ (مسأله ١٨٩) برا كمرتين مدّ
يـك حلظه باشـد، بلكه امـكان دارد به هنگام زايـامن، هيچ خونى بـريون نيايد و زن 

نفاس نشود.
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(مسأله ١٩٠) زنى كه دارا عادت عدديّه است، اگر خون نفاسش ادامه يابد، به 
 مقدار عادت خود نفاس مى گريد و بنابر احتياط واجب الزم است يكى دو روز هم برا
روشن شدن وضع خود، به عنوان « استظهار » نفاس قرار دهد، تا ده روز به پايان برسد. 
(مسـأله ١٩١) زنى كه دارا عادت عدديّه نيسـت، اگر نفاسـش ادامه يابد، تا 
روز دهـم نفـاس مى گـريد و بعد از آن به وظيفه مسـتحاضه عمل مى كنـد، وىل بنابر 
احتيـاط واجب تـا روز هجدهم، از آنچه در حال نفاس حرام اسـت اجتناب كرده، 

سپس غسل نفاس ناميد.
(مسـأله ١٩٢) اگـر بعـد از زايامن جريان خون ادامه پيدا كنـد و به يك ماه و يا 
بيشـرت برسـد، ظاهر اين اسـت كه بعد از ايام عادت و سپر شدن ده روز، در حكم 
مستحاضه است و اين حكم تا موقع قطع شدن خون ادامه دارد و تا خون تازه ا با 

ويژگيها حيض نبيند حكم استحاضه بر او جار مى شود.
(مسـأله ١٩٣) اگـر بعـد از زايامن جريان خون بـه قدر ادامه پيـدا كند كه از 
مقـدار متعـارف مربوط به ايّام زايامن خارج شـود، به حكـم زنانى كه خون طوالنى 

مى بينند عمل كند. حكم اين زهنا در بخش حيض گفته شد.
(مسـأله ١٩٤) نامز، روزه و هر عبادت ديگر كه طهارت در آن رشط اسـت، 

بر زن در حال نفاس حرام است.
(مسـأله ١٩٥) روزه هايـى را كه در ايّام نفاس ترك كـرده، بايد قضا آهنا را به 

جا آورد وىل نامزهايش قضا ندارد.
(مسـأله ١٩٦) اگر در اثنا وقت نامز از نفاس پاك شـود، بايد غسل كرده، آن 

را بخواند، واگر نتوانست بايد قضا آن را به جا آورد.
(مسأله ١٩٧) طالق دادن زن و رابطه زناشوئى در حال نفاس جايز نيست.

(مسأله ١٩٨) زن در حال نفاس نمى تواند وارد مسجد شود.
غسل نفاس در كيفيّت و  احكام مهانند غسل حيض است.



احكام طهارت............................................................................. ٤٩

 احكام مّيت
مه: انسان مهواره بايد متوجه اين نكته باشد كه هر آن احتامل دارد با حادثه  مقدّ
و يا بدون دليل مرگ او را فرا گريد. و به مهني خاطر مسـتحب اسـت هر از چند بار 
وصيت نامه  خود را جتديد كند و حقوق اهلى و حق الناسى را كه به گردن دارد در 
آن متذكر شود. اما كسى كه بخاطر پري و يا بيامر عالئم مرگ را در خود احساس 
مى كند واجب اسـت با شـتابى هر چه متام تر نسـبت به پرداخت حقوق ماىل و ديگر 

حقوقى كه از طرف پروردگار متعال به ذمه دارد، اقدام ناميد از مجله:
١ ـ واجب است  در صورت توان قضا نامز، روزه، پرداخت مخس، زكات و 
بدهى ها مردم و در صورت ناتوانى به شـخص مورد اعتامد وصيّت كند كه پس 

از مرگ او، آهنا را به هبرتين وجهى انجام دهد.
ه اوسـت، يا امانت هايى كه در  ٢ ـ واجب اسـت نسـبت به چيزهايى كه بر ذمّ
دسـت اوسـت، اعرتاف ناميد و بر آن شاهد بگريد، تا مطئمن شود كه به خوبى حفظ 

مى شود تا به صاحبانش مسرتد  گردد.
اراتى كه بر گردن دارد. ٣ ـ واجب است توبه، طلب آمرزش، پرداخت كفّ

(مسـأله ١٩٩) مسـتحب اسـت كسـى را كه در حـال احتضار ( جـان دادن ) 
اسـت، به سـو قبله بخوابانند، به طور كه اگر بنشـيند، صـورت و كف پاهايش 

به طرف قبله باشد.
(مسأله ٢٠٠) واجب است كه مرده مسلامن را پس از مرگ، به طور كه بيان 

شد رو به قبله قرار دهند.
بـه  بخصـوص  حـال  مهـه  در  انسـان  كـه  اسـت  مسـتحب   (٢٠١ (مسـأله 
هنـگام جـان دادن ، بـه وحدانيّـت خداونـد، رسـالت پيامـرب اكـرم  n، واليـت 
بـه  را  آن  مهـواره  و  بدهـد  شـهادت  ـه،  حقّ عقايـد  مهـه  بـه  و   D اطهـار   ـه  ائمّ
خاطـر بسـپارد، تـا در دلش جـا بگـريد و گرفتار وسوسـه ها شـيطانی نشـود.
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ه و توصيه  (مسـأله ٢٠٢) مستحب است به هنگام شـهادت دادن بر عقايد حقّ
به آهنا، كسانى را كه در آنجا حضور دارند شاهد بگريد.

ه را  (مسأله ٢٠٣) مستحب است به كسى كه در حال احتضار است عقايد حقّ
تلقني كنند تا آهنا را بر زبان جار سازد.

(مسأله ٢٠٤) مستحب است آخرين كلمه ا كه بر زبان انسان جار مى شود، 
 i كلمه طيّبه « ال اله االّ اهللاّ  » باشـد، كه بر اسـاس روايات معترب حرضت رسول اكرم
ميفرمايد : لقنوا موتاكم ال اله اال اهللا فان من كان آخر كالمه ال اله اال اهللا دخل اجلنة 

وچنني شخىص اهل هبشت است ((١)).
(مسأله ٢٠٥) مستحب است پس از مرگ به بستن چشمها، چانه و دهان ميت 

اقدام شود، دستها و پاهايش را دراز كنند و پارچه ا به رويش بيندازند.
(مسـأله ٢٠٦) اقدام كردن به غسـل و كفن و دفن و ديگر امور مربوط به مرده 
ه ا به ايـن كار اقدام ناميند از  مؤمـن بر مهگان « واجب كفائى » اسـت، پس اگر عدّ

ديگران ساقط مى شود و اگر كسى انجام ندهد مهگان گنهكار مى شوند.
(مسـأله ٢٠٧) اقـدام كردن به اين امـور حتام بايد با اجازه وىل ميّت باشـد، كه 
مهـان وارث اوسـت، و در ميـان وارثان هر طبقه ا كه در ارث مقدم اسـت، از نظر 

اجازه نيز مقدم مى باشد.
(مسأله ٢٠٨) مرد نسبت به مهرس از مهه شايسته تر است.

(مسـأله ٢٠٩) اگـر مراجعه كـردن به وارث طبقـه قبىل ممكن نباشـد، به طبقه 
بعد مراجعه مى شود و از او اجازه حتصيل مى گردد.

(مسـأله ٢١٠) اگر ميت وىلّ نداشـته باشد و يا دسرتسى به او نباشد، هر كسى 
مى توانـد نسـبت به كفن و دفـن او اقدام كند و احتياج به اجازه حاكم رشع نيسـت، 

مگر به هنگام بروز اختالف كه بايد به حاكم رشع مراجعه كرد .
 (مسـأله ٢١١) اگـر ميّـت وصيّـت كرده باشـد كه جـز وىل ، شـخص ديگر

(١) وسايل الشيعة ٣٦ ابواب االحتضار .
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 امـور كفن و دفن او شـود، بنابـر احتياط واجب بايد  با اجازه آن شـخص  متصـدّ
وولی ميت انجام شود .

(مسـأله ٢١٢) اگر ميّت در مورد غسـل و كفن و دفن خود وصيّت كرده باشد 
كـه مثـالً با آب خاىصّ او را غسـل دهند، يا با كفن خمصـوىص او را كفن ناميند، بنابر 
احتيـاط واجـب بايـد ولی به وصيّت او عمـل كند ، مگر اين كه عمـل به وصيّت او 
مسـتلزم هزينه باشـد، كه در اين صورت احكام خاىصّ دارد كه در باب وصيّت بيان 

خواهد شد.
(مسأله ٢١٣) هزينه غسل و كفن و دفن زن بر شوهر اوست.

(مسأله ٢١٤) هزينه غسل و كفن و دفن غري مهرس، از مال خود ميّت پرداخت 
م بر بدهى ها و ديگر موارد وصيّت مى باشد. مى شود و مقدّ

(مسأله ٢١٥) آنچه بايد از تركه ميّت پرداخت شود و يا مرد در مورد مهرسش 
 ا هزينه ها هزينـه كند، به مقدار واجب غسـل و كفـن و دفن و حنوط مى باشـد، امّ
مسـتحبى، عـرىف و يا عـادات قبيله ا واجب نيسـت. و اگر كسـى بخواهـد آهنا را 

پرداخت كند به عهده خود او مى باشد.
(مسأله ٢١٦) اگر ميّت در مورد هزينه ها اضاىف وصيّت كرده باشد، از ثلث 

او پرداخت مى شود.

 احكام غسل مّيت
(مسـأله ٢١٧) احكام و كيفيّت غسل ميّت مهانند غسل جنابت است، جز اين 
كه اگر از بريون نجاسـتى به بدن ميّت رسـيده باشـد بنابر احتياط واجب بايد قبل از 

غسل آن را تطهري ناميند.
(مسـأله ٢١٨) اگر رس ميّت از پيكرش جدا شـده باشـد، نخسـت بايد رس را 

غسل دهند، سپس پيكر آن را.
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(مسـأله ٢١٩) در غسـل جنابت اگر آب بسـيار كمى رو بدن رخيته شـود و 
پوست بدن را تَر كند كاىف است، وىل در غسل ميّت بايد آب فراوانى رخيته شود، 

تا اطمينان حاصل شود كه شستشو عرىف حاصل شد.
(مسأله ٢٢٠) در غسل ميّت بايد ميّت را سه بار غسل دهند:

در. ل: با آب سِ بار اوّ
م: با آب كافور. بار دوّ

م: با آب خالص. بار سوّ
(مسأله ٢٢١) كسى كه ميّت را غسل مى دهد بايد قصد قربت داشته باشد و او 

را برا انجام فرمان خدا غسل دهد نه برا اجرت.
در، كافور يا هيچكدام پيدا نشود، بايد به  (مسأله ٢٢٢) اگر برا غسل ميّت سِ
جا آن با آب خالص غسل بدهند و چنني نيّت كنند: غسل مى دهم با آب خالص، 

به جا سدر يا كافور، قربةً اىل اهللاّ  بنابر احتياط واجب.
در با آب خملوط شود كه  در، بايد به مقدار سِ (مسأله ٢٢٣) در غسل با آب سِ
ق  ـدر حتقق پيدا كند وظاهر اين اسـت كه اين معنى هنگامى حمقّ تنظيف بدن با آب سِ

مى شود كه آب از اطالق خارج گردد.
(مسـأله ٢٢٤) در غسـل بـا آب كافور نيز بايد به مقـدار كافور با آب خملوط 

گردد، كه عرفا خوشبو كردن بدن با كافور صدق كند.
(مسـأله ٢٢٥) اگر آب كم باشـد و برا سـه بار غسل دادن كفايت نكند، بايد 

غسل با آب خالص را برگزيند.
(مسأله ٢٢٦) اگر به جهت نبودن آب، يا ترس از متالشى شدن بدن ميّت ـ در 
م دهند. و در اين فرض  مثل سوختگى ـ غسل دادن آن ميرسّ نباشد، بايد ميّت را تيمّ

م احتياط استحبابى است. م كاىف است، گر چه سه تيمّ نيز يك تيمّ
(مسـأله ٢٢٧) بايد غسـل دهنده با ميّت هم جنس باشند، يعنى مرد را مرد، و 
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زن را زن غسل دهد. به جز در موارد كه در ضمن مسائل بعدی بيان خواهد شد . 
(مسـأله ٢٢٨) دخرت بچه زير سـه سـال را مرد، و پرس بچه زير سه سال را زن 

مى تواند غسل دهد.
(مسأله ٢٢٩) اگر ميّتى را از رو عمد يا اشتباه بدون غسل دفن كنند، واجب 
است كه قرب را نبش كرده او را بريون آورده غسل دهند. و اگر به جهت متغري شدن 
م دهنـد. وىل اگر نبش كـردن موجب هتك  بدنش غسـل ممكن نباشـد بايـد او را تيمّ

حرمت و يا صدمه زدن به ميّت باشد نبش قرب حرام مى شود.
(مسأله ٢٣٠) اگر چيز از بدن ميّت جدا شود، بايد مهراه او دفن شود.

 احكام كفن و حنوط
بايـد مـرده مسـلامن را با سـه قطعـه پارچه كـه بـدن او را بپوشـاند، كفن كرد.

كفن بايد شامل سه قطعه به رشح زير باشد:
١ ـ لنگ، كه بايد مهه بدن ـ به جز رس ـ را بپوشـاند و هبرت آن اسـت كه مهه بدن 

را بپوشاند.
٢ ـ پرياهن، كه الزم اسـت بنابر احتياط واجب از رس شـانه ها تا رس زانوها را 

بپوشاند.
٣ـ  رس تا رس، كه بايد مهه بدنـ  حتّى رسـ  را بپوشـاند. و احتياط اسـتحبابى 

آن است كه برد يامنى باشد.
(مسـأله ٢٣١) اگر سـه قطعه كفن يافت نشـود، به مقدار ممكن اكتفا مى شود، 
م داشـتن چيز كه بدن را بيشـرت بپوشـاند. اگر مطلقا پيدا نشـود به چيز كه  با مقدّ

عورت را بپوشاند اكتفا مى شود.
(مسأله ٢٣٢) كفن كردن با پارچه ابريشمى جايز نيست.

(مسأله ٢٣٣) كفن بايد بنابر احتياط واجب از نوع پارچه ( بافته شده ) باشد، 
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و لـذا پوسـت و امثال آن كفايـت نمى كند، مگر در صورتى كه جـز آن چيز يافت 
نشود.

(مسـأله ٢٣٤) بايد كفن پاك باشـد و اگر بعد از كفن كردن نجس شـود، بايد 
تطهـري شـود و يا قسـمت نجس بريـده گردد، به رشط ايـن كه با بريـدن آن، كفن از 

مقدار واجب خارج نشود بنابر احتياط واجب.
(مسـأله ٢٣٥) اگـر به جـز پارچه نجس چيز بـرا كفن نباشـد و تطهري آن 

ممكن نباشد، با مهان پارچه نجس كفن مى كنند.
(مسـأله ٢٣٦) بـا پارچـه غصبى كفن كردن جايز نيسـت و اگر غـري از پارچه 

غصبى چيز پيدا نشود،  كفن ساقط مى شود.
(مسـأله ٢٣٧) مستحب است به گوشـه كفن، با تربت امام حسنيA نوشته 
د رسول اهللاّ  و عىل وىل اهللاّ  » و اگر  شود: « فالنى شهادت مى دهد كه ال اله االّ اهللاّ ، حممّ

ه نيز اضافه شود، مانعى ندارد. ه و ديگر عقايد حقّ شهادت به واليت ساير ائمّ
(مسـأله ٢٣٨) مسـتحب اسـت يك چـوب تَـر از درخت خرما، بـه طول يك 
وجب و هبرت اين است كه به طول يك ذراع ( در حدود نيم مرت ) باشد، در قرب مهراه 

ميّت، از زير كفن رستارس گذاشته شود.
(مسأله ٢٣٩) و افضل از آن « جريدتني » است يعنى: دو چوب تَر، از درخت 
در، و اگر نشد از درخت بيد، اگر نشد از درخت  خرما باشد، اگر نشد از درخت سِ

انار، و اگر نشد از هر درختى كه ممكن باشد.
(مسأله ٢٤٠) واجب است كه ميّت را بعد از غسل دادن، پيش از آن كه كفنش 
را تكميل كنند، « حنوط » ناميند. يعنى: « كافور » را به هفت عضو سجده ( پيشانى، 
كف دسـتها، رسزانوها و رس دو انگشـت بزرگ پاها ) باملند. به طور كه اثر آن در 

عضوها باقى بامند.
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 نماز مّيت
نامز خواندن بر جنازه مسلامنى كه به حدّ بلوغ رسيده واجب است.

(مسأله ٢٤١) بر كودكى كه نامز خواندن را مى فهميد و درك مى كرد، مستحب 
است نامز ميّت خوانده شود، در غري اين صورت مرشوعيّت ندارد.

(مسـأله ٢٤٢) نـامز خوانـدن بر مرده هر مسـلامنى واجب اسـت، مگر اين كه 
ه  D باشـد، كه نامز خوانـدن بر جنازه او مطلوب نيسـت، مگر  منكـر واليـت ائمّ

برا تقيه، اجياد تفاهم و يا جلب حمبّت خمالفان.
(مسأله ٢٤٣) در نامز ميّت پنج تكبري واجب است، كه بايد پس از چهار تكبري 
دعاهـا الزم خوانده شـود و تكبري پنجم پايان بخش نامز اسـت و نياز به سـالم 

ندارد.
(مسـأله ٢٤٤) در مـورد ميّت جمهول احلـال، كه نمى دانيم اهـل ايامن و معتقد 
به واليت بوده يا نه، به عموم مؤمنان دعا مى شـود، تا اگر اهل ايامن باشـد او را نيز 
 ، هُ رْ لَ فِ اغْ ، فَ هُ لَ َ وَ اَهْ ريْ َ ِبُّ اخلْ مَّ اِنْ كانَ حيُ هُ سـودمند باشـد. و مى توان چنني گفت: « اَللّ

هُ ». نْ زْ عَ اوَ هُ وَ جتَ ْ محَ ارْ وَ
(مسـأله ٢٤٥) احتياط اسـتحبابى آن اسـت كه نامز ميّت را به شكل زير انجام 

دهند:
ولُ اهللاّ ِ. سُ دا رَ مَّ َ دُ اَنْ ال اِلهَ اِالّ اهللاّ ُ وَ اَنَّ حمُ هَ ، اَشْ ُ ربَ ١ ) اَهللاّ ُ اَكْ

ه نيز افزوده شود. در اينجا هبرت است اعرتاف به ساير عقايد حقّ
. دٍ مَّ َ دٍ وَ آلِ حمُ مَّ َ ىل حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ ، اَللّ ُ ربَ ٢ ) اَهللاّ ُ اَكْ

وهبرت است كه به حرضت وىل عرص ارواحنا فداه باخلصوص دعا شود و ديگر 
پيامربان، فرشتگان و ديگر اوليا اهلى كه شايسته درود و صلوات  هستند نيز اضافه 

شوند.
. ناتِ مِ ُؤْ املْ ننيَ وَ مِ ؤْ مُ رْ لِلْ فِ مَّ اغْ هُ ، اَللّ ُ ربَ ٣ ) اَهللاّ ُ اَكْ
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. َيِّتِ ا املْ ذَ رْ هلِ فِ مَّ اغْ هُ ، اَللّ ُ ربَ ٤ ) اَهللاّ ُ اَكْ
هِ ». ذِ ذا » مى گويد: « هلِ و اگر ميّت زن باشد به جا « هلِ

. [ پايان ]. ُ ربَ ٥ ) اَهللاّ ُ اَكْ
(مسـأله ٢٤٦) در دعاهـا نامز ميّت عبارت خاىصّ رشط نيسـت، بلكه با هر 
تعبـري مضامـني باال گفته شـود كاىف اسـت. وىل بنابـر احتياط واجـب بايد مقدار 

واجب آن به عربى گفته شود.
(مسأله ٢٤٧) در نامز ميّت رشايطى هست كه بايد رعايت شود:

١ ـ نيّت، چنانكه در وضو گفته شد.
مه اين فصل بيان شد. ٢ ـ اجازه وىل، چنانكه در مقدّ

٣ ـ حضور ميّت، نامز بر ميّت غايب ـ كه در ميان ديگران رايج اسـت ـ در نزد 
ما مرشوعيّت ندارد.

٤ ـ حماذات ميّت، يعنى بايد نامزگزار در كنار ميّت و در حماذات قسمتى از بدن 
او بايستد.

٥ ـ ميّت در كنار نامزگزار باشد.
(مسـأله ٢٤٨) ميّت نبايد در جا بسـيار بلند، بسيار پست و يا در حملّ دور از 

نامزگزار باشد. و نبايد ديوار، پارچه و يا چيز ديگر در ميان آهنا حائل باشد.
٦ ـ نامز ميت را ايستاده بخواند.

٧ ـ ميّت به پشت خوابيده باشد.
٨ ـ ميّت و نامزگزار رو به قبله باشـند، يعنى نامزگزار رو به قبله باشـد و جنازه 
را طور در مقابل او قرار بدهند كه رسِ ميّت به طرف راسـت، و پاهايش به  طرف 

چپ نامزگزار باشد.
٩  ـ مـواالت، يعنـى بنابـر احتيـاط واجب در ميـان تكبريها و دعاهـا بقدری 

فاصله نشود كه عرفا مشغول به نامز صدق نكند.
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م )، حنوط و  ١٠ ـ بعد از كفن و قبل از دفن باشـد، يعنى پس از غسـل ( يا تيمّ
كفن، و پيش از دفن، نامز خوانده شود.

م )  (مسأله ٢٤٩) در نامز ميّت الزم نيست كه نامزگزار با وضو ( يا غسل و تيمّ
باشد و بدن و لباسش پاك باشد.

(مسـأله ٢٥٠) مستحب است نامز ميّت به مجاعت خوانده شود و هر چه شامر 
نامزگزاران بيشـرت باشـد، سود بيشرت به ميّت مى رسد و در امام مجاعت نيز عدالت 

رشط نيست.
(مسـأله ٢٥١) اگر چند جنازه باشد، مى توان آهنا را در كنار يكديگر قرار داده 
و بـرا مهـه آهنا يك نامز خوانـد و در دعا بر آهنا صيغه تثنيه و مجع را رعايت ناميد. و 
اگر برخى مرد و برخى ديگر زن باشـند، هبرت اسـت كه مرد را نزديك نامزگزار قرار 

دهند.

 احكام دفن مّيت
واجب است ميّت را طور در زمني دفن كنند كه درندگان و امثال آهنا نتوانند 

پيكرش را بريون بياورند و از رسيدن بو بدنش به بريون نيز جلوگري شود.
(مسـأله ٢٥٢) بايد ميّت را در قرب طور بر پهلو راسـت بخوابانند كه سينه 

و صورت او رو به قبله باشد.
(مسـأله ٢٥٣) اگر به دسـت آوردن قبله ممكن نباشد، به طرىف كه گامن مى كنند 
كه قبله باشد دفن مى كنند، و اگر به هيچوجه نتوانند سمت قبله را به  دست آورند، 

حكم وجوب رو به قبله قرار دادن ، ساقط مى شود.
(مسـأله ٢٥٤) دفـن كردن بدن مؤمن در جايى كه بى احرتامى به او مى باشـد، 

مانند مزبله و چاه فاضالب، حرام است.
(مسـأله ٢٥٥) دفـن مـرده در حمل وقفـى كه برا جهت خاىصّ وقف شـده و 



٥٨............................................................................ منتخب املسائل 

عنوان وقف شامل دفن اموات نمى باشد، جايز نيست.
(مسـأله ٢٥٦) دفـن كردن مرده در قرب مـرده ا ديگر حرام اسـت، اگر چه به 

صورت اتّفاقى باز شده باشد، مگر در سه مورد:
١ـ  حملّ قرب به ميّت اوىل اختصاص نيافته باشـد، بلكه روال بر اين باشـد كه هر 

وقت اجياب كند ميّت ديگر نيز در آنجا دفن شود.
٢ ـ ميّت قبىل را در آورده به حملّ ديگر انتقال داده باشند.

٣ـ  مرده قبىل بطوری پوسـيده كه ، به خاك تبديل شـده باشـد و ديگر آنجا حملّ 
دفن آن شخص حمسوب نشود.

(مسأله ٢٥٧) در برخى از روايات از جا به جا كردن ميّت از شهر كه در آن 
وفات كرده هنى شده است. اين روايتها گر چه ضعيف است وىل هبرت است رعايت  
ا واجب نمى باشـد، و به طور كه سـريه مسـلامنان از صدر اسـالم بر آن  شـود ، امّ

جار شده، انتقال دادن آهنا اشكاىل ندارد.
(مسـأله ٢٥٨) نبـش قرب در صورتى كـه موجب هتك حرمت نباشـد نيز بنابر 

احتياط واجب جايز نيست، مگر در چند مورد:
١ ) اگر ميّتى بدون غسل يا كفن و يا به صورت غري رشعى دفن شده، و هنوز 
فاصلـه ا نشـده كـه در بدن تغيري حاصل شـده باشـد و در اثر نبش قـرب نيز هتك 

حرمت نشود، نبش كردن آن جايز است.
فه و يا به آرامگاه  خانوادگى  ٢ ) نبش قرب برا انتقال دادن جنازه به مشاهد مرشّ
كه موجب عزّت ميّت است و در آنجا يادش جاويد مى ماند و مهواره بر رس مزارش 

قرآن مى خوانند و طلب آمرزش مى كنند، جايز است.
 از كار حرام جايز اسـت، مثـل اين كه جنازه ا جلوگري ٣ ) نبـش قـرب برا
را در ملـك ديگر بدون اجازه مالك دفن كرده باشـند، يا با كفن غصبى كفن كرده 
باشـند و يا چيز را كه مال ديگر اسـت به مهراه جنازه دفن كرده باشند و يا آن كه 
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برا اثبات حق و يا اثبات جرم پزشكى قانونى نياز به نبش قرب داشته باشد.
(مسـأله ٢٥٩) در مهـه مـوارد يـاد شـده بايد توجه شـود كه نبـش قرب موجب 
 م اگر صاحب حق برا بى حرمتى به ميّت نشـود. بنابر احتياط واجب در مورد سـوّ
دريافت حق خود شتاب كرده و ارصار ناميد، برا امهيّت حقوق مردم، ادا حق را 

بر حرمت ميّت ترجيح مى دهيم.
ل بايد از وىلِّ ميّت برا نبش قرب اذن گرفته شود  (مسـأله ٢٦٠) در دو مورد اوّ
و در مورد سـوم نيز بنابر احتياط واجب، و اگر به وىلّ دسرتسـى نباشـد از كسـى كه 

بعد از وىلّ به ميّت نزديكرت است، بايد اجازه بگريند بنابر احتياط واجب.
(مسـأله ٢٦١) مسـتحب است صورت ميّت را باز كرده، گونه راست او را بر 
زمني گذاشـته و مقدار تربت امام حسـني  A مهراه او در قرب بگذارند و احتياط 

مستحب آن است كه به مقدار يك خشت از آن در مقابل صورتش گذاشته شود.
(مسـأله ٢٦٢) شايسته اسـت كه پس از هنادن ميّت در قرب و پيش از پوشانيدن 

هDرا به او تلقني كنند. ه و اقرار به امامت فرد فرد ائمّ قرب، شهادتني، عقايد حقّ
(مسـأله ٢٦٣) اگر عضو از بدن ميّت جدا شـده كه استخوان در آن هست، 
بنابـر احتياط واجـب بايد آن را غسـل داده، ودر پارچه ا بپيچند سـپس آن را دفن  

كنند.
(مسـأله ٢٦٤) اگـر قطعـه گوشـتى از بدن ميّت جدا شـده و اسـتخوان در آن 
نيسـت، احتياج به غسـل ندارد وىل بايد آن را دفن كنند و احتياط مستحب آنست كه 

آن را در پارچه ا بپيچند و سپس دفن كنند.
(مسـأله ٢٦٥) اگر قطعه ا از بدن انسـان زنده جدا شـود، احكام ميّت بر آن 
جار نمى شود، اگر چه استخوان هم داشته باشد، وىل هبرت است كه آن را دفن كنند.
(مسأله ٢٦٦) بر بچه سقط شده نامز ميّت مرشوعيّت ندارد. ولی اگر خلقتش 
كامل شـده و اعضايش رشـد كرده باشد، بايد آن را غسل داده، حنوط و كفن نموده 

دفن ناميند .
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(مسأله ٢٦٧) بچه سقط شده ا كه چهار ماه در شكم مادر بوده، وىل خلقتش 
كامل نشده، بنابر احتياط واجب بايد او را غسل داده، در پارچه ا پيچيده، ودفن ناميند .
(مسأله ٢٦٨) بچه سقط شده ا كه چهار ماهه نشده و خلقتش كامل نگشته، 

احتياج به غسل و كفن ندارد، بلكه او را در پارچه ا پيچيده دفن مى كنند.

 احكام غسل مّس مّيت
اگر كسـى به جسـد مرده ا كه بدنش رسد شـده وىل هنوز او را غسل نداده اند 
ا اگر بدن او گرم باشد هرچند  دست بزند، غسل مسّ ميّت بر او واجب مى شود، امّ

غسل نداده باشند ، غسل بر او واجب نمى شود.
(مسـأله ٢٦٩) بدن مرده پيش از غسـل ميّت نجس اسـت، و لذا اگر كسـى با  

رطوبت آن را مسّ كند، عضو كه با رطوبت به بدن ميّت رسيده نجس مى شود.
(مسـأله ٢٧٠) هنگامى كه غسـلها سـه گانه ميّـت به امتام رسـيد بدنش پاك 

مى شود.
(مسـأله ٢٧١) اگر كسـى عضو جدا شده از ميّت يا از بدن شخص زنده را كه 
در آن استخوان هست مسّ كند، غسل بر او واجب مى شود. وىل اگر گوشت بدون 

استخوان و يا استخوان بدون گوشت را مسّ كند، غسل بر او واجب نمى شود.
(مسـأله ٢٧٢) كسـى كه غسـل مـسّ ميّت بر عهـده دارد نمى توانـد كار كه 
مـرشوط بـر طهارت اسـت، انجام دهـد مانند نامز و دسـت زدن بر خـط قرآن. وىل 
چيزهايـى كـه بر جنب و زن حائض حرام اسـت ماننـد ورود به مسـجد و خواندن 

سوره هايى كه آيه سجده دارد، بر او حرام نيست.
(مسـأله ٢٧٣) غسـل مسّ ميّت در مهه احكام و رشايط مهانند غسـل جنابت 

است و به طور كه گفته شد از وضو نيز كفايت مى كند.
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 غسلهاى مستحب
غسلها مستحبّى بسيار فراوان است كه از آن مجله است:

ده است و وقت آن از طلوع فجر تا ظهر  ١ ـ غسل مجعه، كه از مستحبّات مؤكّ
رشعى روز مجعه مى باشـد. و اگر تا آن موقع انجام نداد، مى تواند تا غروب آن روز 

و يا در روز شنبه آن را قضا ناميد.
٢ـ  غسل روزها عيد فطر و قربان، و وقت آهنا از طلوع فجر تا غروب آفتاب 

آن دو روز مى باشد.
ة احلرام، و  ٣ ـ غسـل روزها ترويه و عرفه، يعنى روز هشـتم و هنم ذي احلجّ

وقت آن از طلوع فجر تا غروب آفتاب آن دو روز مى باشد.
 قدر، يعنى شبها ل ماه مبارك رمضان و شب ١٧ و شبها ٤ ـ غسل شب اوّ
١٩، ٢١، ٢٣، كه برترين آهنا شب بيست و سوم، سپس شب بيست و يكم مى باشد.

، عمره و زيارت. ه و مدينه، برا انجام حجّ ٥ ـ غسل ورود به شهرها مكّ
.n مه، حرم مدينه و مسـجد النّبى ه، كعبـه معظّ ٦ ـ غسـل ورود بـه حرم مكّ
 وقـوف در عرفات ( اندكـى بعد از ظهـر )، و برا ٧ ـ غسـل احـرام و بـرا

قربانى كردن، رس تراشيدن و طواف خانه خدا به هنگام بازگشت از منى.
٨ ـ غسل مسّ ميّتى كه غسل داده شده.

٩ ـ غسـل قضا نامز آيات، در مورد كسـى كه به هنگام خسـوف كامل ( ماه 
گرفتگى ) كوتاهى نموده و اينك مى خواهد قضا آن را به جا بياورد.

١٠ ـ غسـل توبـه، در مـورد كسـى كـه بـه سـاز و آواز گـوش داده اسـت.
(مسأله ٢٧٤) مرشوعيّت غسلها ياد شده نزد ما ثابت است و كسى كه يكى 

از آهنا را انجام دهد از وضو نيز كفايت مى كند.
(مسـأله ٢٧٥) غسـلها فراوانى در كتب فقهى، ادعيه و زيارات نقل شده كه 
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مرشوعيّت آهنا ثابت نشـده، وهبرت اسـت آهنا را به رجاءِ مطلوبيّـت انجام داده ، وىل 
كفايت از وضو نمى كند.

ـم به جا غسـلها مسـتحبّى، جـز در موارد  (مسـأله ٢٧٦) مرشوعيّـت تيمّ
خـاىصّ ثابت نشـده و لذا جز برا رجـاءِ مطلوبيت نمى توان آهنـا را انجام داد و از 

وضو نيز كفايت نمى كند.

  تيّمم
م كرد  موارد كه بايد بجا وضو تيمّ

ل: هنگامـى كـه آب به مقدار كه برا اعامل واجب وضو يا غسـل كفايت  اوّ
كند، پيدا نشود.

(مسأله ٢٧٧) انسان بايد در طلب آب تالش كند، تا يقني و يا اطمينان پيدا كند 
كه آب وجود ندارد.

(مسـأله ٢٧٨) در دشـت و صحـرا و رسزمينهـا مهـوار، بايد در هـر يك از 
چهار سـمتى كه احتامل آب باشـد، به مقدار پرتاب دو تري از آب جسـتجو كند و در 

رسزمينها سخت و نامهوار به مقدار پرتاب يك تري معموىل بايد جستجو ناميد.
م: ترس تشـنگى برا خود يا مهراهانش، اگر چه مركب و يا حيوانى باشـد  دوّ
كه وظيفه اش اهتامم ورزيدن به شئون آن مى باشد. و يا خوف تلف بر جاندار باشد 
 كـه حفظ جان او برايش واجب باشـد. در اين مـوارد بايد آب را نگهدارد و به جا

م ناميد. وضو يا غسل تيمّ
سـوم: ترس رضر جانى از اسـتعامل آب، مگر اين كه از موارد جبريه باشـد و 
 به وسـيله جبريه از رضر در امان بامند، در اين صورت بايد وضو يا غسـل جبريه ا

انجام دهد. چنانكه در بخش وضو گفته شد.
(مسأله ٢٧٩) كسى كه مى ترسد اگر وضو بگريد يا غسل كند، مريض شود يا 
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ت پيدا كند و يا ديرتر هببود حاصل كند و از موارد جبريه نباشد، بايد  مرضش شدّ
م كند. تيمّ

(مسـأله ٢٨٠) كسـى كـه آب برايـش رضر دارد و رضر آن به قدر اسـت كه 
ه به حرمـت وضو بگريد يا  ارتـكاب آن حـرام مى باشـد، اگر با علم بـه رضر و توجّ

غسل كند، وضو و غسلش باطل است، ودر غري اين صورت صحيح مى باشد.
چهـارم: مرصف كـردن آب در جا ديگـر برايش الزامى باشـد، مانند تطهري 
مسـجد يا تطهري بـدن و لباس برا نامز، كه اگر در اين مـوارد از رو غفلت با آب 

وضو بگريد يا غسل كند، وضو و غسلش صحيح است.
پنجم: از استعامل آب عذر رشعى داشته باشد، مثل اين كه آب در حملّ غصبى 
ف در آن  يـا در ظـرف غصبى باشـد و صاحب ملك يا صاحب ظـرف راىض به ترصّ

نباشد.
ـم كرده  (مسـأله ٢٨١) در تنگـى وقـت احتيـاط مسـتحب ايـن اسـت كه تيمّ
ـم بخوانـد، سـپس وضـو گرفتـه يـا غسـل نمـوده نـامز را قضـا كند. نـامز را بـا تيمّ
(مسـأله ٢٨٢) اگـر احتامل بدهـد كه مى تواند وضـو گرفته مهه نـامز و يا بنابر 
احتيـاط واجب مقدار از نامز ـ ولو يـك ركعت آن ـ را با وضو بخواند، بايد چنني 

م بسنده كند. كند و نمى تواند به تيمّ

 چيزهايى كه تيّمم بر آنها صحيح است
بـر هـر چيز كـه زمني ناميده مى شـود، اگر چه مانند سـنگها و ختته سـنگها، 
م بر خاك ،  م جايز اسـت، اگر چه در صورت امكان تيمّ سـفت و سـخت باشد، تيمّ

احتياط مستحب است.
م مى كند بايد پاك باشد. (مسأله ٢٨٣) چيز كه انسان بر آن تيمّ

(مسـأله ٢٨٤) چيـز كـه در اصـل از زمني به دسـت آمده، وىل اكنـون بر آن 
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ـم بـر آهنـا جايز نيسـت. زمـني گفتـه نمى شـود، ماننـد: گيـاه، نمـك و شيشـه، تيمّ
(مسـأله ٢٨٥) بر گچ، آهك، سـيامن و ديگر موادّ زمينى، پس از پخته شـدن، 

م كند. م جايز است، اگر چه احتياط مستحب است كه بر پخته نشده آهنا تيمّ تيمّ
م بر چيز كه مال ديگر است، بدون اجازه مالك آن جايز  (مسأله ٢٨٦) تيمّ

نيست.
ـم كردن بر رو ديـوار مردم از طرف خيابـان، مهچنني در  (مسـأله ٢٨٧) تيمّ
زمينهـا بـاز و بدون حصار، كه عبور از آهنا بدون اجـازه مالك مانعى ندارد، جايز 

است.
كـه   چيـز و  نـدارد  آب  اسـتعامل  بـر  قـدرت  كـه  كسـى   (٢٨٨ (مسـأله 
ل ـ چنـني شـخىص « فاقـد  ـم بـر آن جايـز باشـد در اختيـار نـدارد ـ حتّـى گِ تيمّ
مى شـود. سـاقط  او  از  آن  وقـت  در  نـامز   ادا و  مى شـود،  ناميـده   « هوريـن  الطّ

هوريـن، اگـر در اثنـا وقـت دسرتسـى به  (مسـأله ٢٨٩) شـخص فاقـد الطّ
م بر آن صحيح اسـت داشـته، در اثر غفلت يـا كوتاهى وضو  آب يـا چيـز كـه تيمّ
ـم نكـرده و بعدا از آن ناتوان شـده، بايد بعـدا نامزش را با طهـارت قضا كند. يـا تيمّ
هورين اگر خودش كوتاهى نداشته باشد، بلكه  (مسأله ٢٩٠) شخص فاقد الطّ
زندانـى و يـا مثل زندانى باشـد و اختيار از خود نداشـته باشـد، نامزهايى كه از او 

فوت مى شود قضا ندارد.

 چگونه تيّمم كنيم
م سه مرحله دارد كه عبارت است از : تيمّ

١ ـ زدن دو دست با هم بر زمني.
٢ ـ كشيدن مهه كف دستها بر پيشانى از باال به پايني.

٣ ـ كشيدن كف دست چپ بر پشت دست راست، سپس كشيدن كف دست 
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راست بر پشت دست چپ.
(مسـأله ٢٩١) اگر كف دستها را بر زمني بگذارد كاىف نيست، بلكه بايد آهنا را 

بر زمني بزند.
(مسـأله ٢٩٢) پيشـانى عبارت است از اسـتخوان پهن و صاىف كه در قسمت  

باال صورت قرار دارد.
(مسـأله ٢٩٣) حـدّ پيشـانى از بـاال عبـارت اسـت از رسـتنگاه مـو، تـا پايني 
اسـتخوان ها ابرو، و از دو طرف دو قسـمت برجسته پيشـانى. و هبرت آن است كه 

جبني ها ( دو طرف پيشانى ) نيز مهراه پيشانى مسح شود.
(مسأله ٢٩٤) مسح پشت دستها بايد از مچ دستها آغاز شود و به نوك انگشتان 

خامته پيدا كند.
(مسأله ٢٩٥) كسی كه هر دو دستش قطع شده، يا از زدن هر دو دست ناتوان 
اسـت، اگـر بتوانـد بقيّه دسـتهايش را بر زمني بزنـد، آهنا را بر زمني مى زنـد و با آهنا 
پيشـانى اش را مسـح  مى كنـد. و اگر فقـط باقيامنده يك دسـتش را مى تواند بر زمني 

بزند، آن را بر زمني مى زند و با آن پيشانى اش را مسح مى كند.
(مسـأله ٢٩٦) كسـى كـه بـه هيچوجه نمى توانـد با دسـتها يا باقيامنده دسـتها 
پيشانى اش را مسح كند، پيشانى اش را مستقيام بر زمني مى كشد و در صورت امكان 
بنابر احتياط واجب از شخص ديگر هم كمك مى گريد، چنانكه در باال گفته شد.
(مسـأله ٢٩٧) بايـد در پيشـانى و پشـت دسـتها چيـز نباشـد كـه از مسـح 
ناميـد. برطـرف  را  آن  بايـد  باشـد  اگـر  و  كنـد   جلوگـري آن  بـر  دسـتها  كـردن 
(مسـأله ٢٩٨) اگر حايىل كه در كف دسـت است، مهه كف دست را پوشانيده 
باشـد، بنابر احتياط واجب الزم اسـت دست را با آن حايل بر زمني بزند، بر پيشانى 
و پشـت دسـتها بكشـد و عالوه بر آن، به وظيفه كسـى كه دسـتش قطع شده بود نيز 

عمل كند.
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 شرايط تيّمم 
م پنج رشط دارد: تيمّ

١ ـ نيّت، چنانكه در وضو گفته شد.
م بايد به هنگام زدن دستها بر زمني نيّت كند. (مسأله ٢٩٩) در تيمّ

م الزم نيست كه مشخصّ كند كه آيا بدل از وضو يا بدل  (مسأله ٣٠٠) در تيمّ
از غسل مى باشد.

م ناميد. ٢ ـ شخصا تيمّ
ـم كند، بايـد از ديگر كمك  (مسـأله ٣٠١) كسـى كه نمى تواند شـخصا تيمّ

بگريد، چنانكه در مورد وضو بيان گرديد.
م، چنانكه در وضو گفته شد. ٣ ـ ترتيب در ميان اجزا تيمّ

٤ ـ مـواالت، يعنـى پشـت رس هـم انجـام دادن اگر چه بدل از غسـل باشـد.
م. ٥ ـ پاك بودن اعضا تيمّ

م كننده نجس باشد و به هنگام زدن دستهايش بر  (مسأله ٣٠٢) اگر دست تيمّ
م او باطل است. زمني در اثر رطوبت موجب نجاست زمني گردد، تيمّ

ت آن شك كند، به شك خود  م در صحّ (مسأله ٣٠٣) اگر بعد از فراغت از تيمّ
 ت آن بگذارد. مهچنني اگر پـس از انجام يكى از اجزا اعتنـا نكنـد و بنا را بـر صحّ
ت مى گذارد و  آن، شـك كند كه آيا جزء قبىل را انجام داده اسـت يا نه؟ بنا را بر صحّ

به شك خود اعتنا نمى كند، اگر چه تدارك كردن آن احتياط مستحب است.

 احكام تيّمم
(مسـأله ٣٠٤) بنابر احتياط واجب، پيش از فرا رسـيدن وقت نامز، نمى تواند 
م كردن ممكن نخواهد بود . م كند، مگر آن كه بداند يا برتسد كه پس از وقت، تيمّ تيمّ
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م خواند، مگر به مالحظه  (مسأله ٣٠٥) در وسعت وقت نمى توان نامز را با تيمّ
ايـن كـه عذرش تا آخر وقت باقـى خواهد ماند. پس اگر عـذرش تا آخر وقت باقى 
ماند نامزش صحيح اسـت، وىل اگر عذرش برطرف شود، بايد وضو يا غسل كرده، 

نامزش را اعاده كند.
(مسـأله ٣٠٦) كسـى كـه از وضو گرفتن معذور اسـت، برا هـر مورد كه 
م بدل از وضو انجام دهد. حتى برا با طهارت  وضو مرشوعيّت دارد، مى تواند تيمّ
بودن و در مسـجد ماندن، كه رشعا رجحان دارد، وىل نمى توان برا دسـت زدن به 

م كرد، مگر اين كه به آن مضطرّ شود و يا دليىل رجحان پيدا كند. خط قرآن تيمّ
م كرده، اگر وقت نامز بعد وارد شود،  (مسأله ٣٠٧) كسى كه برا نامز تيمّ

م آن را بخواند، اگر چه فاصله زياد شده باشد. مى تواند با مهان تيمّ
م بدل از وضو فقط در دو صورت باطل مى شود: (مسأله ٣٠٨) تيمّ

م كـرده بود ). ١ـ  پيـدا شـدن آب ( بـرا كسـى كـه به جهـت نبـودن آب تيمّ

٢ـ  رس زدن حدث، يعنى يكى از چيزهايى كه وضو را باطل مى كند از او رس بزند.
م كـرده، تا وقتى كـه عذرش باقى  (مسـأله ٣٠٩) كسـى كه به جا غسـل تيمّ
مش باطل نمى شـود، مگر اين كه يكى از موجبات غسـل فراهم شـود،  هسـت، تيمّ
ـم كرده بود، باز هم جنابـت ديگر بر او  : كسـى كه به جا غسـل جنابت تيمّ مثالً

عارض شود.

 نجاسات 
ده چيـز نجس اسـت كه به هيـچ وجه پاك نمى شـوند. ودر اصطـالح به آن ها  

"عني نجاست" مى گويند و آن ها عبارتند از:

م: بول و غائط ل و دوّ  اوّ
(مسـأله ٣١٠) هـر حيوان حرام گوشـتى كه خـون جهنده دارد، كـه اگر رگ 
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گردنش را بربند خون از آن مى جهد، ادرار و مدفوعش نجس مى باشد.
(مسـأله ٣١١) بول و غائط پرندگان پاك اسـت، اگر چه حرام گوشت باشند، 

.مانند باز شكار
 سوم: منى

(مسأله ٣١٢) منى هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد، نجس است.
 چهارم: خون

(مسأله ٣١٣) خون هر حيوانى كه خون جهنده دارد، كه اگر رگ آن را بربند، 
خون از آن جستن مى كند، نجس است.

مقـدار  بـه  و  شـده  ذبـح  رشع  دسـتور  مطابـق  كـه  حيوانـى   (٣١٤ (مسـأله 
متعـارف خـون از رگهـا گردنش رفتـه، خونى كـه در بدنش مى ماند پاك اسـت.
(مسـأله ٣١٥) خونى كه در ختم مرغ ديده مى شـود پاك است، اگر چه خوردن 

آن بنابر احتياط واجب حرام است.
(مسـأله ٣١٦) خون، منى، بول و غائط پس از خروج از بدن نجس و پيش از 
آن پاك مى باشند و اگر چيز مانند چاقو و آمپول در داخل بدن با آهنا مالقات كند، 

نجس نمى شود.
 پنجم: مردار

(مسأله ٣١٧) مردار حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است.
(مسـأله ٣١٨) اگـر قسـمتى از بدن حيـوان زنـده را قطع كنند،نجس اسـت، 
وىل  پوسـت و زيگيـل كـه خـود بـه خـود از بـدن جـدا مى شـود نجـس نيسـت.
(مسـأله ٣١٩) چيزهايـى از مردار چون پشـم، مو، كرك، اسـتخوان، شـاخ و 

ناخن كه روح ندارند، پاك مى باشند.
(مسـأله ٣٢٠) ختم مرغى كه از شـكم مرغ مرده بريون مى آيد، اگر پوسـت آن 

سفت شده باشد پاك است.
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(مسـأله ٣٢١) منظور از مردار هر حيوانى اسـت كه به دستور رشع ذبح نشده 
باشد.

(مسأله ٣٢٢) گوشت، پوست، پيه، چرم و روغنى كه در بازار مسلامنان خريد 
و فروش مى شـود، يا در كشـور اسالمى هتيّه مى شـود و يا در دست مسلامن است و 
صاحب آن با آن معامله حيوان تذكيه شده مى كند، پاك است. مگر اين كه بدانيم آن 

را از غري مسلامن خريده اند و در مورد تذكيه آن حتقيق نكرده اند.
 ششم و هفتم: سگ و خوك

 سـگ و خوك، حتى مـو و ناخـن و ديگر اجزا (مسـأله ٣٢٣) مهـه اعضـا
بى روح آهنا نجس مى باشد.

 هشتم: كافر
(مسـأله ٣٢٤) هيود، مسـيحى و جموسـى ( زرتشـتى ) ظاهرا پاك هستند، و 

مى توان با آهنا معارشت نمود، اگر چه كراهت دارد.
(مسـأله ٣٢٥) طهارت اهل كتاب در صورتى اسـت كه با مالقات نجاسـت، 

مانند مردار و رشاب خود را آلوده نكرده باشند.
(مسـأله ٣٢٦) در صورتى كه نمى دانيم آيا با نجاسـت مالقات كرده اند يا نه، 

حمكوم به طهارت هستند و مى توان با آهنا معارشت نمود.
(مسـأله ٣٢٧) كسـى كه به اسـالم اقرار مى كند وىل يكى از رضوريّات دين را  
انـكار مى كنـد، مثالً مى داند كه خداوند رشب مخـر را حرام كرده و پيامرب  n آن را 

ابالغ نموده، اگر آن را انكار كند، كافر مى شود.
(مسـأله ٣٢٨) كسـى كه يكى از رضوريّات دين را نمى داند كه خداوند حرام 
كرده، و نمى داند كه پيامرب اكرم  n آن را ابالغ نموده اسـت، اگر از رو جهالت 

و نادانى آن را انكار ناميد كافر نمى شود.
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 هنم: رشاب
(مسـأله ٣٢٩) رشاب، آبجو و هر چيز كه انسـان را مست كند و روان باشد 

نجس است.
(مسـأله ٣٣٠) بنگ و حشـيش و هر چيز مسـت كننده ا كه جامد باشد، پاك 

است، اگر چه چيز در آن بريزند كه روان گردد.
(مسـأله ٣٣١) آب انگـور اگـر خود به خـود به جوش آيد ظاهر اين اسـت كه 

مست كننده مى شود و لذا حرام و نجس مى باشد.
(مسأله ٣٣٢) اگر آب انگور به وسيله آتش به جوش آيد، حرام وىل پاك است 
و اگر آنقدر بجوشـد كه دو سـوم آن بخار شـود و يك سـوم آن بامند، خوردن آن نيز 

حالل مى شود.
 دهم: عرق شرت نجاست خوار

(مسأله ٣٣٣) بنابر احتياط واجب عرق شرت و هر حيوان نجاست خوار نجس 
است.

(مسأله ٣٣٤) عرق جنب و عرق حائض پاك است و اگر عرق آهنا به لباسشان 
برسد، مى توانند با آن لباس نامز بخوانند.

(مسـأله ٣٣٥) عرق جنب از حرام اگر چه پاك اسـت وىل بنابر احتياط واجب 
تا آن را نشسته اند نمى توانند با آن نامز بخوانند.

 احكام نجاسات
(مسـأله ٣٣٦) اگـر چيز پاكى با نجاسـت مالقات كند و يكـى از آهنا رطوبتى 
داشـته باشـد كـه بـه ديگر رسايـت مى كنـد، در اين صورت آن شـى ء پـاك نجس 

مى شود، چه رطوبت آبى باشد يا رطوبت روغنى.
(مسـأله ٣٣٧) چيز روانى كه به نجاست برسـد، مهه اش نجس مى شود، مگر 
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اين كه به جهت رسما و امثال آن به صورت جامد در آمده باشد، كه در اين صورت 
فقط جايى كه به نجاست رسيده نجس مى شود.

(مسـأله ٣٣٨) ميـزان در انجـامد بنابـر احتياط واجب آن اسـت كه به صورت 
عسل و روغن منجمد در زمستان درآمده باشد.

(مسـأله ٣٣٩) شـريه غليظ و ماسـت چكيده در حكم منجمد مى باشـند، وىل 
چيزها روان كه سيالن دارند اگر چه به كند باشد، بنابر احتياط واجب در حكم 

جامد نمى باشند.
(مسـأله ٣٤٠) شـى ء متنجس كه با مالقاتِ نجس، نجس شـده است، مهانند 
خود نجس مى باشـد و هر چيز كه با رطوبت به آن برسـد نجس مى شود، اگر چه 

با چند واسطه به آن رسيده باشد.
(مسـأله ٣٤١) اگر كسـى با آب نجسى مضمضه كند، آب كشيدن داخل دهان 

الزم نيست.
 دنداهنـا در حكم داخل دهان  (مسـأله ٣٤٢) دنـدان مصنوعى و روكش فلزّ

مى باشند و آب كشيدن آهنا الزم نيست.
(مسـأله ٣٤٣) اگر در نجاسـت چيز شـك كند، حكم به طهارت آن مى كند 
پـس اگر نمى داند كه چيز پشـم گوسـفند اسـت يا مو سـگ؟ يـا نمى داند كه با 
نجـس مالقـات كرده يا نه؟ و يا مى داند كه با نجس مالقـات كرده، وىل نمى داند كه 

رطوبت رسايت كننده داشته يا نه؟ در مهه اين صورهتا پاك است.
 (مسـأله ٣٤٤) در نـامز بايـد بـدن و لباس نامزگزار پاك باشـد، حتّى لباسـها

كوچك مثل جوراب و عرقچني كه ساتر عورت نمى باشند.
(مسأله ٣٤٥) در نامز ميّت پاك بودن بدن و لباس نامزگزار رشط نيست.

(مسـأله ٣٤٦) مكان نامزگزار الزم نيسـت كه پاك باشد، به رشط اينكه خشك 
باشـد و يا رطوبت رسايت كننده نداشـته باشـد كه بدن يا لباسش را نجس كند، وىل 
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حمل سجده او بايد پاك باشد.
ه شـود كه نامزگزار با بدن يا لباس نجس نامز  (مسـأله ٣٤٧) اگر كسى متوجّ

ه ناميد. مى خواند، الزم نيست كه او را متوجّ
(مسأله ٣٤٨) در چند مورد نامز خواندن با بدن و لباس نجس مانعى ندارد:

١ ـ خـون زمخها و دملهايى كه در ظاهر بدن باشـند، تـا هنگامى كه آن زخم يا 
دمل هببود نيافته، در نامز مورد عفو هستند.

٢ ـ خـون كمـرت از يـك درهـم در لباس مـورد عفو اسـت. وىل بنابـر احتياط 
واجب در بدن مورد عفو نيست و منظور از يك درهم، به مقدار يك دائره به قطر دو 

سانتيمرت و سه ميىل مرت مى باشد.
(مسـأله ٣٤٩) برخى از اقسـام خوهنا به هيچ وجه مورد عفو نيسـتند اگر چه 

كمرت از يك درهم باشند، از آن مجله است:
الف ) خون حيض و نفاس نيز بنابر احتياط واجب.

ب ) خون آميخته با آب يا چرك
ج ) خون حيوان نجس العني، بنابر احتياط واجب.

د ) خون ميته، بنابر احتياط واجب.
هـ) خون حيوان حرام گوشت.

٣ـ  لباس كوچكى كه به تنهايى عورت مرد را نپوشاند، مانند جوراب عرقچني 
و دستامل كوچك، در نامز مورد عفو مى باشند.

ه اش را به عهده دارد در نامز مورد عفو است،  ٤ـ  لباس مادر كه پرستار بچّ
مرشوط بر اين كه:

الف ) فقط يك لباس داشـته باشـد و يا به جهت رسما و امثال آن به پوشـيدن 
مهه آهنا ناگزير باشد.

ب ) هتيه لباس پاك برا او دشوار باشد بنابر احتياط واجب.



احكام طهارت............................................................................. ٧٣

ج ) در هر روز يك بار آن را بشويد.
ه آلوده باشـد و نجاسـت ديگر به آن نرسـيده  د ) لبـاس او فقـط بـا ادرار بچّ

باشد.
ه باشد نه دايه و پرستار كودك ديگران. هـ ) مادر بچّ

(مسـأله ٣٥٠) نجـس كردن مسـجد حرام اسـت، اگر چه موجـب بى حرمتى 
نباشد.

(مسـأله ٣٥١) نجس كردن فرش و ظروف و اثاث مسـجد حرام اسـت و اگر 
نجس شـوند بايد نسـبت به تطهري آهنا اقدام شـود، مگر چيزهايى كه به مهني منظور 

هتيّه مى شود، مانند قفسه و جاكفشى.
فه حرام اسـت و در  كه و مشـاهد مرشّ (مسـأله ٣٥٢) نجـس كردن اماكن متربّ
صورتـى كه بقا نجاسـت موجب بى حرمتى باشـد بايد نسـبت به تطهـري آن اقدام 

گردد.
(مسأله ٣٥٣) نجس كردن قرآن كريم، و هر چيز كه به جهت انتساب به چيز 
سـى قداسـت پيدا كند ( مانند پرده كعبه، تربت امام حسني A ) حرام است و  مقدّ

تطهري آهنا واجب مى باشد.

رات (پاك كننده ها)  مطِهّ
دوازده چيز نجاست را پاك مى كنند و احكام آهنا نسبت به مواردشان متفاوت 

است:
ل: آب  اوّ

سـى برسـد و بر آن غلبه كند به سه  (مسـأله ٣٥٤) آب مطلق و پاك به هر متنجّ
رشط آن را پاك مى كند:

الـفـ  عـني نجاسـت عرفـاً از بني بـرود. وىل اگر رنـگ، بو و چربـى آن بامند 
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رضر به پاك شدن آن نمى رساند.
بـ  در شستشو با آب قليل، بايد غساله به طور متعارف از آن جدا شود. و اگر 
آب در آن نفوذ كرده، بايد به وسيله فشار دادن و يا تكان دادن غساله آن را جدا كنند.
س رخيته شود، و اگر شى ء نجس به داخل آب قليل  ج ـ آب بر رو چيز متنجّ

انداخته شود، نه تنها پاك نمى شود، بلكه آب را نجس مى كند.
س  ، جـار و بـاران، اگر يك بار آب بر شـى ء متنجّ ـرّ (مسـأله ٣٥٥) در آب كُ

برسد و بر آن غلبه كند، آن را پاك مى كند.
 (مسـأله ٣٥٦) در آب قليل نيز يك بار شسـتن كفايت مى كند، مگر در موارد

كه از آن مجله است:
الـف ) در بـول، بايد دو بار آب بر آن رخيته شـود و غسـاله اش جـدا گردد، يا 

دوبار شسته شود و غساله اش منفصل شود.
(مسـأله ٣٥٧) در شسـتن ادرار يك بـار شسـتن، يـا يك بار آب رخيتـن كفايت 
ت طوالنى آب رخيته شود و بيش از مقدارِ دو بار به صورت  نمى كند، اگر چه به مدّ

متّصل آب رخيته شود، بلكه بايد وسط آن قطع شود.
س كه بايد سه بار شسته شوند، يا سه بار آب در آهنا  ب ) در مورد ظروف متنجّ

بريزند و خاىل كنند.
ج ) ظرىف كه به وسيله آب خوردن خوك از آن، و يا بنابر احتياط واجب مردن 

موش صحرائى در آن نجس شود، بايد هفت مرتبه شسته شود.
ل خاك ماىل شـود، يعنى با آبى كه  د ) ظرىف كه سـگ از آن آب بخورد، بايد اوّ
مقدار خاك پاكيزه در آن رخيته شـده آن را بشـويند سـپس دو بار با آب خاىل شسته 

شود.
(مسـأله ٣٥٨) ظرىف كه سـگ آن را ليسـيده يـا آب دهانـش در آن رخيته، بنابر 

احتياط واجب بايد پس از خاك ماىل سه بار شسته شود.
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(مسأله ٣٥٩) ظرىف كه سگ از آن آب خورده، حتام بايد خاك ماىل شود، جز در 
آب كرّ و جار يك بار شستن كفايت مى كند.

 دوم: زمني
(مسأله ٣٦٠) زمني با رشايط زير، كف پا، دمپايى، كفش و چكمه را پاك مى كند:

الف ) زمني پاك باشد.
ب ) زمني خشك باشد.

ج ) با راه رفتن رو زمني عني نجاست از بني برود.
د ) نجاست كف پا يا زير كفش از زمني به آن رسيده باشد.

(مسـأله ٣٦١) اگر انسـان يكجا بايسـتد و كف پا يا زير كفش خود را به زمني 
باملد پاك نمى شود، بلكه بايد رو زمني راه برود.

م: آفتاب  سوّ
(مسـأله ٣٦٢) زمني، سـاختامن و اشياء غري منقول چون: در، پنجره، درخت، 

گياه و ميوه ( اگر چه وقت چيدنش رسيده باشد ) به وسيله آفتاب پاك مى شوند.
(مسـأله ٣٦٣) برا پاك شدن اشياء غري منقول با آفتاب رشايطى هست كه از 

آن مجله است:
الف ) حمل نجس تر باشد، سپس به وسيله تابش خورشيد خشك شود. و اگر 
به وسـيله باد و غريه خشـك شود، سـپس آن را خيس كنند و به وسيله آفتاب خشك 

شود پاك مى گردد.
ب ) عني نجاست در صورتى كه جرم داشته باشد، به وسيله آفتاب و يا به هر 
وسـيله ديگر از بني رفته باشـد. وىل در مثل ادرار كه جرم ندارد خشك شدن آن كاىف 
اسـت. مگر اين كه رو هم انباشـته شـود و جرم پيدا كند، كه در اين صورت بنابر 

احتياط واجب بايد با رخيتن آب آن را رقيق ناميند.
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 چهارم: استحاله
(مسـأله ٣٦٤) اگر جسـم نجس به جسـم ديگر تبديل شود كه عرفا با جسم 
قبىل متباين باشـد پاك مى شـود، مثل اين كه آب بخار شـود، چوب خاكسرت شود، يا 

غذا نجسى را حيوان حالل گوشتى بخورد و تبديل به رسگني گردد.
 پنجم: انقالب

(مسأله ٣٦٥) اگر رشاب رسكه شود و يا تبديل به چيز ديگر شود كه مست 
 نكنـد و بـه آن رشاب نگوينـد، پاك مى شـود، چه خودش دگرگون شـود و يا چيز
چون نمك و امثال آن در آن بگذارند تا آنرا دگرگون سازد، اگر چه در آن حل نشود.

 ششم: انتقال
(مسأله ٣٦٦) اگر خون حيوان نجس العني به بدن پشه، كنه و كك منتقل شود 

پاك مى گردد.
 هفتم: اسالم

(مسأله ٣٦٧) بدن كافر غري كتابی ، عرق، آب دهان و دماغ او با مسلامن شدن 
پاك مى شود اگر چه مرتد فطری باشد .

 (مسـأله ٣٦٨) كودك مميّز كه شـهادتني بگويد و ابراز اسالم كند، از او پذيرفته 
مى شود، اگر چه پدر و مادرش مسلامن نباشند.

 هشتم: تبعيّت
(مسـأله ٣٦٩) بچه غري مميّز كه اظهار اسـالم يا كفر نكرده، به وسـيله مسـلامن 
شـدن پدر، جد، مادر و يا هر كسـى كه اين كودك در حتت كفالت او مى باشـد، پاك 

مى شود.
 هنم: بر طرف شدن عني نجاست

(مسـأله ٣٧٠) اگـر داخـل دهـان، داخل بينى و داخل چشـم نجس شـود، با 
برطرف شدن عني نجاست، پاك مى شوند و نياز به شستن داخل آهنا نيست.
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 دهم: استرباء
(مسـأله ٣٧١) حيوانى كه به نجاسـت خوار خو گرفتـه، ادرار و مدفوعش 
نجس مى باشد، هنگامى كه او را استرباء كنند، يعنى مدتى او را از خوردن نجاسات 

جلوگري كنند، ادرار، رسگني و مهچنني عرق او ـ بنابر نجاستش ـ پاك مى گردد.
ت الزم برا استرباء هر حيوانى در بخش احكام « خوردنيها و آشاميدنيها  مدّ

» بيان خواهد شد.
 يازدهم: غسل ميّت

(مسـأله ٣٧٢) هنگامى كه غسـل ميت تكميل شـد، بدن او پاك مى شود و اين 
منحرصا با غسـل كامل ( اغسـال سه گانه ) انجام مى گردد.پس بدن ميّتى كه از باب 

رضورت غسل ناقص يا تيمم داده اند پاك نمى شود.
 دوازدهم: سنگ استنجاء

(مسـأله ٣٧٣) سـنگ و يا هر چيز ديگر كه برا پاك كردن حمل مدفوع به 
كار مى رود، بنا بر احتياط واجب سه مرتبه با سنگ و پارچه و امثال آهنا به رشط اين 
كه بنا بر احتياط واجب پاك باشـند و عني نجاست را از بني بربند، جايگاه مدفوع را 

پاك مى كند.
(مسأله ٣٧٤) اگر بدانيم كه بدن، لباس يا ابزار و ادوات مسلامنى نجس شده، 
تى آن مسـلامن از چشـم  ما غايب شـود، به سـه رشط بنا را بر طهارت آن  سـپس مدّ

خواهيم گذاشت:
١ ـ احتامل اين معنا باشـد كه در اين فاصله آن را شسـته باشند ولو بدون قصد 

تطهري.
لع باشد. ٢ ـ آن فرد مسلامن از نجس شدن آن مطّ

٣ـ  با آن شى ء نجس معامله پاك ناميد، مثالً آن دست نجس شده را به آبى بزند كه 
آن را مى خورد يا از آن وضو مى گريد و يا با آن لباسى كه نجس شده بود، نامز بخواند.
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 احكام ظرفها
(مسـأله ٣٧٥) ظرفها رشاب قابل تطهري هسـتند، اگر چه از جنسـى مهانند 

سفال كه رطوبت به درون آهنا نفوذ مى كند.
(مسـأله ٣٧٦) اسـتعامل ظرفها طال و نقره برا خوردن و آشـاميدن وامثال 
آن حرام است، اگر چه عيار آهنا خالص نباشد، وىل از نظر عرف طال و نقره به شامر 

بيايند.
(مسأله ٣٧٧) نگهدار ظرفها طال و نقره برا تزيني و يا به عنوان اندوخته 

مانعى ندارد.
(مسـأله ٣٧٨) بـه كار بـردن ظرىف كـه در آن قطعـه ا طال يا نقره بـه كار برده 
شـده، مانعـى ندارد، امـا بنابر احتياط واجب از جايى كه طـال و نقره در آنجا به كار 

رفته نياشامد.
(مسـأله ٣٧٩) قوطى سـيگار، جعبه عطر، ظرفها قـرآن، دعا و حرز و غريه 

اگر از طال و نقره باشد، مانعى ندارد.
(مسـأله ٣٨٠) آنچه به عنوان دكور و غريه به شـكل شيشـه نوشابه ها از طال و 

نقره درست مى كنند مانعى ندارد.



 

احكام نماز





 احكام نماز
نامزهايـى كـه در زمان مـا ( در عهد غيبت حـرضت وىلّ عـرص ارواحنا فداه ) 

واجب هستند، چهار تا مى باشند:
١ ) نامزها يوميّه

٢ ) نامز آيات
٣ ) نامز ميّت

٤ ) نامز طواف
در اين تقسيم نامز مجعه نيز جزء نامزها يوميّه به شامر مى آيد.

 ونامزهای ديگر مسـتحب می باشـند ، مگر اين كه انسـان به وسيله نذر، عهد، 
قسم و يا اجري شدن، بر خود واجب كرده باشد .

احـكام نـامز طواف، در مناسـك حج و نامز ميّت در احكام ميّت بيان شـد، اما 
احكام نامزها يوميّه، نامز آيات و نامزها مستحبّى در اينجا بيان می گردد :

 نمازهاى يومّيه (روزانه)
در شبانه روز پنج نامز واجب مى باشد: صبح، ظهر، عرص، مغرب و عشاء.

(مسأله ٣٨١) در عرص غيبت حرضت بقيّه اهللاّ  ارواحنافداه انسان خمريّ است كه 
در روزها مجعه، نامز ظهر و يا نامز مجعه را با رشايط خاصّ خود بخواند.

(مسـأله ٣٨٢) نـامز صبح دو ركعت، نامز مغرب سـه ركعـت ونامزها ظهر، 
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عرص و عشـاء هر كدام چهار ركعت مى باشـند كه در سـفر و به هنگام ترس از خطر 
به صورت شكسته ( دو ركعتى ) خوانده مى شوند.

 نوافل (نمازهاى مستحبى روزانه)
 مسـتحبى فراوان اسـت كه در اينجا فقط به نافله ها (مسـأله ٣٨٣) نامزها

روزانه ـ كه با نامزها روزانه مربوطند ـ اشاره مى كنيم .
(مسأله ٣٨٤) نافله ها روزانه عبارتند از:

١ ) نافله ظهر، هشت ركعت قبل از نامز ظهر
٢ ) نافله عرص، هشت ركعت قبل از نامز عرص

٣ ) نافله مغرب، چهار ركعت بعد از نامز مغرب
تَريه » ناميده مى شود  ٤ ) نافله عشاء، دو ركعت نشسته، بعد از نامز عشاء، كه « وُ
و يـك ركعـت به شـامر مى آيد اگر چه بجا آوردن آن در حال ايسـتاده افضل اسـت.

٥ ) نامز شب، هشت ركعت
فع، دو ركعت بعد از آن  ٦ ) نامز شَ

٧ ) نامز وتر، يك ركعت
٨ ) نافله صبح، دو ركعت قبل از نامز صبح

(مسـأله ٣٨٥) نافله هـا يوميّه و ديگر نامزها مسـتحبّى را مى توان در حال 
اختيار نشسته، و در حال حركت ( پياده و سواره ) به جا آورد.

(مسأله ٣٨٦) كسى كه قدرت بر ايستادن دارد نمى تواند نامزها واجب را در 
حال نشسته بخواند.

(مسـأله ٣٨٧) كسـى كه مى تواند در جا سـاكن و در حـال آرامش بدن نامز 
بخواند، نمى تواند نامزها واجب را در حال حركت و يا سواره بخواند، وىل كسى 
كه سوار كشتى يا هواپيام مى باشد، مى تواند در حال حركت نامزهايش را به جا آورد.
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 وقت نمازها
ل ظهر است تا مغرب، و وقت  (مسأله ٣٨٨) وقت نامزها ظهر و عرص، از اوّ
ل مغرب است تا نيمه شب، و وقت نامز صبح از طلوع  نامزها مغرب و عشا، از اوّ

فجر صادق است تا طلوع خورشيد.
(مسأله ٣٨٩) منظور از نيمه شب ما بني  مغرب و اذان صبح ( پيده دم ) مى باشد.(١)
(مسـأله ٣٩٠) مغـرب عبـارت از غروب آفتاب اسـت و بـرا رشوع به نامز 
مغرب بايد يقني به مغرب داشته باشد. و برا يقني به آن، از بني رفتن رسخى سمت 
 مـرشق كفايـت مى كنـد و مى تـوان آن را با دگرگونـى رسخى و از بـني رفتن زرد

طرف مرشق شناخت.
(مسـأله ٣٩١) بايد نامز ظهر مقدم بر نامز عرص شـود و اگر كسـى نامز عرص را 

م كند، نامزش باطل است. عمدا بر ظهر مقدّ
و  كنـد  رشوع  را  عـرص  نـامز  فراموشـى   رو از  كـه  كسـى   (٣٩٢ (مسـأله 
در اثنـا نـامز بـه يـادش آيد كـه ظهـر را نخوانده، بايـد نيّتـش را به ظهـر برگرداند 
بخوانـد. عـرص را  نـامز  سـپس  برسـاند،  پايـان  بـه  ظهـر  نـامز  عنـوان  بـه  آن را  و 
(مسـأله ٣٩٣) بايـد نامزها ظهر و عرص و مهچنني مغرب و عشـاء به ترتيب 
خوانـده شـود. پس اگر كسـى عمدا نامز عشـا را بر مغرب و يا نـامز عرص را بر ظهر 

مقدم كند، نامزش باطل است.
(مسأله ٣٩٤) نامز مغرب وعشا را نبايد از نصف شب بتآخري بيندازد ولی اگر 
كسی تا نيمه شب آهنا را نخواند بايد بيش از طلوع آهنا را بخواند ولی بايد نيت اداء 

وقضاء نكند بلكه بعنوان امر فعلی مردد بني اداء وقضاء بجا آورد . 
(مسـأله ٣٩٥) كسـى كه از رو فراموشـى وارد نامز عشـا شـده، اگر پيش از 
برخاسـتن بـه ركعت چهارم بـه يادش آيد، نيّتش را به نامز مغـرب برمى گرداند و آن 
(١) بنابـر ايـن يـازده سـاعت و بيسـت دقيقـه بعـد از ظهـر رشعـى، آخـر وقـت نـامز مغـرب

و عشا مى باشد. 
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را سـه ركعتى متام مى كند، سـپس نامز عشـا را مى خواند. و اگر در ركعت چهارم به 
يادش آيد نامزش باطل است.

(مسـأله ٣٩٦) اگـر پس از فراغت از نامز عشـا يـادش بيايد كه نـامز مغرب را 
نخوانده، نامزش صحيح است و بايد نامز مغرب را بخواند.

(مسـأله ٣٩٧) كسـى كه نامز واجب را پيـش از دخول وقـت بخواند، نامزش 
باطل است، مگر در يك صورت، و آن اين كه به اعتقاد دخول وقت آن را آغاز كند 

و پيش از آن كه از نامز فارغ شود وقت داخل گردد.
(مسأله ٣٩٨) فرا رسيدن وقت نامز از سه راه ثابت مى شود:

١ ) انسـان شـخصا بـه آن واقـف شـود يعنـی علم به دخـول وقت پيـدا كند .

ـالع نـه حـدس و گـامن گواهـى دهنـد. ٢ ) دو نفـر شـاهد عـادل از رو اطّ
ن آگاه و مورد وثوق. ٣ ) بر اساس اذان شخص مؤذّ

(مسأله ٣٩٩) كسى كه نامز واجب بر عهده دارد چه اداء باشد يا قضا، مى تواند 
نامز مستحبّى بخواند.

(مسـأله ٤٠٠) پـس از داخـل شـدن وقت نامز، كسـى كه نامز واجـب خود را 
نخوانده، مى تواند مشـغول نامز مسـتحبّى شـود، مگر اين كه وقت نامز واجب تنگ 

باشد، كه در اين صورت بايد به آن مبادرت كند.

 احكام قبله
مـه و حمـاذات آن اسـت، از عمق زمـني تا اوج آسـامن. قبلـه مهـان كعبـه معظّ
(مسـأله ٤٠١) نامزهـا واجـب و توابع آن چون نامز احتيـاط و قضا اجزاء 
فراموش شـده مهانند سـجده و تشهد فراموش شده را، در صورت امكان بايد رو به 

قبله انجام داد.
(مسأله ٤٠٢) كسى كه نامزها مستحبى را در حال آرامش و ايستاده مى خواند 
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بايـد آهنـا را رو به قبله انجام دهد وىل اگر در حال حركت و يا سـواره بخواند، الزم 
نيست كه رو به قبله باشد.

(مسأله ٤٠٣) سمت قبله از رو آگاهى علم و يا گواهى دو نفر شاهد عادل، 
كـه از رو حـسّ گواهى دهند ثابت مى شـود. و اگر علم ندارد و شـاهد عادل نيز 
پيدا نمى شـود، مى تواند به سـمتى كه مسـلامنان نامز مى خوانند و ذبيحه خود را ذبح 

مى كنند و حمراب مساجدشان را بنا مى كنند، عمل ناميد.
(مسـأله ٤٠٤) كسـى كه سـمت قبله را به صورت يقينى پيدا نكند بايد تالش 
كنـد تـا بـه يك طرف ظنّ پيـدا كند، واگـر آن هم ممكن نباشـد، يك نامز بـه طرىف كه 
احتـامل قبلـه مى دهد كفايت مى كند، گر چه افضل آن اسـت كه چهـار نامز به چهار 

سمت بخواند.
(مسأله ٤٠٥) كسى به طرىف كه آن را قبله مى دانست و يا دو شاهد عادل گواهى 
داده بود كه آن طرف قبله است نامز بخواند و بعد از نامز كشف خالف شود، پس اگر قبله 
پيش رو او ميان راست وچپش باشد ، نامزش صحيح است و احتياج به اعاده ندارد.
(مسـأله ٤٠٦) كسـى كه با آگاهى و يا گواهى شـاهدان به سـو قبله ايستاده 
مشـغول نامز اسـت، اگر در وسط نامز كشف خالف شود، اگر قبله پيش روی او در 
ميان راسـت وچپش باشـد به سـوی قبله بر ميگردد ونامزش را بامتام مريساند واگر 

بيشرت باشد نامزش باطل است وبايد اعاده ناميد .

 لباس نمازگزار
بر مرد واجب اسـت كه در حال نامز عورتني خود را بپوشـاند و بر زن واجب 

است كه به جز صورت، دستها و پاها، مهه بدنش را بپوشاند.
(مسـأله ٤٠٧) دخرت كه هنوز عادت ماهانه نشده، اگر در نامز رس و گردنش 

باز باشد مانعى ندارد، اگر چه به سنّ تكليف رسيده باشد .
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(مسـأله ٤٠٨) كسـى كه از رو نادانى و يا فراموشى در پوشش بدن كوتاهى 
ه شـود، پس اگر در آن حلظه خود را پوشـيده بيابد، نامزش  كند و در اثنا نامز متوجّ
ه پوشيده نباشد بنابر احتياط واجب بايد نامزش  صحيح است. وىل اگر در حلظه توجّ

را از رس بگريد.
ه شود كه در پوشش بدن  (مسـأله ٤٠٩) اگر كسـى بعد از فراغت از نامز متوجّ

كوتاهى شده، نامزش صحيح است و اعاده ندارد.
(مسأله ٤١٠) لباس نامزگزار شش رشط دارد:

ل: پاك باشد، به رشحى كه در مبحث نجاسات بيان شد. اوّ
م: مباح باشد. دوّ

(مسـأله ٤١١) اگر لباس نامزگزار غصبى باشد و افعال نامزگزار مثل نشستن، 
ف در آن حمسوب شود، به اين معنى كه با حركت او آن  برخاسـتن و خم شـدن، ترصّ

نيز حركت كند، نامزش باطل است.
م: ميته نباشد. سوّ

(مسـأله ٤١٢) بنابـر احتياط واجب لباس نامزگزار بايـد از ميته حتی ميته پاک 
نيز نباشد از امثال پوست مار كه پاك است هم نباشد.

چهارم: از اجزا حيوان حرام گوشت نباشد.
(مسأله ٤١٣) بنابر احتياط واجب، بايد اجزا حيوان حرام گوشتى كه خون 

جهنده ندارد، نيز جزء لباس و يا مهراه نامزگزار نباشد.
پنجم: طال نباشد، در مورد مردان.

(مسأله ٤١٤) پوشيدن لباس طال باف و يا مثل انگشرت طال برا مردان مطلقا 
حرام است اگر چه در حال نامز هم نباشد و اگر با آن نامز بخوانند نامزشان باطل مى شود.
(مسـأله ٤١٥) بنابـر احتيـاط واجب مردان در غري پوشـيدنى نيـز نبايد با طال 

زينت كنند، مانند نشان و مدال طال، و نبايد با آهنا نامز بخوانند.
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ششم: (برا مردان) حرير خالص نباشد.
(مسـأله ٤١٦) پوشـيدن حرير خالص برا مردان مطلقا حرام اسـت و اگر با 

آن نامز بخوانند باطل است.
(مسـأله ٤١٧) پوشيدن حرير خالص و لباس طال باف و هرگونه زينت كردن 

با طال، برا زهنا، در حال نامز و غري نامز مانعى ندارد.
(مسـأله ٤١٨) اگر نامزگزار برا پوشـانيدن بدن خود لباس نداشـته باشـد به 

ترتيب زير عورتني خود را مى پوشاند:
١ ـ به وسيله برگ درخت، كاغذ و امثال آن بپوشاند .

ل اندود كردن و جلن ماليدن به قسـمتهايى از بدن  ل و جلن ( گِ ٢ ـ به وسـيله گِ
كه بايد پوشيده شود ).

٣ـ  بـا رفتـن در چاله تنگى كه بتواند در آن ركوع و سـجودش را به طور كامل 
انجام دهد.

٤ ـ با رفتن در ساختامن تنگ، تنور و امثال آهنا.
(مسـأله ١١٩) كسـى كـه هيچگونه پوششـى نـدارد، حتـى به چهار پوشـش 
اضطرار هم دسرتسـى ندارد، اگر كسـى او را مى بيند بايد نشسته نامز بخواند و به 
ركوع و سجده اشاره كند وگرنه ايستاده نامز مى خواند و عورتني خود را با دستهايش 

مى پوشاند، برا تشهد و سالم مى نشيند وىل برا ركوع و سجده اشاره مى كند.
 (مسـأله ٤٢٠) نامز خواندن در لباس مشكى، چرك، تنگ و لباس يا انگشرت

كه صورت جاندار بر آن نقش شده مكروه است.

 مكان نمازگزار
(مسأله ٤٢١) نامز خواندن در مكان غصبى يا در فضا غصبى، كه نشستن و 
برخاسـتن و خم شـدن و ديگر حركتها واجب نامز، ترصف در آن بشـامر آيد، اگر 
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ف در آن داشته باشد، حرام و باطل است. توجه به غصبى بودن و حرمت ترصّ
فه و اماكن عمومى  سبقت  (مسـأله ٤٢٢) كسى كه در مسـاجد، مشـاهد مرشّ
 كـرده وحملـی را در اختيار مى گريد، تا از آنجـا اعراض نكرده از ديگران شايسـته تر 
اسـت و اجيـاد مزامحت برا او حرام اسـت ودر صورت مزامحـت نامز وی صحيح 

است .
(مسـأله ٤٢٣) اگـر زن و مـرد در يك رديـف و يا زن جلوتر از مـرد برا نامز 

بايستند، مانعى ندارد، گرچه كراهت شديده دارد .
برا رفع كراهت شايسته است:

الـف ) مـرد جلوتر بايسـتد، بـه مقدار كـه اگر به سـجده برونـد، رسِ زن از 
زانوها مرد جلوتر نباشد.

ب ) ديوار و يا پرده ا ـ هر چند كوتاه ـ در ميان آهنا حائل گردد.
ج ) ده ذراع ( حدود پنج مرت ) بني آهنا فاصله باشد.

اقل يك وجب در ميان آهنا فاصله  د ) اگر نشد، يك گام، الاقلّ يك ذراع و حدّ
باشد.

(مسـأله ٤٢٤) سجده گاه، يعنى حمىلّ كه در سجده پيشانى بر آن هناده مى شود، 
بايـد پـاك ، و از اجـزا زمـني و يا روييـده از زمني باشـد، به رشط اين كـه معدنى، 

خوردنى و پوشيدنى نباشند.
(مسـأله ٤٢٥) هبرتيـن چيـز بـرا سـجده كـردن تربـت قـرب حـرضت سـيد 

الشهداA است .
(مسأله ٤٢٦) منظور از خوردنى و پوشيدنى كه سجده بر آهنا جايز نيست، آن 

است كه قابليّت خوردن وپوشيدن را داشته باشند.
(مسأله ٤٢٧) بر پوست بادام و گردو پس از در آوردن مغز آهنا مى توان سجده 

كرد، وىل پيش از در آوردن مغز آهنا بنابر احتياط واجب نمى توان سجده نمود.
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(مسـأله ٤٢٨) چيز كه در حال اختيار نمى توان بر آن سـجده كرد، در مقام 
تقيّه مى توان بر آن سجده نمود.

(مسأله ٤٢٩) اگر كسى بر چيز كه سجده بر آن جايز نيست، از رو اشتباه، 
ه شود، نامزش  نادانى و يا ندانستن مسأله سجده كند و پس از فراغت از سجده متوجّ

صحيح است.
(مسأله ٤٣٠) بايد پيشانى رو مهر يا هر چيز كه بر آن سجده كرده، استقرار 

پيدا كند و رصف متاس پيدا كردن پيشانى با آن، جز در مقام رضورت كاىف نيست.
(مسـأله ٤٣١) به هنـگام رضورت و تنگى وقت مى تواند در كجاوه، كشـتى، 
قطـار، هواپيام و غريه نامز بخواند، و در اين صورت هر وقت وسـيله نقليه اش تغيري 

جهت بدهد، الزم است كه او به سمت قبله منحرف شود.
(مسـأله ٤٣٢) كسـى كـه بـه ناچـار در حـال حركـت ( پيـاده يا سـواره ) نامز 

مى خواند، حكم وجوب استقبال قبله از او ساقط مى شود.
(مسـأله ٤٣٣) در ميان مساجد مسـجداحلرام از مهه مساجد ديگر برتر است، 
سـپس مسـجد النّبى  n، آنگاه مسجد كوفه و مسـجد اقىص، سپس مسجد جامع، 
مسجد اعظم، مسجد قبيله و مسجد بازار به ترتيب هر يكى برتر از ديگر مى باشد.
(مسـأله ٤٣٤) برا مهسـايه مسجد مكروه است كه بدون عذر در غري مسجد 
نامز بخواند، و در حديث آمده اسـت كه:(ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد) ((١)) 

برا مهسايه مسجد جز در مسجد نامز ( پذيرفته ) نيست ».

 اذان و اقامه
اذان و اقامه در نامزها يوميّه، به ويژه در نامزها اداء، برا مهگان  باخلصوص 
برا مردان، خمصوصا در نامزها صبح و مغرب مستحب است و برا اقامه تأكيد 

بيشرتی شده است.
(١) وسائل الشيعة ابواب احكام مسجد باب ٢ ح ١.
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(مسـأله ٤٣٥) در نامزها مسـتحبى و در نامزها واجب غري يوميّه، مثل نامز 
آيات، اذان و اقامه مرشوعيّت ندارد.

(مسـأله ٤٣٦) كسـى كـه دو نامز يا بيـش از دو نامز را يكجـا بخواند، يك اذان 
برا مهه آهنا كاىف اسـت، پس اگر ظهر و عرص،مغرب و عشـاء يا چند نامز يوميّه، از 

م اذان الزم نيست. م و سوّ اداء و قضا را يكجا بخواند، برا نامزها دوّ
(مسأله ٤٣٧) اذان دارا ١٨ بخش است:

، يعنـى: خـدا بزرگـرت از آن اسـت كـه وصـف شـود. ُ ـربَ چهـار مرتبـه: اهللاّ  اَكْ
دُ اَنْ ال اِلهَ اِالَّ اهللاّ ُ، يعنى: گواهى مى دهم كه خداوند شايسـته  ـهَ دو مرتبه: اَشْ

پرستش نيست، مگر اهللاّ  ( خداوند يكتا بى مهتا ).
ـولُ اهللاّ ِ، يعنـى: گواهـى مى دهـم كه حرضت  سُ ـدا رَ مَّ َ دُ اَنَّ حمُ ـهَ دو مرتبـه: اَشْ

دn پيامرب و فرستاده خداوند است. حممّ
الةِ، يعنى: بشتاب برا نامز. ىلَ الصَّ ىَّ عَ دو مرتبه: حَ

.رستگار يعنى: بشتاب برا ، الحِ ىلَ الْفَ ىَّ عَ دو مرتبه: حَ
، يعنى: بشتاب برا هبرتين كارها. لِ مَ ِ الْعَ ريْ ىل خَ ىَّ عَ دو مرتبه: حَ

، يعنى: خدا بزرگرت از آن است كه وصف شود. ُ ربَ دو مرتبه: اهللاّ  اَكْ
دو مرتبه: ال اِلهَ اِالَّ اهللاّ ُ، يعنى: معبود شايسته پرستش نيست، جز اهللاّ  ( داوند 

يكتا و بى مهتا ).
(مسـأله ٤٣٨) اقامـه مهاننـد اذان اسـت جـز اينكـه تكبـري در اول دو مرتبـه 
وهتليـل در آخـر يک بار وقبل از تكبري آخر دو مرتبه قد قامت الصالة گفته ميشـود .
(مسـأله ٤٣٩) در برخى از روايات آمده است كه شهادت به واليت و امارت 
حرضت امرياملؤمنني عىل بن ابى طالب  A جزء اذان مى باشـد و از برخى از كتب 
ه نقل شـده كه ابوذر  رىض اهللا عنه در اذان به واليت آن حرضت شـهادت  ى عامّ خطّ
مـى داد، بعضـی ها به حمرض رسـول اكرم  n رشفياب شـده وگفتند ابـوذر در اذان 
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شهادت ثالثه را ميگويد ، پس آن حرضت تقرير فرمود.(١)
(مسـأله ٤٤٠) شـهادت به واليـت امري مؤمنـان  A جزء اذان نيسـت، وىل 
خوب اسـت كه آن را به نيت رجاء ( به اميد اين كه از اجزا مسـتحبّى اذان باشـد ) 

بيآورد، و يا به اين اميد كه خود ذاتا مستحبّى باشد، توضيح اين كه:
مه طربسـى در كتاب « احتجاج »(٢) از امام صادق  A روايت كرده   ١ ) عالّ

كه فرمود:
« A  َنني مِ ؤْ ـُ املْ ٌّ اَمريُ ىلِ : عَ لْ يَقُ لْ ولُ اهللاّ ِ، فَ سُ دٌ رَ مَّ َ : ال اِلهَ اِالَّ اهللاّ ُ، حمُ مْ كُ دُ اِذا قالَ اَحَ « فَ

د رسول اهللاّ ، پس از آن بايد  « هنگامى كه يكى از شام بگويد: ال اله اال اهللاّ ، حممّ
بگويد: عىلٌّ امرياملؤمنني ».(٣)

 ٢ ) شـهادت به واليت امريمؤمنان، شهادت به يك حقيقتى است كه خداوند 
آن را يكـى از واجبات پنجگانه ا قرار داده كه دين مقدس اسـالم را بر پايه ها آن 

بنا هناده است.
 ٣ ) شـهادت بـه واليت امريمؤمنان مهان شـهادتى اسـت كه خداونـد منّان به 
ىل ( شـهادت به وحدانيّـت خدا و  هنـگام آفرينـش جهـان، به دنبـال دو شـهادت اوّ
رسـالت پيامرب اكرم  n ) برا باال بردن شـأن آن و استوار ساختن مضمون آن، به 

مهراه آهنا آورده است:
مرحـوم كلينـى به سـند خود از حـرضت امام صـادق  A روايـت كرده كه 
فرمود: « ما نخسـتني كسـانى هسـتيم كه خداوند اسـامى ما را گوشـزد كرده است. 

هنگامى كه خداوند آسامهنا و زمني را آفريد، فرمان داد كه مناد ندا رس دهد:
اشهد ان ال اله االّ اهللاّ  ( سه مرتبه )

داً رسول اهللاّ  ( سه مرتبه ) اشهد انّ حممّ
ىف ـالفة  السّ  » كتـاب  در  را  آن  عامـه،  معـروف  دانشـمند  مراغـى،  عبـداهللاّ   شـيخ   (١)

امر اخلالفة » از دو صحابى بزرگ سلامن و ابوذر نقل كرده است. 
(٢) احتجاج طربيس ج ١ ص ٥٨

(٣) احتجاج طربسى، ج ١ ص ١٥٨.
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اً ( سه مرتبه ) اً امرياملؤمنني حقّ اشهد انّ عليّ
 ٤ ) اگر كسى شهادت به واليت امريمؤمنان  A برا تأكيد و تثبيت مضمون 
آن در اذان و اقامـه بيـاورد ـ نه به قصد جزئيّت ـ هيچ مانعى ندارد، چنانكه در عرص 
رسالت و در حمرض رسول اكرم  nهنگامى كه « عيهله » مشهور به « اسود عنسى» 

ن گفت: لعنة اهللاّ  عليه را كشتند، در اذان آن روز مؤذّ
اب ». دا رسول اهللاّ  و انّ عيهلة كذّ « اشهد انّ حممّ

اين فراز برا اعالم پريوز اسـالم و نابود دشـمن اسـالم، درخشـش نور 
عيان دروغ پرداز بود. اسالم و مخوشى آتش فتنه مدّ

در آن روز كـه ايـن فـراز در ضمن اذان گفته شـد، هيچكس اعـرتاض نكرد و 
نگفت كه اين فراز جزء اذان نبود، چرا در آن داخل كرديد؟

ـا علّت اين كه اين فراخوانى ادامه نيافت، برا اين بود كه با كشـته شـدن «  امّ
عيهله » آتش فسـاد خاموش گرديد، ديگر نياز نبود كه اين بانگ مهواره در ضمن 

گلبانگ اذان گفته شود.
وىل شـهادت به واليت مـوال متّقيان بايد مهواره اعالم گـردد، زيرا گروهى 
از مسـلامنان آن را به دسـت فراموشى سپرده اند و مهواره تالش مى كنند كه آن را كم 
فروغ سـازند و از ريشـه و بن انكار ناميند، تا به اين وسيله نور خدا را خاموش كنند، 
در حاىل كه خداوند از آن امتناع ورزيده، نور خود را به كامل رسـانيده و كلمه اش را 

اعتالء خواهد بخشيد.
ه پريوان اهل بيت در طول قرون و اعصار بر اعالم شهادت   ٥ ) سـريه مسـتمرّ
بر واليت امريمؤمنان  A جار شده و به صورت يكى از شعارها جاودانه آهنا 
در آمده، راز و رمز ايامن گرديده است، بدون اين كه آن را جزء اذان يا اقامه بدانند.

آهنـا   بنـد پا مهاننـد  شـعار،  ايـن  بـه  اهل بيـت  دوسـتان   بنـد پا  (  ٦  
ـد  D بـه دنبـال ذكـر اسـامى آنـان بسـيار  ـد و آل حممّ بـه ذكـر صلـوات بـر حممّ
جحـان رشعـى دارد، بـدون ايـن كـه جـزء اذان يـا اقامـه باشـد. خـوب اسـت و رُ



٩٣ ................................................................................. احكام نامز

(مسـأله ٤٤١) در سفر و هنگامى كه نامزگزار عجله دارد ومهچنني زن اگر هر 
يك از فرازها اذان و اقامه را يك بار بگويد كاىف است.

(مسأله ٤٤٢) در اذان و اقامه رشايطى وجود دارد كه عبارتند از:
١ ـ نيّت، آنگونه كه در وضو گفته شد.

٢ ـ عقل
ـه مميّـز صحيح اسـت. ٣ ـ ايـامن، وىل بلـوغ رشط نيسـت، بنابـر ايـن اذان بچّ

٤ ـ ترتيب بني اذان و اقامه و در ميان فرازها هر يك از آهنا.
٥ ـ بنابـر احتيـاط واجـب مـواالت بـني اذان و اقامـه، بـني اقامه و نـامز و بني 
فرازها هر يك از آهنا الزم اسـت . پس اگر فاصله زياد بني آهنا بيندازد كه شـكل 

آهنا را دگرگون سازد باطل می شود .
٦ـ  فـرا رسـيدن وقـت نامز كـه بـرا آن اذان مى گويـد، حتّى بنابـر احتياط 
واجـب در مـورد كسـى كـه بخواهـد نـامز صبـح را بـه طـور انفـراد بخوانـد.
٧ ـ بـه هنـگام گفتـن اقامـه بـا وضـو، رو بـه قبلـه و در حال ايسـتاده باشـد.

 نّيت
(مسأله ٤٤٣) نامز از عباداتى است كه احتياج به نيّت دارد و بايد مهه افعال آن 
بةً اِىلَ اهللاّ ِ) انجام  رْ به نيّت اين كه از اجزا نامز اسـت، به قصد نزديكى به خداوند (قُ

داده شود.
(مسـأله ٤٤٤) در نيّـت تعيـني امجـاىل كفايـت مى كنـد، پـس اگـر نيّـت كنـد 
كـه نخسـتني نـامز از دو نـامز را كـه بـر عهـده دارد، انجـام مى دهد، كاىف اسـت.
(مسـأله ٤٤٥) نامزگزار نمـی تواند نيتش را از نامزی به نـامز ديگر برگرداند  ، 

مگر در موارد كه از آن مجله است:
١ـ  كسى كه به نامز عرص پرداخته، وبعد متوجه گرديد كه نامز ظهر را نخوانده، 
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و يا وارد نامز عشـا شـده و در اثنا آن به يادش آمد كه نامز مغرب را نخوانده است، 
در اينجا بايد نيّتش را به نامز قبىل برگرداند.

٢ ـ كسـى كـه ، در اثنا نامز به يادش آمد كه نـامز قضائى به گردن دارد. او نيز 
مى تواند نيّتش را به نامز قضا برگرداند، به رشط اينكه اوالً وقت نامز ادا تنگ نباشد، 
ىل  ثانيا از حمل عدول نگذشته باشد، در غري اين صورت بايد آن نامز را مطابق نيّت اوّ

خود به پايان برساند.

تكبيرة االحرام
ورود به نامز به وسـيله تكبرية االحرام مى باشـد و آن ركن است پس اگر كسى 

عمدا يا سهوا آنرا نگفته باشد نامزش باطل است.
(مسأله ٤٤٦) اگر كسى عمدا دوبار تكبرية االحرام بگويد نامزش باطل مى شود 
و بايد بار سـوم نيز بگويد، و اگر چهار بار بگويد باطل اسـت بايد تكبري پنجم را نيز 
بگويـد و مهينطور با هر تكبري زوج باطل مى شـود و با تكبـري فرد صحيح مى گردد.
ـربَ » و بايـد  (مسـأله ٤٤٧) تكبـرية االحـرام عبـارت اسـت از گفتـنِ « اَهللاّ ُ اَكْ
آن را بـه عربـى و بـه صـورت صحيـح تلفـظ كنـد، و در غـري اين صـورت كفايت 
نمى كنـد، مگـر اين كـه از گفتن آن به عربى صحيح عاجز باشـد كه خواهيم گفت .
(مسـأله ٤٤٨) در تكبـرية االحـرام بايد صدا تكبري آشـكار باشـد هرچند به 
اندازه كمی ونبايد به قدر آهسـته باشـد كه جز خودش كسـى آن را نشـنود، بلكه 
 باشـد كه اگر مانعى در ميان نبود خودش آن را مى شـنيد و كمرت از آن  بايد در حدّ
كفايـت نمى كنـد، واگر زبان و لبها را حركت دهد و هيچ صدايى از آن ظاهر نشـود 

صحيح نيست .
ه دادن كسى مجله ا از قرائت و  (مسأله ٤٤٩) اگر كسى در حال نامز برا توجّ
يا ذكر را بسـيار بلند بگويد، به رشط اين كه آن را به عنوان جزئى از نامز نگفته باشـد 

مانعى ندارد، چنانكه در نامز مجاعت برا ياد آور به امام مجاعت رو مى دهد.
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(مسـأله ٤٥٠) اگر كسـى عمدا تكبـرية االحرام را در حاىل كـه بدنش در حال 
طمأنينه و آرامش نبود اداء كند، بنابر احتياط واجب بايد آن نامز را به هم بزند، سپس 

آنرا در حال آرامش كامل بگويد.
(مسـأله ٤٥١) برا رشوع به نامز يك تكبري كاىف است هبرت است كه سه تكبري 

بگويد، و هبرت از آن پنج و هبرت از آن هفت تكبري است.
كه بـا نخسـتني تكبري وارد نامز مى شـود و بقيـه تكبريها فضيلـت آن را به كامل 

مى رساند.
(مسأله ٤٥٢) مستحب است كه به هنگام تكبري گفتن دستها را باال بربد، كف 
دسـتها رو به قبله باشـد و مهه انگشـتها يا چهار انگشـت آن ( جز انگشـت شست ) 

بسته باشد.
(مسـأله ٤٥٣) مسـتحب اسـت در حال تكبري دسـتها را تا نزديـك صورت يا 

كمى بيشرت از آن، تا برسد به حماذات گوشها، باال بربد، وىل باالتر از آهنا نربد.

 قيام
در نامزها واجب در حال توانائى و اختيار قيام واجب اسـت. منظور از قيام 

آن است كه رو دو پا بايستد .
(مسأله ٤٥٤) در چهار مورد ايستادن واجب است:

١ ـ در حال تكبرية االحرام.
٢ ـ در حال خواندن محد و سوره و تسبيحات اربعه.

٣ ـ پيش از ركوع، كه آن را قيام متّصل به ركوع گويند.
٤ ـ بعد از ركوع.

(مسـأله ٤٥٥) منظـور از قيام متّصل به ركوع آن اسـت كه از حال ايسـتاده به 
ركوع برود.
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(مسـأله ٤٥٦) قيام در حال تكبرية االحرام ركن است، پس اگر عمدا يا سهوا 
ترك شود، نامزش باطل است.

(مسـأله ٤٥٧) قيام بعد از ركوع اگر عمدا ترك شـود نامز باطل مى شود و اگر 
سهوا ترك شود مانعى ندارد.

(مسـأله ٢٥٨) در حالـت عاد در حال قيام تكيه كـردن بر عصا و غريه جايز 
وىل مكروه است.

(مسـأله ٢٥٩) كسـى كه نمى توانـد كامالً بايسـتد، به هر صـورت بتواند بايد 
بايسـتد، اگـر چه بـا انحنا و يا بـدون آرامش و طمأنينه باشـد، وىل اگـر به هيچوجه 

نتواند، بايد نامز را نشسته بخواند .
(مسأله ٢٦٠) كسى كه نمى تواند بنشيند بايد در حال خوابيده نامز بخواند.

(مسـأله ٢٦١) كسـى كـه خوابيده نـامز مى خوانـد، در صورت امـكان بايد به 
پهلو راست بخوابد بگونه ای كه ، سينه و شكمش به طرف قبله باشد، اگر نتواند 
بايـد بـه پهلو چپ بخوابد، وسـينه و شـكمش به طـرف قبله باشـد، و اگر آن هم 

نتواند بايد به پشت بخوابد و كف پاهايش به طرف قبله باشد.
(مسـأله ٤٦٢) كسـى كه خوابيده نامز مى خواند، ركوع و سـجده را به اشـاره 
انجام مى دهد و در سـجده ها بيش از ركوع خم شـود. و اگر نتواند خم شـود بنابر 
احتياط واجب چشـمهايش را به نيّت ركوع و سـجده مى بندد و اگر از آن هم عاجز 

باشد، بايد نيّت ركوع و سجده مى كند.
(مسـأله ٤٦٣) كسـى كه سـجده اش را به اشـاره انجـام مى دهد بنابـر احتياط 
واجـب بايـد پيشـانى اش را بـر چيـز بگـذارد كـه سـجده بـر آن جايـز اسـت.

(مسأله ٤٦٤) كسى كه نمى تواند مهه نامزش را ايستاده بخواند، وىل مقدار از 
آن را مى تواند، بايد در هر ركعت به مقدار كه مى تواند ايستاده بخواند، وهنگامى 
كه عاجز شد بنشيند، باز هر وقت توانست برخيزد، تا بدينگونه نامزش را متام كند .
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 قرائت
قرائت نخستني جزء هر ركعت  است .

م مهه نامزها واجب و مستحب، خواندن  ل و دوّ (مسـأله ٤٦٥) در ركعت اوّ
سوره محد واجب است.

حيـم » در سـوره محـد و مهه  محـن الرّ (مسـأله ٤٦٦) آيـه رشيفـه « بسـم اهللاّ  الرّ
سوره ها قرآن به جز سوره برائت ( توبه ) جزء سوره مى باشد.

(مسـأله ٤٦٧) در نامزهـا واجـب بايـد بعـد از سـوره محد يك سـوره كامل 
ديگر خوانده شود.

(مسأله ٤٦٨) در نامزها واجب به جهت تنگى وقت، بيامر، ترس و عجله 
زياد سوره ساقط مى شود، وىل بنابر احتياط واجب مرشوط بر اين است كه خواندن 

آن مشقت داشته باشد.
(مسـأله ٤٦٩) در نامز واجب نمى تواند يكى از چهار سـوره ا را كه سـجده 
واجب دارند بخواند، زيرا بايد بالفاصله سجده كند و در اين صورت نامزش باطل 

مى شود.
(مسـأله ٤٧٠) سـوره ها « عزايـم » كه سـجده واجـب دارند، چهار سـوره 

هستند و آيه ها سجده به رشح زير است :
مني سوره قرآن ]. ١ ) آيه ١٥ از سوره « امل سجده » [ سى و دوّ

٢ ) آيه ٣٧ از سوره « حم سجده » [ چهل و يكمني سوره قرآن ].
٣ ) آخرين آيه سوره « نجم » [ پنجاه و سومني سوره قرآن ].

٤ ) آخرين آيه سوره « علق » [ نود و ششمني سوره قرآن ].
(مسأله ٤٧١) كسى كه آيه سجده را بخواند و يا به آن گوش دهد، بايد بالفاصله 
به سجده برود، مگر اين كه در حال نامز باشد، در اين صورت بنابر احتياط واجب با 

رسش اشاره مى كند.
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(مسـأله ٤٧٢) در سـجده واجـب قـرآن، بايـد رشايـط زيـر رعايـت شـود:
١ ـ نيّت

٢ ـ هفت عضو سجده بر رو زمني قرار بگريد.
٣ ـ حمل پيشـانى بيش از چهار انگشـت از جا زانوها و انگشـتان پاها بلندتر 

نباشد.
٤ـ  بنابـر احتيـاط واجـب پيشـانى را بـر زمني و يا چيـز كه از زمـني روييده 

بگذارد.
(مسـأله ٤٧٣) كسى كه در حالت سواره آيه سجده را بخواند يا بشنود، اگر با 
رس به سجده اشاره كند كاىف است و به جز نيّت، ديگر رشايط ياد شده الزم نيست.

(مسـأله ٤٧٤) در سـجده واجب قـرآن، رو به قبله بودن، بـا وضو بودن، پاك 
بودن بدن و لباس و ديگر رشايط نامز الزم نيست.

د و سالم ندارد، و مستحب  (مسأله ٤٧٥) سجده واجب قرآن، تكبري و ، تشهّ
است كه پس از رس برداشتن از سجده تكبري بگويد.

(مسأله ٤٧٦) در سجده واجب قرآن بنابر احتياط واجب بايد ذكر بگويد و هر 
ذكر از ذكرها سجده نامز كفايت مى كند.

(مسأله ٤٧٧) پس از فراغت از محد، بايد تعيني كند كه چه سوره ا مى خواند، 
حيم » را به نيّت آن سـوره بخواند و اگر بدون تعيني  محـن الرّ آنـگاه آيه « بسـم اهللاّ  الرّ
سوره « بسم اهللاّ  » را بگويد، بايد آن را به نيّت سوره ا كه خواهد خواند اعاده ناميد.

را  معينـى  سـوره  محـد،  سـوره  شـدن  متـام  از  پيـش  اگـر   (٤٧٨ (مسـأله 
تصميـم بگـريد كـه در آن ركعـت بخوانـد، بـه هنـگام متام شـدن محد، غفلـت كند 
مى كنـد. كفايـت  بخوانـد  عـادت   رو از  مى خوانـد،  مهيشـه  كـه  را   سـوره ا و 

حـى » و « االنرشاح » يك سـوره،  (مسـأله ٤٧٩) در نـامز سـوره ها: « والضّ
و سـوره ها « فيل » و « اليالف » يك سـوره حمسوب مى شـوند، پس اگر كسى در 
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حى » را بخواند، بايد سـوره « انرشاح » را نيز  نامز واجب بعد از محد سـوره « والضّ
ضميمـه كند، و اگر سـوره « فيل » را بخواند بايد سـوره « اليـالف » را نيز ضميمه 

ناميد.
(مسـأله ٤٨٠) در نـامز واجب به جز در مورد چهار سـوره فـوق بنابر احتياط 
واجـب، خواندن بيش از يك سـوره جايز نيسـت، وىل در نامزها مسـتحبى مانعى 

ندارد.
ا الكافرون ) را  حد ( قل يا اهيّ (مسأله ٤٨١) كسى كه سوره توحيد و يا سوره جَ
رشوع كرده، نمى تواند آن را رها كرده سـوره ديگر را بخواند، پس اگر « بسـم اهللاّ  
» را به نيّت يكى از اين دو سـوره گفته باشـد نمى تواند به سـوره ديگر و يا به يكى 

از آن دو سوره عدول كند.
(مسـأله ٤٨٢) نامزگـزار در ركعت سـوم از نـامز مغرب و در ركعتها سـوم 
و چهـارم نامزهـا چهـار ركعتـى، بني « محـد » و « تسـبيحات اربعه » خمريّ اسـت.
(مسـأله ٤٨٣) در ركعتهـا سـوم و چهـارم از نامزها سـه ركعتـى و چهار 
اهللاّ  واهللاّ اكرب » كاىف است وىل سه بار  ركعتى يك بار « سبحان اهللاّ  واحلمدهللاّ  وال اله االّ

گفتن افضل است و هبرت آن است كه استغفار را نيز به آن اضافه كند.
م  ل و دوّ (مسـأله ٤٨٤) برا مردها واجب اسـت كه محد و سـوره ركعـت اوّ

نامزها زير را بلند بخواند : 
١ ) نامز صبح
٢ ) نامز مغرب
٣ ) نامز عشاء
٤ ) نامز مجعه

(مسـأله ٤٨٥) مردان و زنان بايد محد و سـوره نامزها ظهر و عرص را آهسـته 
بخوانند، به جز نامز ظهر روز مجعه كه مستحب است بلند خوانده شود.
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(مسـأله ٤٨٦) در ركعـت سـوم نامز مغـرب و ركعتها سـوم و چهارم ديگر 
نامزها، مردان و زنان بايد محد و تسبيحات اربعه را آهسته بخوانند، به جز « بسم اهللاّ  

» كه مستثنى مى باشد.
(مسـأله ٤٨٧) به جز محد و سـوره و تسـبيحات، در ديگـر ذكرها واجب يا 
مسـتحبى نامز، مهانند تكبرية االحرام، تشـهد، سـالم، ذكر ركوع و سجده و قنوت، 

نامزگزار خمريّ است كه آهنا را بلند يا آهسته بگويد.
بگوينـد  عرفـا  كـه  آنسـت  خوانـدن  آهسـته  از  منظـور   (٤٨٨ (مسـأله 
صدايـش را خمفـى كـرده و بنابـر احتيـاط واجـب بايـد جوهـر صـدا ظاهر نشـود.
(مسـأله ٤٨٩) نامزگـزار بايـد محد و سـوره و ديگر ذكرها واجـب نامز را به 
عربـى صحيـح بخواند و تلفّظ غلط آن كفايت نمى كنـد ودر صورت امكان بايد ياد 

بگريد .
 (مسـأله ٤٩٠) نون سـاكن بنابر احتياط واجب، هنگامى كه پيش از حروف « 
 : يرملون » ( ، ر، م، ل، و، ن ) قرار بگريد، بايد در حرف يرملون ادغام شود، مثالً
دُ اَالّ ». هَ دُ اَنْ ال » خوانده مى شود: « اَشْ هَ هُ » و « اَشْ لَّ هُ » خوانده مى شود: « يَكُ نْ لَ « يَكُ
(مسـأله ٤٩١) در حـال قرائـت بايـد بـدن كامـالً در حـال آرامـش و طمأنينه 
باشـد، چنانكـه در فصل « تكبـرية االحرام » گفتيم، وىل اگر سـهوا آرامش بدنش به 
هم بخورد، نامزش باطل نمى شـود. اگر چه هبرت اسـت در صورتى كه فرصت باقى 

باشد، آن را در حال آرامش بدن اعاده كند.

 قنوت
(مسأله ٤٩٢) در مهه نامزها واجب و مستحب قنوت مستحب است، به جز 
« شـفع » كه مورد اشـكال اسـت و مى توان به نيّت « رجاء مطلوبيّت » در آن قنوت 

را به جا آورد.
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م ديگر نامزها بعد  (مسـأله ٤٩٣) در نامز « وتر » پيش از ركوع و در ركعت دوّ
از قرائت و پيش از ركوع قنوت مستحب است.

(مسـأله ٤٩٤) در قنـوت ذكـر خـاىصّ رشط نيسـت، بلكـه هر ذكـر و دعائى 
كـه برايش آسـان باشـد كفايت مى كند، اگر چه بـا تلفّظ غلط و يا غري عربى باشـد.

(مسأله ٤٩٥) يكى از هبرتين ذكرها قنوت كلامت فرج است:
امواتِ  بِّ السَّ بْحانَ اهللاّ ِ رَ ظيمُ سُ ُّ الْعَ ىلِ ريمُ ال اِلهَ اِالَّ اهللاّ  الْعَ ليمُ الْكَ ـَ ال اِلهَ اِالَّ اهللاّ ُ احلْ
دُ  مْ ـَ احلْ ظيمِ وَ شِ الْعَ ـرْ بِّ الْعَ نَّ وَ رَ نَهُ يْ نَّ وَ ما بَ عِ وَ ما فيهِ ـبْ ضـنيَ السَّ رَ َ بِّ األْ عِ وَ رَ ـبْ السَّ

. نيَ بِّ الْعاملَ هللاّ ِِ رَ

 ركوع
در هر نامز، واجب يا مستحب، در هر ركعت بعد از محد و سوره وتسبيحات 
اربعـه، يك مرتبه « ركوع » واجب اسـت، بـه جز نامز آيات، كه در هر ركعت آن پنج 

ركوع واجب است.
(مسأله ٤٩٦) ركوع ركن است و لذا اگر عمدا يا سهوا، كم يا زياد بشود، نامز 
باطل مى شود، به جز نامز مجاعت كه اگر برا متابعت از امام مجاعت زياد شود، نامز 

را باطل نمى كند.
(مسأله ٤٩٧) در ركوع چند چيز واجب است كه عبارتند از:

ل: خـم شـدن به طرف جلو به نيّـت ركوع، از حال ايسـتاده، به مقدار كه  اوّ
نوك انگشتان به زانوها برسد.

ظيمِ  بِّـىَ الْعَ ـبْحانَ رَ م: گفتـن ذكـر ركوع و آن عبارت اسـت از يك بار: « سُ دوّ
بْحانَ اهللاّ ِ » ويا هر ذكر ديگری مهانند ال اله اال اهللا ) و احلمد  هِ » يا سه بار: « سُ دِ مْ بِحَ وَ

هللا واهللا اكرب وغري آهنا بگويد كه بمقدار سه سبحان اهللا باشد كفايت ميكند . 
(مسـأله ٤٩٨) اگر كسـى در ركوع « سـبحان ربّى األعىل و بحمـده » بگويد، 
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كفايـت نمى كند، مگر اين كه ذكرها ديگر بـه آن اضافه كند كه جمموعا به مقدار 
سه سبحان اهللاّ  بشود.

(مسأله ٤٩٩) مريىض كه سه بار سبحان اهللاّ  گفتن برا او مشقّت دارد، يك بار 
ـبْحانَ اهللاّ ِ » بـرا او كفايـت مى كنـد. مهچنـني در تنگى وقت، يـا هر رضورت  « سُ
عرفيه ديگر چون ترس و غريه، به رشط اينكه مهه وقت را فرا بگريد، بنابر احتياط 

واجب.
سـوم: پس از متام شـدن ذكر ركوع، بايد راست بايسـتد و پس از آن كه بدنش 

آرام بگريد به سجده برود.
(مسـأله ٥٠٠) اگر نامزگزار نمى تواند به حال ايسـتاده ركوع كند حتّى با تكيه 
به عصا و غريه، به صورت نشسته ركوع مى كند و به مهان مقدار كه در حال ايستاده 

خم مى شد، در حال نشسته خم مى شود.
(مسأله ٥٠١) اگر كسى نتواند در حال نشسته نيز به مقدار واجب برا ركوع 
 كـه مى تواند برا خـم شـود، بنابر احتيـاط واجب بايد در حال ايسـتاده به مقدار
ركـوع خـم شـود، و اگر به مقـدار كم نيـز نتواند خم شـود، بايد نامزش را ايسـتاده 
بخواند و برا ركوع اشاره كند و اگر قادر به اشاره هم نباشد چشمهايش را به نيّت 

ركوع مى بندد.
ه شود، نامزش  (مسأله ٥٠٢) اگر كسى ركوع را فراموش كند ودر سجده متوجّ
ه شود، يكى از  م متوجّ باطل مى شـود، و هبرت اسـت در صورتى كه پيش از سجده دوّ

مبطالت نامز را انجام بدهد، مثالً از قبله برگردد، سپس نامزش را از رس بگريد.

سجده
سجده عبارت است از هنادن پيشانى بر زمني برا خضوع در برابر پروردگار.
(مسـأله ٥٠٣) در هر نامز واجب و مسـتحب، در هر ركعت، بعد از ركوع، دو 
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سـجده واجب اسـت. و هر دو با هم ركن هسـتند، اگر كسـى عمدا يا سهوا در يك 
ركعت اصالً سجده نكند و يا چهار مرتبه سجده كند نامزش باطل مى شود.

(مسأله ٥٠٤) اگر يك سجده در نامز سهوا كم يا زياد شود، نامز باطل نمى شود.
(مسـأله ٥٠٥) در سجده بايد پيشانى را بر زمني و يا چيز كه از زمني روييده 

بگذاريد .
(مسـأله ٥٠٦) عالوه بر هنادن پيشـانى بـر زمني، چند چيز در سـجده واجب 

است:
ل: گذاشـتن هفـت عضو سـجده بـر زمني كه عبارتند از: پيشـانى، دسـتها،  اوّ

زانوها و دو انگشت شست پاها.
هِ  دِ مْ بِحَ ىل وَ عْ َ بِّىَ األْ بْحانَ رَ م: گفتن ذكر سجده و عبارت است از يك بار: « سُ دوّ

» و يا سه بار « سبحان اهللاّ  » به تفصيىل كه در ركوع بيان شد.
(مسأله ٥٠٧) بايد ذكر سجده در حاىل گفته شود كه هفت عضو بر روی زمني 

و در حملّ خود آرام گرفته باشد.
سـوم: برداشـتن رس از سجده زمني دو سـجده، ومهچنني بنابر احتياط واجب 

م نيز، به طور كه صاف بنشيند و بدن آرام بگريد. بعد از سجده دوّ
چهارم: اين كه حمل سجده او كه پيشانى را بر آنجا هناده، بيش از چهار انگشت 

بسته، از جاهای ديگر اعضا سجده بلندتر يا پائني تر نباشد.
(مسـأله ٥٠٨) اگر پيشـانى بى اختيار از جا سـجده بلند شـود، در اينجا دو 

صورت است:
١ ) اگر هنگامى رو دهد كه پيشـانى را بر زمني هناده و در آن اسـتقرار يافته 
است، پس آن يك سجده به شامر مى آيد، اگر چه ذكر نگفته باشد، و لذا در صورت 
امـكان بايـد نگذارد كه پيشـانى دوباره برگردد، بلكه مى نشـيند و آن را يك سـجده 
م حساب نمى كند. حساب مى كند و اگر پيشانى بى اختيار برگردد، آن را سجده دوّ
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٢ ) اگر پيش از استقرار رخ دهد، چنانكه به هنگام عجله پيش مى آيد كه پيشانى 
هر برگردد، جمموع  هر خـورده برمى گردد، در اينجا نيز اگر بى اختيار بـه رو مُ بـر مُ
آهنا را يك سجده حساب مى كند و ذكر سجده را به اميد اين كه اين قسمت نيز جزء 
سجده اول باشد بنابر احتياط واجب مى گويد. وىل اگر بتواند از برگشتن پيشانى بر 
رو مهر خوددار كند، بنابر احتياط واجب نامز را به هم زده  ونامز را اعاده می كند .
(مسـأله ٥٠٩) اگر نامزگزار از سـجده كامل عاجز باشد، بنابر احتياط واجب 
بايد به مقدار ممكن خم شود و پيشانى را بر چيز كه سجده بر آن جايز است بگذارد 

و عضوها ديگر سجده را بر زمني بگذارد.
(مسـأله ٥١٠) اگـر نامزگـزار بـه هيچوجه نتواند خم شـود با اشـاره سـجده 
مى كنـد، اگـر نتواند با اشـاره چشـم، و اگر از آن هـم ناتوان باشـد از قلبش خطور 

مى دهد كه سجده مى كند.
(مسـأله ٥١١) كسـى كه به هيچوجه نمى تواند پيشـانى اش را بر زمني بگذارد 
بايـد چانـه اش را بـر چيز كه سـجده بر آن جايز اسـت بگـذارد، اگر ممكن نباشـد 
بينـى اش را بر زمني بگذارد، اگر آن نيز ممكن نباشـد هـر جايى از صورتش كه ممكن 

باشد آن را بر مهر يا هر چيز ديگر كه سجده بر آن جايز است بگذارد.
(مسـأله ٥١٢) اگر كسـى يك يا هر دو سجده را فراموش كند و پيش از ركوع 
ه شود برمى گردد و آن را انجام مى دهد و نامزش را ادامه مى دهد. ركعت بعد متوجّ

(مسـأله ٥١٣) كسـى كه يك سـجده را فرامـوش كرده و پس از خم شـدن به 
ركـوع ركعـت بعـد يادش آمده، نـامزش صحيح اسـت و بعد از نامز قضا سـجده 

فراموش شده را بجا می آورد واگر دو سجده فراموش شده نامزش باطل است .
(مسأله ٥١٤) اگر نامزگزار در حال برخاستن يا پيش از رشوع تشهد شك كند 
كـه سـجده را انجـام داده يا  نه؟ برمى گردد و انجام مى دهد وىل اگر بعد از ايسـتادن 
ويا بعد از دخول به تشـهد شـك كند، به شـك خود اعتنا نمى كند و نامزش را ادامه 

مى دهد.
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تشّهد و سالم
م يك بار  مني سجده ركعت دوّ در نامزها دو ركعتى بعد از رس برداشتن از دوّ
د گفتن واجب اسـت. وىل در نامزها سـه ركعتى و چهار ركعتى يك بار ديگر  تشـهّ

د بگويد. م ركعت نيز آخر بايد تشهّ پس از سجده دوّ
د در نامز واجب است وىل ركن نيست و لذا اگر عمدا كم يا  (مسأله ٥١٥) تشهّ
زياد شود نامز باطل می شود وىل اگر سهوا كم يا زياد شود نامز باطل نمى شود. فقط در 
صورتى كه سهوا كم شود به تفصيىل كه بيان خواهد شد بايد آن را بعد از نامز قضا كند.
(مسـأله ٥١٦) در تشـهد ظاهر اين اسـت كه شـهادتني و صلوات بر پيامرب و 
اهل بيت آن حرضت به هر تعبري باشد كفايت مى كند وىل هبرت آن است كه بگويد:
 ، هُ ـولُ سُ هُ وَ رَ بْدُ دا عَ مَّ َ دُ اَنَّ حمُ ـهَ هُ وَ اَشْ يكَ لَ هُ ال رشَ دَ حْ دُ اَنْ ال اِلهَ اِالَّ اهللاّ ُ وَ ـهَ « اَشْ

دٍ ». مَّ َ دٍ وَ آلِ حمُ مَّ َ ىل حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ اَللّ
د نيست، وىل بنابر احتياط  (مسأله ٥١٧) ظاهر اين است كه صلوات جزء تشهّ

واجب بايد گفته شود.
ه  د را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد متوجّ (مسـأله ٥١٨) اگر تشـهّ
شود بايد بنشيند و آن را تدارك ناميد، و اگر بعد از خم شدن به ركوع يادش بيايد نامز 

را ادامه مى دهد و بعد از نامز دو سجده سهو به جا مى آورد.
د را فراموش كند و سالم بدهد و از نامز خارج شود،  (مسـأله ٥١٩) اگر تشـهّ
د نگفته، آن را قضا مى كند و اگر در اثنا سالم يادش بيايد  آنگاه يادش بيايد كه تشهّ

د را مى گويد و سالم را دوباره اعاده می كند . برمى گردد و تشهّ
(مسأله ٥٢٠) اگر در حال سالم گفتن شك كند كه تشهد را گفته يا نه؟ نامزش 
د را گفته اسـت. مهچنني اسـت شك  را ادامه مى دهد و بنا مى گذارد بر اين كه تشـهّ
د پس از برخاسـتن به ركعت بعد، وىل اگر در حال برخاسـتن شك كند بايد  در تشـهّ

آن را انجام دهد.
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سـالم  د  تشـهّ از  بعـد  بايـد   نـامز هـر  ركعـت  آخريـن  در   (٥٢١ (مسـأله 
بگويـد و آن را مى تـوان يكـى از دو عبـارت زيـر را گفتـه واز نـامز خـارج شـود :

نيَ احلِ اهللاّ ِ الصّ بادِ ىل عِ يْنا وَ عَ لَ المُ عَ ١ ـ اَلسَّ
مْ يْكُ لَ المُ عَ ٢ ـ اَلسَّ

ةُ  َ محْ مْ وَ رَ يْكُ لَ المُ عَ ةُ اهللاّ ِ » و برتر از آن: « اَلسَّ َ محْ مْ وَ رَ يْكُ لَ المُ عَ و هبرت است « اَلسَّ
هُ »  بگويد . كاتُ بَرَ اهللاّ ِ وَ

ـالمُ  (مسـأله ٥٢٢) پيش از سـالمها واجب، مسـتحب اسـت بگويد: « اَلسَّ
هُ » وىل نمى توان با آن از نامز خارج شد. كاتُ ةُ اهللاّ ِ وَ بَرَ َ محْ بِىُّ وَ رَ ا النَّ َ يْكَ اَهيُّ لَ عَ

(مسـأله ٥٢٣) سـالم آخريـن جزء نامز اسـت و با گفتن سـالم از نـامز خارج 
مى شود و بعد از آن انجام دادن چيزهايى كه نامز را باطل مى كند مانعى ندارد.

د و سالم واجب اسـت و بايد بدن كامالً  (مسـأله ٥٢٤) نشسـتن در حال تشهّ
آرام باشد، چنانكه در مورد قرائت گفته شد.

د و سالم  (مسـأله ٥٢٥) كسـى كه از نشسـتن ناتوان باشـد، بايد در حال تشـهّ
بايسـتد، اگر نتواند به پهلو راسـت بخوابد، اگر نتواند بـه پهلو چپ، اگر از آن 

هم عاجز باشد به پشت مى خوابد وتشهد را ميگويد .
(مسـأله ٥٢٦) اگر نامزگزار پس از فراغت از نامز شـك كند كه سـالم گفته يا 
ت نامز مى گذارد و به شـك خود اعتنا نمى كند. و ميزان در فراغت  نه؟ بنا را بر صحّ
از نامز اين است كه خود را فارغ از آن بيابد، و مشغول كار ديگر مهانند تعقيبات، 

نامز ديگر و يا كار ديگر شده باشد.
(مسـأله ٥٢٧) اگـر نامزگـزار پيـش از آن كـه تعـداد ركعات نامز كامل شـود، 
ه شـود كه مرتكب كار نشـده باشـد كه  اشـتباها سـالم بدهد، اگـر هنگامى متوجّ
عمد و سـهو آن نامز را باطل مى كند مثل حرف زدن ، نامزش را كامل مى كند و 

نامزش صحيح است، در غري اين صورت نامزش باطل مى شود.
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 ترتيب
بايد افعال نامز را به ترتيبی كه گفته شد انجام دهد، به اين معنى كه با تكبريه االحرام 
نـامز را رشوع كنـد، در هر ركعتى محد و سـوره را پيش از ركوع انجام دهد سـپس ، 
د را پيش از سالم انجام دهد. د، و تشهّ ركوع را پيش از سجده، سجده را پيش از تشهّ

(مسـأله ٥٢٨) اگر كسى عمدا ترتيب را به هم بزند نامزش باطل مى شود، وىل 
اگر از رو سهو يا نادانى ترتيب را به هم بزند چهار صورت دارد:

م بدارد، مهانند اين كه ركوع را ترک كرده  ١ ) اگر ركنى را بر ركن ديگری مقدّ
و هـر دو سـجده را انجـام دهد و يا هر دو سـجده را  ترک كرده و بـه ركوع ركعت 

بعد برود، نامزش باطل است.
٢ ) اگر غري ركن را بر ركن مقدم بدارد، مثالً ركوع را ترک كرده وبعد از يك سجده 
متوجه شود ، برمى گردد ركوع را انجام مى دهد، سپس آن سجده را دوباره انجام مى دهد.

د را بني دو سجده بگويد ، در  ٣ ) اگر غري ركن را بر غري ركن مقدم بدارد، مثالً تشهّ
د را اعاده مى كند. م را انجام مى دهد، سپس تشهّ اين صورت نيز برمى گردد سجده دوّ
د وبا قرائت  ٤ ) اگـر ركـن را بر غري ركـن مقدم بدارد، مثـالً ركوع را بر تشـهّ
د  مقدم بدارد، در اين صورت نامزش را ادامه مى دهد، پس اگر آنچه ترك شده، تشهّ

يا سجده واحده باشد، آن را بعد از نامز قضا مى كند.

 مواالت
د، سـالم و ديگر ذكرها واجب نامز  در محد و سـوره، تسـبيحات اربعه، تشهّ
بايد حروف يك كلمه پشت رس هم و بدون فاصله ادا شود، به طور كه عرفا به آن 

يك كلمه گفته شود.
(مسأله ٥٢٩) طول دادن ركوع، سجده، خواندن سوره ها طوالنى، اذكار و 

ادعيه، اگر چه به نيّت جزئيت نباشد، به مواالت نامز رضر نمى رساند.



.......................................................................... منتخب املسائل  ١٠٨

 مبطالت نماز
چيزهايى كه نامز را باطل مى كنند عبارتند از:

ل: از بـني رفتن برخى از رشايط نامز، مهانند پوشـش تـن و پاكى بدن، كه به  اوّ
تفصيل قبالً مقرض شديم .

م: رو دادن چيز كه وضو يا غسـل را باطل مى كند، چه عمد باشد، يا  دوّ
سـهو و يا از رو ناچار. به جز اسـتحاضه و كسى كه نمى تواند از بريون آمدن 

بول و غائط جلوگري كند، كه احكام آهنا به تفصيل بيان شد.
سـوم: انحـراف از قبلـه بـا متام بـدن، اگر چه زياد هم نباشـد، چـه عمد ، يا 
سـهو، يا از رو ناچار باشد، مگر اين كه ناچار باشد كه اين گونه نامز بخواند، 

مانند كسى كه در كشتى نامز مى خواند.
چهارم: انجام دادن كار كه صورت نامز را به هم مى زند.

(مسـأله ٥٣٠) اگر نامزگزار كار انجام دهد كه اهل رشع بر حسـب آنچه از 
ر كنند كه او ديگر مشـغول نامز نيسـت، بنابر  احـكام رشيعت به دسـت آورده تصـوّ

احتياط واجب نامزش باطل مى شود، مانند:
١ ) سكوت طوالنى، بدون اشتغال به ذكر.

٢ ) صداهايى كه از دهانش خارج مى شـود و مفهوم خاىصّ را مى سازند، اگر 
چه سخن گفتن به آن صدق نكند.

٣ ) كف زدن و رقصيدن و ديگر كارها هلو.
٤ ) اشاره هايى كه به مفهوم فحش و ناسزا باشد.

٥ ) كارها دستى، چون دوزندگى و بافندگى به مقدارمعتد به .
ه. ٦ ) خوردن و آشاميدن به مقدار قابل توجّ

(مسـأله ٥٣١) اگر نامزگزار در وسـط نامز برا هشـدار دادن كسى دستهايش 
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را به يكديگر بزند، يا با دست به پايش بزند، يا با عصا و امثال آن به ديوار بزند . ويا 
ه كسى، پرتاب  انداختن سـنگ ريزه به سـو كسى، حركت دادن دسـت برا توجّ
كردن سـنگ برا دفع سـگ و امثال آن و كشـتن مار و عقرب و امثال آهنا در حال 

نامز مانعى ندارد.
پنجـم: سـخن گفتن عمد، اگر چـه از رو ناچار باشـد، وىل حرف زدن 
سهو، اگر چه به خيال متام شدن نامزش باشد مانعى ندارد و نامزش صحيح است .
(مسـأله ٥٣٢) اگر نامزگزار كلمه يك حرىف بر زبان جار كند كه معنى داشته 
 باشـد نـامزش باطل مى شـود و اگر كلمه يك حرىف بدون معنى نيـز بر زبانش جار

كند، بنابر احتياط واجب نامزش باطل مى شود.
(مسأله ٥٣٣) در چند مورد سخن گفتن نامز را باطل نمى كند.

١ ) تالوت قرآن .
٢ ) ذكر خدا و رسول خدا n به قصد ستايش و پيامرب خدا.

٣ ) دعـا و نيايـش، مرشوط بر اين كه به صورت مناجات و خطاب به خداوند 
باشـد، مثالً بگويد: « خداوندا فالنى را بيامرز ». وىل اگر بگويد: « خداوند بيامرزد 

فالنى را » يا خطاب به كسى بگويد: « خدا ترا بيامرزد » جايز نيست.
٤ ) پاسخ سالم، نه تنها جايز بلكه واجب است.

باشـد   تعبـري مهـان  بـه  بايـد  نـامز   اثنـا در  سـالم  پاسـخ   (٥٣٤ (مسـأله 
كـه سـالم كننـده بـر زبـان آورده اسـت، پـس اگـر « سـالم » گفتـه، بايد در پاسـخ 
بگويـد: « سـالم »، اگـر « سـالم عليكـم » گفتـه، پاسـخ نيـز « سـالم عليكـم » 
ـالم عليكـم » بگويد. ـالم عليكـم » گفتـه، باز هم بايد « السّ مى باشـد، و اگـر « السّ
(مسـأله ٥٣٥) پاسـخ سـالم در نـامز و غـري آن، بنابـر احتياط واجـب بايد به 
صورتى باشد كه سالم دهنده آن را بشنود و پاسخ دادن با اشاره رس و دست كفايت 

نمى كند و زياد بلند كردن صدا در نامز مكروه است.
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(مسـأله ٥٣٦) اگر كسـى به عنوان شـوخى، مسـخره، يا به زمحت انداختن ، 
سالم بدهد، پاسخ سالمش واجب نيست.

ششـم: خنده كردن عمد كه صدادار باشـد، اگر چه بـه صورت بى اختيار و  
بنابر احتياط واجب بدون قهقهه باشد  .

 ،امـور دنيـو بـا صـدا بـرا هفتـم: بنابـر احتيـاط واجـب گريـه عمـد
ماننـد يـاد مـرده، از دسـت دادن مـال و ترس از سـتمگر اگر چـه بى اختيار باشـد.
(مسـأله ٥٣٧) گريه برا اهل بيت  D و گريه برا مصائبى كه به اهل بيت 

و شيعيان آهنا وارد شده، اگر به شئون اخرو برگردد مانعى ندارد.
(مسـأله ٥٣٨) گريه بـرا حق و حقيقت و برا اظهار تأثّـر از جناياتى كه بر 
اهل بيت واقع شـده و برا عشـق و عالقه به آنان به جهت رابطه ا كه با پروردگار 

دارند، مانعى ندارد.
خضـوع  عنـوان  بـه  يكديگـر   رو دسـتها  گـذاردن  آن  و  تكفـري،  هشـتم: 
و خشـوع بيشـرت در برابـر پـروردگار اسـت، كـه اگـر در ايـن كار ترويـج باطـل 
باشـد و يـا بـه عنـوان يكـى از رشايط نـامز انجام پذيـرد بدعـت و حرام اسـت و با 
ـه بـه حرمـت آن نـامز هم باطـل مى شـود، در غري ايـن صورت مكروه اسـت. توجّ

و  نمى شـود،  باطـل  نـامزش  كنـد  تكفـري  سـهوا  كسـى  اگـر   (٥٣٩ (مسـأله 
بـه خاطـر تقيّـه هـم مانعـى نـدارد، حتّـى در مـوارد ممكـن اسـت واجب باشـد.

هنم: گفتن « آمني » بعد از سوره مباركه محد است كه حرام است و بنابر احتياط 
واجب نامز باطل مى شـود، وىل اگر سـهوا يا برا تقيّه باشد مانعى ندارد و شايد در 

موارد هم واجب باشد.
(مسأله ٥٤٠) اگر نامزگزار شك كند كه آيا يكى از مبطالت نامز انجام پذيرفته 

است يا نه؟ بنا مى گذارد بر اين كه انجام نيافته است.
(مسـأله ٥٤١) اگـر نامزگـزار پس از فراغت از نامز شـك كند كـه آيا نامزش را 
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ت آن مى گذارد. صحيح انجام داده است يا نه؟ بنا را بر صحّ
(مسـأله ٥٤٢) قطـع كـردن نامز مسـتحبى اختياراً جايز اسـت و بنابـر احتياط 
واجـب در نـامز واجب جايز نيسـت ولی قطع كـردن برا كار كـه ارزش دينى يا 
يـن، انجام واجبات يا مسـتحبات فـور، حفظ مال و  دنيـو دارد ، ماننـد: ادا دَ

حيوان و رسيدن به بدهكار،  جايز است .
(مسـأله ٥٤٣) وظيفه درود و صلوات بر پيامرب اكرم  nجز با ضميمه كردن 
« وَ آلِهِ » ادا نمى گردد، چنانكه روايات فراوانى از طريق شـيعه و سـنّى در اين رابطه 
وارد شده، و به مهني دليل برا شيعيان و شيفتگان خاندان رسالت به صورت شعار 

درآمده است، كه خداوند بر عزّت و منزلتشان بيفزايد.

نماز جمعه
در زمـان غيبت حرضت وىل عرص ارواحنا فداه، مكلّف خمري اسـت كه در روز 

مجعه نامز مجعه و يا نامز ظهر را بخواند.
(مسـأله ٥٤٤) نـامز مجعـه دو ركعـت اسـت و در هـر ركعـت يك محـد و يك 
ـا چند ويژگـى دارد: سـوره ماننـد ديگـر نامزهـا دو ركعتـى خوانده مى شـود، امّ
١ ) در نـامز مجعـه دو خطبـه به جـا دو ركعت قبـل از نامز خوانده مى شـود.

٢ ) نامز مجعه بايد با مجاعت خوانده شود .
٣ ) محد و سوره نامز مجعه بايد بلند خوانده شود.

ل بعد از قرائت  ٤ ) در نامز مجعه دو قنوت مسـتحب اسـت، يكى در ركعت اوّ
م پس از ركوع. پيش از ركوع، وديگر در ركعت دوّ

ل بعد از محد سوره « مجعه » و  ٥ ) در نامز مجعه مستحب است كه در ركعت اوّ
م سوره « منافقون » خوانده شود. در ركعت دوّ

(مسـأله ٥٤٥) بايـد خطيب مجعـه خطبه را در حال ايسـتاده بخواند و ميان دو 
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خطبه با نشست كوتاهى فاصله بيندازد.
ل محد و سـتايش پروردگار را انجـام داده، به  (مسـأله ٥٤٦) بايـد در خطبه اوّ
تقـوا و پرهيـزكار سـفارش كنـد و سـوره ا از قـرآن را تالوت ناميـد و در خطبه 
م پـس از سـتايش پـروردگار بـر پيامـرب و اهل بيـت آن حـرضت درود بفرسـتد. دوّ

م بعـد از نـام گرامی  (مسـأله ٥٤٧) بنابـر احتيـاط واجـب بايـد در خطبـه دوّ
ـه  D را بـه ترتيـب بـر زبـان جـار كـرده، بـر آنان  پيامـرب اكـرم  i ، اسـامى ائمّ
درود و صلـوات بفرسـتد، آنـگاه بـر مؤمنـني و مؤمنـات طلـب آمـرزش ناميـد.
(مسـأله ٥٤٨) بنابـر احتيـاط واجـب بايـد خطيب مجعـه در حال ايـراد خطبه 
بـا طهـارت باشـد و رشايـط پاكـى از حـدث و خبـث الزم را دارا باشـد، مقـدار 
واجـب از دو خطبـه را بـه عربى بخواند و بـه مقدار متعارف صدايـش را بلند كند.
(مسـأله ٥٤٩) صحبـت كـردن نامزگـزاران بـه هنـگام خطبـه خوانـدن حرام 
اسـت بلكـه شايسـته اسـت كـه رشكت كننـدگان بـه خطبـه ها گـوش فـرا دهند .

ت و مرشوعيّت نامز مجعه رشايطى هسـت كه از آن  (مسـأله ٥٥٠) بـرا صحّ
مجله :

١ ) فرا رسـيدن وقت، وىل جايز اسـت كه خطبه ها را پيش از وقت رشوع كند 
ل  ل وقت از آهنا فارغ شـده وارد نامز شـود، و در غري اين صورت بايد در اوّ و در اوّ
ل وقت تأخري بيندازد، بنابر احتياط  وقت رشوع به خواندن خطبه ها بناميد و اگر از اوّ

واجب از نامز ظهر كفايت نمى كند.
٢ ) اجتامع پنج نفر كه يكى از آهنا امام باشد وبنابر احتياط واجب بايد مرد باشد 
اگر چه برا زن و كودك نيز رشكت در نامز مجعه جايز اسـت، وىل برا مرشوعيّت 

نامز مجعه بنابر احتياط واجب بايد حداقل پنج نفر مرد اجتامع ناميند.
٣ ) در كمرت از يك فرسـنگ ـ كه تقريبا شـش كيلومرت مى شـود ـ دو نامز مجعه 
برگـزار نمى شـود. و اگر خوانده شـود، هر كدام كـه جلوتر برگزار شـده و رشايط 
مى باطل مى شـود و اگـر مهزمان آغاز  صحـت نامز مجعـه را دارا بوده، صحيح و دوّ
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شوند هر دو باطل مى باشند.
(مسـأله ٥٥١) كسـى كه به خطبه ها نامز مجعه نرسيده، اگر به خود نامز برسد 

و آن را با امام بخواند كفايت مى كند.
م نامز مجعه برسـد و اقتدا كند و مهراه  (مسـأله ٥٥٢) اگر نامزگزار به ركعت دوّ
م را خودش تكميل مى كند  امـام بـه ركوع برود، نامز مجعه را درك كرده و ركعـت دوّ

وىل بايد محد و سوره آن را بلند بخواند.
تعيينـى  واجـب  مـا  عـرص  در  مجعـه  نـامز  كـه  آنجايـى  از   (٥٥٣ (مسـأله 
نيسـت، بلكـه واجـب ختيـري اسـت، رشكـت كـردن در آن هنـگام شـنيدن اذان 
آن واجـب نيسـت و در نتيجـه اشـتغال بـه داد و سـتد در آن زمان حرام نمى باشـد.

 نماز آيات
نـامز آيـات بر هر مكلّفى واجب اسـت، مگـر زنى كه در حـال حيض يا نفاس 

باشد، كه ادا و قضا آن واجب نيست.
(مسأله ٥٥٤) نامز آيات به چهار سبب واجب مى شود:

١ ـ كسوف ( خورشيد گرفتگى )
٢ ـ خسوف ( ماه گرفتگى )

٣ ـ زلزلـه ـ بنابـر احتيـاط واجـب ـ اگـر چـه باعث ترس و وحشـت نشـود.
٤ ـ رعد و برق و بادها رسخ و سـياه و هر بال آسـامنى كه موجب ترس و 

وحشت نوع مردم بشود.
(مسـأله ٥٥٥) در بالهـا زمينـى چون رانش زمني و فرو رفتگى ( خسـف ) 
اگر موجب ترس و وحشـت نوع مردم شـود، بنابر احتياط واجب نامز آيات واجب 

مى شود.
(مسـأله ٥٥٦) موجبات نامز آيات در هـر منطقه ا اتّفاق بيفتد فقط برا اهل 
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آن منطقه و جاها نزديك به آن كه عرفا حوالی و وابسـته به آنجا به شـامر مى آيند، 
نامز آيات واجب مى شود .

(مسـأله ٥٥٧) وقت نامز آيات در مورد گرفتن خورشـيد و ماه، از حلظه ا كه 
رشوع بـه گرفتـن مى كنند آغاز مى شـود و تا باز شـدن كامل آهنا ادامـه دارد، و هبرت 

است كه پيش از رشوع به باز شدن آهنا انجام شود.
لع  (مسـأله ٥٥٨) اگـر كسـى به هنـگام خورشـيد گرفتگى و مـاه گرفتگى مطّ
نشـود تـا كامـالً بـاز شـوند، اگر مهـه قـرص آهنـا گرفته باشـد، بايـد قضـا آن را 
بـه جـا آورد، وىل اگـر قسـمتى از آهنـا گرفتـه باشـد، قضـا آن واجب نمى شـود.
لع  (مسـأله ٥٥٩) اگـر كسـى به هنـگام خورشـيد گرفتگى و مـاه گرفتگى مطّ
شـود، وىل نـامز آيـات را نخواند، بايد قضـا آن را بخواند، اگر چـه مهه قرص آهنا 

نگرفته باشد.
(مسـأله ٥٦٠) نامز آيات دو ركعت اسـت، و هر ركعتى پنج ركوع دارد بعد از 
د  م تشهّ هر ركوعى كامالً بايستد و بعد از ركوع پنجم به سجده برود و در ركعت دوّ

و سالم نامز را به جا آورد.
(مسأله ٥٦١) نامز آيات را به دو صورت مى توان انجام داد:

١ ) پيش از هر ركوعى يك محد و يك سـوره بخواند ( يعنى در هر ركعت پنج 
محد، پنج سوره و پنج ركوع به جا آورد ).

بخوانـد  ركعـت پـس از سـوره محـد قسـمتى از يـك سـوره را  ٢ ) در هـر 
و بـه ركـوع بـرود، سـپس از ركـوع برخيـزد و قسـمت ديگـر از آن سـوره را 
بخوانـد و بـه ركـوع بـرود، آنـگاه برخاسـته قسـمت سـوم آن سـوره را بخوانـد، 
سـپس بـه ركـوع رفتـه برخيـزد و قسـمت چهـارم آن را بخوانـد، آنـگاه بـه ركـوع 
رفتـه برخيـزد و قسـمت پنجـم آن سـوره را بخوانـد و بـه پايان برسـاند، سـپس به 
م نيز چنـني كند. ركـوع رفتـه، از ركـوع برخاسـته به سـجده بـرود و در ركعـت دوّ

(مسـأله ٥٦٢) كسـى كه سـوره ا را تقسـيم مى كند بايد پيش از ركوع پنجم 
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هر ركعت سـوره را كامل كند و اگر به كمرت از پنج قسـمت تقسـيم كرده باشد، پس 
هنگامى كه سوره به پايان رسيد، بايد پس از رس برداشتن از ركوع بعد سوره محد 
را بخوانـد و سـوره ديگر را آغاز كنـد و پيش از ركوع پنجـم آن را تكميل ناميد و 
بنابـر احتيـاط واجب هرگز قبل از تكميل سـوره به ركوع پنجم نـرود و به بعىض از 

سوره اكتفا نمى كند اگر چه در ركوع سابق از اين ركعت سوره را متام كرده باشد.
(مسـأله ٥٦٣) هـر ركوعـى در نامز آيات يك ركن اسـت و لـذا اگر يك ركوع 

عمدا يا سهوا كم يا زياد بشود، نامزش باطل مى شود.
م چهارم،  (مسـأله ٥٦٤) در نـامز آيات مسـتحب اسـت كه پيـش از ركـوع دوّ
ششـم، هشـتم، و دهـم قنـوت بگـريد و مى توانـد بـه برخـى از آهنـا اكتفـا ناميـد.
(مسـأله ٥٦٥) نـامز آيات مسـتحب اسـت با مجاعـت خوانده شـود، و در اين 

صورت محد و سوره از مأموم ساقط مى شود وىل ديگر اذكار واجبه را بايد بگويد.
(مسـأله ٥٦٦) اگـر چنديـن موجب نامز آيـات رو دهد، نامز آيـات نيز به آن 

تعداد واجب مى شود.
(مسـأله ٥٦٧) كسى كه چندين نامز آيات عهده اوست، به هنگام خواندن نامز 

آيات الزم نيست كه سبب و علّت آن را تعيني كند، خواه ادا باشد يا قضا.

 نماز قضا
اگر كسـى نامزها واجب را از روی عمد يا سـهوی ، يا فراموشى، يا نادانى، 
يا در اثر غلبه خواب و يا به هر دليل ديگر در وقتش نخواند، بايد قضا آن را انجام 

دهد.
(مسـأله ٥٦٨) هـر نـامز كه به جهت ترک يكـى از اجزاء و يـا رشايط آن، به 
صـورت باطل خوانده شـده و اعاده نكرده در خارج از وقـت ، بايد قضا آن را به 

جا آورد.
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(مسأله ٥٦٩) در چندين مورد نامز كه ترك شده قضا ندارد، :
دوران كودكی وديوانگی وبيهوشـی وكفر وزن حائض در ايام عادت ماهانه 

وزائو در ايام نفاس .
(مسـأله ٥٧٠) نامزهائـى را كـه شـخص مرتـد در ايّـام ارتـداد نمى خوانـد، 
بنابـر احتيـاط واجب بايد پـس از توبه كردن قضـا كند، اگر چه مرتد فطر باشـد.

(مسـأله ٥٧١) اگـر در اثنـا وقـت كـودك بالـغ شـود، جمنـون عاقـل گردد، 
وبيهـوش بـه هـوش آيـد، كافـر مسـلامن شـود، بايـد آن نـامز را بخواننـد و اگـر 
نخواننـد در خـارج وقـت   قضـا آن را بـه جـا آورنـد. حتّـى اگـر بـه انـدازه يك 
بخواننـد. را  آن   قضـا بايـد  واجـب  احتيـاط  بنابـر  بـود،  باقـى  وقـت  ركعـت 

(مسـأله ٥٧٢) اگـر پس از وارد شـدن وقت نامز زن حائض گـردد، اگر وقت 
كاىف برا خواندن نامز داشـته و نخوانده اسـت، بايد پس از پاك شدن قضا آنرا به 

جا آورد.
(مسـأله ٥٧٣) كسـى كه خودش را مسـت كرده، هر نامز كه در حال مسـتى 
از او فوت شـود بايد آن را قضا كند، وىل اگر سـبب مسـتى به اختيار خودش نبوده، 
ظاهرا قضا نامزهايى كه در حال مسـتى از او فوت شـده بر او واجب نيسـت، اگر 

چه هبرت است كه آهنا را قضا كند.
(مسـأله ٥٧٤) در قضا نامزها يوميّه ترتيب الزم نيسـت، مگر در نامزهايى 
كـه در ادا آهنـا ترتيـب واجب باشـد، مانند نامز ظهـر و عرص از يـك روز، كه بايد 

قضا آهنا نيز به ترتيب انجام پذيرد.
(مسـأله ٥٧٥) اگـر مثـالً بـه مـدت ١٠ روز نامزهـا يوميّـه از كسـى فـوت 
شـده، مى توانـد كـه ده نـامز صبـح پشـت رس هـم، سـپس ده نـامز ظهـر و مهچنـني 
بقيـه نامزهـا را بخوانـد، اگـر چـه هبـرت ايـن اسـت كـه ترتيـب را رعايـت كنـد.
(مسـأله ٥٧٦) كسـى كه مى داند نامز قضا بر عهده اش هست وىل در تعداد آهنا 

شك مى كند بنا را بر كمرت مى گذارد.
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(مسـأله ٥٧٧) تـا انسـان زنده اسـت ديگـر نمى توانـد نـامز و روزه و ديگر 
واجبـات او را انجـام دهـد، اگـر چـه خـودش از انجـام دادن آهنـا ناتـوان باشـد، 
قـدرت  خـودش  دارد وىل  مـاىل  اسـتطاعت  كـه  كسـى  مـورد حـجّ از  بـه جـز در 
ـه و مبـارشت اعامل حـجّ را نداشـته واز خوب شـدن مآيوس باشـد . رفتـن بـه مكّ

(مسـأله ٥٧٨) نايـب بايـد مسـلامن، عاقل و مؤمن باشـد و لـذا نيابت خمالف 
كفايت نمى كند، و بنابر احتياط واجب به نيابت خمالفى كه مسـتضعف ( يعنى كسى 
كه اقرار به واليت ائمه هدD   نكند وىل منكر آن هم نباشد ) است نيز نمى توان 

اكتفاء كرد.
(مسأله ٥٧٩) نايب بايد به هنگام انجام دادن عمل، منوبٌ عنه را ـ هر چند به 

صورت امجال ـ معنيّ كند، و تعيني آن بعد از عمل كفايت نمى كند.
(مسـأله ٥٨٠) بر وىلّ واجب نيسـت كه نسـبت به قضا نامز و روزه ميّت زن 

اقدام كند، اگر چه هبرت است.
ميّـت  اگـر  و  اسـت،  مـرد  وارثِ  اينجـا  در  وىلّ  از  منظـور   (٥٨١ (مسـأله 
چنـد وارث مـرد داشـته باشـد، قضـا نـامز و روزه او بـر مهـه آهنا واجب اسـت، 
بـه صـورت واجـب كفائـى، پـس اگر يكـى از آهنـا انجـام دهـد از گـردن ديگران 
سـاقط مى شـود و اگـر كسـى انجـام ندهد مهـه آهنـا در نزد خـدا مقرصّ مى باشـند.
(مسـأله ٥٨٢) در هر عمىل كه نيابت جايز است، مى توان كسى را اجري كرد تا 
ه او  ه باشد، يا برا فراغت ذمّ آن عمل را به قصد امتثال امر كه به منوبٌ عنه متوجّ

انجام دهد، چه واجب باشد يا مستحب، چه از طرف زنده باشد يا مرده.
ه ميّت فارغ نمى شـود، بلكه هنگامى كه اجري  (مسـأله ٥٨٣) با اجري گرفتن ذمّ

ه ميّت فارغ مى شود. آن عمل را به طور صحيح انجام داد، ذمّ
(مسأله ٥٨٤) اگر كسى را اجري كنند كه نامز و روزه ا را از طرف ميّت انجام 
دهد، ظاهر اين اسـت كه بايد شـخصا آن را انجام دهد و اگر ديگر آن عمل را به 
جا آورد، كفايت نمى كند مگر قرينه بخصوص و يا اذن خاىصّ بعد از اجاره داللت 
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كند بر اينكه مبارشت معترب نيست.
(مسـأله ٥٨٥) اگـر اجـري به جا خود شـخص ديگر را اجـري بگريد، جايز 
نيست كه او را به مبلغى كمرت از آنچه خود اجري شده، اجري كند، مگر اين كه جنس 

اجرت خمتلف باشد و يا مقدار از عمل را خودش انجام داده باشد.
(مسـأله ٥٨٦) اگـر با اجـري رشط نكنند كه نـامز را با چه مقدار از مسـتحبّات 

بخواند، بايد مقدار از مستحبّات را كه در نامز قضا معمول است به جا آورد.

 نماز جماعت
نامز مجاعت از مسـتحبات موكده است و در نامزها يوميّه تأكيد فراوان شده، 
خصوصـا در نامزهـا صبـح و مغرب و عشـاء و باخلصوص نسـبت به مهسـايگان 
مسـجد كه در آن نامز مجاعت اقامه مى شـود و يا كسانى كه بانگ اذان را مى شنوند 

ودر حديث آمده است :
پيامـرب اكـرم  n فرمودند : « هر كس پشـت رس پيشـنامز عامل نـامز بخواند، 
مانند اين است كه پشت رس من وحرضت ابراهيم خليل  A نامز خوانده است ».
(مسـأله ٥٨٧) اگـر انسـان اهليّـت امـام مجاعـت را به دسـت نياورده باشـد، 
نمى تواند به او اقتدا كند، وىل در هر حال شايسته است كار نكند كه از اقتدا نكردن 

او جنبه ها منفى استفاده شود.

شرايط نماز جماعت
نامزهـا روزانه، آيات، عيدين، ميّت و استسـقاء را مى توان به مجاعت خواند 

وىل مرشوعيّت آن در نامزهای ديگر ثابت نشده است.
(مسـأله ٥٨٨) نـامز عيد فطر و قربـان اگر چه در زمان غيبت واجب نيسـتند، 
ه  D واجب بود، مى توان آهنا را با مجاعت خواند. وىل چون در عرص حضور ائمّ
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(مسـأله ٥٨٩) كسـى كه نامزش را فراد خوانده، اگر نامز مجاعت بر پا شـود، 
مستحب است كه يك بار ديگر آن را با مجاعت بخواند و اگر بعدا معلوم شود كه نامز 

م كفايت مى كند . ىل  باطل بوده نامز دوّ اوّ
(مسـأله ٥٩٠) اگر كسـی وارد مسجد شـود ونامز مجاعت برپا باشد وبخواهد 
نـامز را فـرادی بخواند مانعی نـدارد اگر چه امام مجاعـت دارای رشايط امامت بوده 

باشد .
 (مسـأله ٥٩١) كسى كه يكى از نامزها يوميّه را مى خواند، مى تواند به كسى 
كـه يكـى ديگر از نامزها يوميّه را مى خواند اقتدا كنـد، اگر چه در ادا و قضا بودن، 

شكسته و متام بودن، بلند و آهسته بودن، با يكديگر متفاوت باشد.
(مسـأله ٥٩٢) نـامز مجعـه و عيديـن بـا كمـرت از پنـج نفـر منعقـد نمى شـود .
اقتـدا  او  بـه  اسـت  زيـد  مجاعـت  امـام  اينكـه  بخيـان  اگـر   (٥٩٣ (مسـأله 
كنـد، وبعـد معلـوم شـود كـه شـخص ديگـری بـوده ، مجاعتـش  صحيـح اسـت .
(مسـأله ٥٩٤) اگر در وسـط نامز، امام مجاعت ديوانه گـردد ويا غش ناميد ويا 
وضويش باطل شده ويا بيادش آيد كه وضو نداشته می تواند يک نفر از مآمومني ويا 
غـري آن را مقدم بدارند ومهچنني مأمومني می توانند بقيّه نامز را به صورت فراد به 

پايان برسانند.
ولكن مسـتحب اسـت امام مجاعت ويا مأمومني يا يكى از مأمومني خودش را 

م بدارد و بقيّه نامز را به امامت او به پايان برسانند. مقدّ
(مسـأله ٥٩٥) برا رسـيدن به مجاعت، بعد از تكبريه االحرام وپيش از سالم 
در هر جزئى از اجزاء نامز فرصت و امكان هست، به اين معنى كه در وسط قرائت، 
د و غري  پيش از ركوع، بعد از ركوع، در حال ركوع، در حال سـجده، در حال تشـهّ

آن، مى تواند در حال ايستاده تكبريه االحرام گفته، وبه مجاعت ملحق شود.
 رسـيدن بـه يك ركعت بايـد پيش از ركوع و يـا در اثنا (مسـأله ٥٩٦) برا
ركـوع پيـش از آن كـه امـام رس از ركـوع بـردارد به او ملحق شـود، اگـر پس از رس 
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برداشتن از ركوع اقتدا كرده به امام ملحق شود، آن ركعت را درك نكرده، و ركعت 
لني ركعت او به شامر خواهد آمد. بعد اوّ

(مسـأله ٥٩٧) اگر كسـى بعـد از ركوع آخريـن ركعت نامز بـه مجاعت ملحق 
شـود، پس از سـالم امـام برمى خيزد و بـدون اين كـه تكبريه االحرام را اعـاده كند، 

نامزش را ادامه مى دهد.
(مسـأله ٥٩٨) اگر امام در حال ركوع باشـد وىل بداند كـه اگر تكبريه االحرام 
بگويـد و به طرف ركوع خم شـود، امـام را در حال ركوع درك نخواهـد كرد، بنابر 
احتيـاط واجـب نبايـد تكبري بگويـد، بلكه بايد منتظـر بامند، پس از رس برداشـتن از 
ركوع، اگر خواست مى تواند تكبري گفته وارد نامز شود و مهراه امام به سجده برود، 

وىل از ركعت بعد برا او حساب مى شود.
(مسـأله ٥٩٩) اگـر به اميد اين كه امام را در ركـوع درك مى كند، تكبري بگويد 

وىل پيش از آن كه به طرف ركوع خم شود، امام رس از ركوع بردارد، در اينجا :
بنابـر احتيـاط واجب يا قصد انفراد ميكند ويا نـامزش را هبم ميزند تا بتواند در 

ركعت بعد به مجاعت ملحق شود.
(مسـأله ٦٠٠) اگر كسـى تكبري بگويد و به طرف ركوع خم شـود، وىل امام را 
در ركوع درك نكند، مجاعت او منعقد نمى شود و نامزش فراد مى شود و آن ركوع 
برا او يك ركعت حمسـوب مى شـود، وىل هبرت اسـت كه نامزش را به هم بزند و از 

رس بگريد.
ل باشد و هر مأمومى  (مسـأله ٦٠١) بايد صفها نامز مجاعت به يكديگر متصّ

يا شخصا به امام متّصل باشد و يا به وسيله ديگر مأمومني به امام متّصل باشد.
(مسأله ٦٠٢) برا اتّصال مأمومني به امام، بايد در ميان آهنا با ديوار و پرده و 

امثال آهنا فاصله نيفتاده باشد.
(مسـأله ٦٠٣) اگر نرده و يا شبكه ا كه سـوراخها آن گشاد باشد، در ميان 

صفها حائل شود، مانعى ندارد.
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(مسـأله ٦٠٤) بني صفها مردان و زنان، اگـر با پرده و امثال آن فاصله بيفتد 
مانعى ندارد.

(مسأله ٦٠٥) هر مأمومى مى تواند از جلو يا از چپ و يا راست به امام متّصل 
شـود و اگـر در ميـان امام و مأمـوم و يا در ميـان مأمومني كمى فاصله باشـد مانعى 

ندارد، بلكه اتّصال عرىف كفايت مى كند.
 (مسأله ٦٠٦) بنابر احتياط واجب بايد بني سجده گاه كسى كه در صف بعد
ايسـتاده با حمل ايسـتادن صف جلوتر بيش از ١٢٥ سانتى مرت فاصله نباشد، و اگر از 
طـرف راسـت و يا چپ متّصل شـده، بايد بـني قدمها آهنا بيش از مقدار ياد شـده 

فاصله نباشد.
ه ا مرتفع باشـد،  (مسـأله ٦٠٧) در جائى كه حمل ايسـتادن امام به صورت پلّ

بنابر احتياط واجب بايد بيش از سه انگشت بلندتر از جا مأموم نباشد.
(مسـأله ٦٠٨) اگـر حمـل ايسـتادن مأمـوم بلندتر از جايـگاه امام باشـد مانعى 
نـدارد، اگر چه زياد هم باشـد، مگر اينكه به قدر مرتفع باشـد كـه عرفا يك مكان 

صدق نكند.
(مسأله ٦٠٩) در انعقاد نامز مجاعت رشط است كه مأموم مقدم بر امام، و بنابر 
احتياط واجب مساو هم نيز نباشند، بلكه مأموم هرچه به مقدار چهار انگشت هم 

كه باشد عقبرت بايستد.

 شرايط امام جماعت
در امام مجاعت رشايط ذيل الزم است :

١ ) عاقل باشد.
٢ ) شيعه اثناعرش باشد.

٣ ) حالل زاده باشد.
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٤ ) حدّ رشعى ـ از رو استحقاق ـ در حق او اجراء نشده باشد.
٥ ) اگر در ميان مأمومني، شـخىص آشـنا به مسائل رشعى هست، امام مجاعت 

نبايد شخص غري آشنا به احكام دين باشد.
٦ ) بالـغ باشـد، پس امامت كـودك بنابر احتيـاط واجب مطلقا جايز نيسـت.
٧ ) اگر در ميان مأمومني مرد هسـت، امام مجاعت بايد مرد باشـد، وىل امامت 

زن بر زهنا جايز است.
٨ ) اگر مأموم محد و سوره اش را به طور صحيح ادا كند، بنابر احتياط واجب 
ىل از نامزها جهر ( كه محد و سـوره بلند خوانده مى شـود ) بايد  در دو ركعت اوّ

قرائت امام صحيح باشد.
٩ ) عدالـت و آن عبـارت از پا بند شـديد انسـان به احكام دين اسـت كه 

موجب اجتناب از گناهان كبريه باشد.
(مسـأله ٦١٠) شـخص عادل جز در حاالت اسـتثنائى به گناه آلوده نمى شود 
و اگر در مورد در اثر غلبه شـهوت و غضب مرتكب گناهى شـد فورا نادم شده و 

توبه مى كند.
(مسـأله ٦١١) گناهان كبريه، گناهانى است كه خداوند متعال برا آهنا وعده 
آتش داده است و آهنا بسيار هستند، در بخش امر به معروف و هنى از منكر به برخى 

از آهنا  اشاره خواهيم كرد .
(مسأله ٦١٢) پشت رس كسى كه عدالتش مشكوك باشد نمى توان نامز خواند، 

بلكه بايد به يكى از دو راه زير عدالت او حمرز شود:
١ ـ دو نفـر عـادل كـه بـا او ارتباط نزديك داشـته باشـند و از ميـزان ديانت و 
عدالـت او آگاه باشـند، بر عدالت او گواهـى بدهند. به رشط اين كـه گواهى دادن 
مسـتند به حدس و گامن نباشـد، بلكه از رو مشاهدات عينى يا قرائنى باشد كه در 

حدّ مشاهده عينى است.
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 كه هر كس با او معارشت داشـته جز خوبى از او  ٢ـ  حسـن ظاهـر، در حـدّ
نديده و هرگز بد از او مشاهده نشده است.

(مسـأله ٦١٣) كسـى كه از ايسـتادن معذور باشـد مى تواند بر كسـى كه او نيز 
نشسـته نـامز مى خواند امامـت كند، وىل بنابـر احتياط واجب نمى تواند بر كسـى كه 

ايستاده نامز مى خواند امامت كند.
يـا  ـم  تيمّ بـا  و  اسـت  معـذور  كامـل  طهـارت  از  كـه  كسـى   (٦١٤ (مسـأله 
غسـل و يـا وضو جبـريه ا نـامز مى خوانـد، مى تواند بر افـراد سـامل امامت كند.

(مسـأله ٦١٥) اگر بعد از نامز معلوم شـود كه امام مجاعـت يكى از رشايط ياد 
شـده را نداشـته و يا به دليىل نامزش باطل بوده، نامز مأمومني صحيح اسـت و الزم 

نيست كه نامز خود را دوباره بخوانند.

 احكام نماز جماعت
(مسـأله ٦١٦) تنهـا چيـز كـه امـام مجاعـت از عهده مأمـوم سـاقط مى كند 
ل نـامز اقتدا  محـد و سـوره اسـت، كـه قرائـت امـام از مأمومى كـه در دو ركعـت اوّ
كـرده كفايـت مى كنـد، وىل ديگـر افعـال و اذكار نـامز را بايـد مأمـوم انجـام دهـد.
م  (مسأله ٦١٧) كسى كه يك يا چند ركعت از امام عقب مانده، در ركعت سوّ

م اوست، بايد خودش محد و سوره را بخواند. ل و دوّ و چهارم امام كه ركعت اوّ
(مسأله ٦١٨) كسى كه در ركعت سوم و چهارم به نامز مجاعت مى پيوندد، اگر 
پـس از خم شـدن امام به ركـوع تكبريه االحرام بگويد و امـام را در ركوع درك كند، 
محد و سوره آن ركعت از او ساقط است و در ركعت بعد بايد خودش محد و سوره 

را بخواند.
(مسـأله ٦١٩) اگـر در حـاىل كه امام مجاعت تسـبيحات اربعه مى گويد كسـى 
اقتـدا كنـد بايد خودش محد و سـوره بخوانـد، و اگر پيش از آن كه محد و سـوره اش 
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كامـل شـود، امام به ركوع برود به مقدار كه خوانـده اكتفاء مى كند و مهراه امام به 
ركوع مى رود و مى تواند كه آن را متام كرده در سجده به امام ملحق شود.

د با او مصادف شود، مثل  (مسـأله ٦٢٠) كسى كه از امام عقب مانده اگر تشهّ
م امام مصادف  ل او با تشهد دوّ د اوّ كسى كه در ركعت سوم وارد مجاعت شده و تشهّ

د مى گويد، سپس به نامز خود ادامه مى دهد. مى شود، مهراه او مى نشيند و تشهّ
م به نامز مجاعت پيوسته، هنگامى كه امام  (مسأله ٦٢١) كسى كه در ركعت دوّ
د مى نشـيند مى تواند برخيزد و از مجاعت منفصل شـود و مى تواند كه بر  برا تشـهّ
د  اقتدا خود باقى بامند و در حال « جتاىف » مشغول ذكر باشد و يا به تبعيت از امام تشهّ
 بخواند، سپس مهراه امام برخيزد و محد و سوره اش را بخواند و هنگامى كه امام برا
د بگويد و برخيزد و به امام برسـد. ركعت چهارم برمى خيزد او بايد بنشـيند و تشـهّ
(مسـأله ٦٢٢) مأموم در نامز مجاعت هر كجا وظيفه اش خواندن محد و سـوره 

و تسبيحات اربعه باشد و يا آهنا را به عنوان مستحبى بخواند، بايد آهسته بخواند.
بـه   نبايـد  و  بگـريد  پيشـى  امـام  بـر  افعـال  در  نبايـد  مأمـوم   (٦٢٣ (مسـأله 
قـدر عقـب بامنـد كـه عرفـا متابعـت حسـاب نشـود، و مى توانـد مهزمـان بـا او 
افعـال را انجـام بدهـد، اگـر چـه هبرت آن اسـت كـه اندكـى بعـد از او انجـام دهد.

(مسـأله ٦٢٤) در تكبريه االحـرام حتـام بايد مأموم بر امام پيشـى نگريد و حتام 
بايـد مهزمان با او نگويـد، بلكه بايد صرب كند تا امام تكبريه االحرام را بگويد و از آن 

فارغ شود، سپس مأموم به آن رشوع كند.
(مسـأله ٦٢٥) بـه جـز تكبريه االحـرام در ديگر اقـوال نامز، از محد و سـوره و 
تسـبيحات اربعه و اذكار، پريو از امام واجب نيسـت، بلكه مى تواند از امام پيشى 

بگريد و يا مهزمان با او بگويد.
(مسأله ٦٢٦) اگر كسى در ركوع و يا در سجده و يا در برخاستن از آهنا سهوا 
از امام پيشى بگريد، بايد برگردد و به امام ملحق شود و اگر اين كار موجب زيادتى 
ركوع و سجده شود مانعى ندارد و اگر برنگردد بلكه منتظر بامند تا امام به او برسد، 
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نامز و مجاعتش صحيح است.
(مسأله ٦٢٧) اگر كسى عمدا پيش از امام به ركوع يا سجده برود و يا از ركوع 

يا سجده برخيزد، بنابر احتياط واجب بايد در مهان حال بامند، تا امام به او برسد.
(مسـأله ٦٢٨) اگر امام و مأموم در تعداد ركعتها اختالف كنند مثالً امام يقني 
يا ظن قو داشـته باشد كه نامز سـه ركعت شده و مأموم يقني يا ظن قو بر خالف 

آن داشته باشد، هريك بايد به وظيفه خود عمل كند .

احكام كم و زياد شدن در نماز
اگر كسى عمدا چيز از اجزا و رشايط نامز را ترك كند نامزش باطل مى شود، 

اگر چه فقط يك حرف و يا حركه حرىف از قرائت يا اذكار واجب نامز باشد.
(مسـأله ٦٢٩) اگـر كسـى عمدا چيـز بر اجزا نـامز بيفزايد، نـامزش باطل 
 نامز باشد، مانند تكبري و امثال آن و يا از سنخ اجزا مى شود، خواه از سنخ اجزا

نامز نباشد، مثل اين كه دستش را به نيّت جزئى از اجزا نامز بلند كند.
(مسـأله ٦٣٠) اگر كسى چيز را سـهوا و يا از رو نادانى بر اجزا نامزش 
بيفزايد، نامزش باطل نمى شـود، مگر اين كه ركن باشـد، مثل ركوع يا دو سجده در 

يك ركعت، كه در اين صورت نامزش باطل مى شود.

احكام شك در نماز
 منظور از « شـك » طرف مقابل « يقني » اسـت، خواه دو طرف احتامل مساو
باشد، يا يك طرف آن قو تر از طرف ديگر باشد، كه طرف قويرت را « ظن و گامن » 

و طرف ضعيفرت را « وهم و خيال » مى نامند.
(مسـأله ٦٣١) آدم وسواسـى در نـامز و غـري آن نبايد به وسوسـه ا كه برايش 

پيش مى آيد اعتنا كند.
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 شك در نماز و افعال آن
(مسـأله ٦٣٢) اگر انسـان بعد از خارج شدن وقت نامز شك كند كه آيا نامزش 
را خوانده است يا نه؟ بنا مى گذارد كه خوانده است وىل اگر در اثنا وقت شك كند 

كه نامز خوانده يا نه؟ بايد آن را به جا آورد.
(مسـأله ٦٣٣) اگر نامزگزار پس از رشوع در نامز عرص شـك كند كه نامز ظهر 
را خوانـده اسـت يا نه؟ بنا مى گذارد كه خوانده اسـت، و اگر پـس از رشوع در نامز 
عشا شك كند كه نامز مغرب را خوانده است يا نه؟ بنا مى گذارد  كه خوانده است.

(مسأله ٦٣٤) اگر نامزگزار پس از فراغت از نامز شك كند كه نامزش را صحيح 
ت آن مى گذارد. خوانده يا نه؟ بنا بر صحّ

ت آن  (مسأله ٦٣٥) اگر نامزگزار پس از فراغت از يك جزء نامز، شك در صحّ
ت مى گذارد و به شك خود اعتنا نمى كند. كند، بنا بر صحّ

(مسأله ٦٣٦) كسى كه در رشايط نامز زياد شك مى كند، بايد به شك خود اعتنا 
نكند، اگر چه در اثنا نامز چنني شكى رو دهد.

(مسـأله ٦٣٧) اگر نامزگزار پيش از رشوع در نامز در مورد يكى از رشايط نامز 
ـ مثـل طهـارتـ  شـك كند، بايد به شـك خود اعتنـا كند و بنا را بـر نبودن آن رشط 
بگذارد، اگر چه زياد شـك كند، مگر اين كه به حدّ وسـواس برسد، در اين صورت 

اعتنا نمى كند.
ك بودن نظر عرف است، وىل اگر كسى در سه  (مسأله ٦٣٨) ميزان در كثريالشّ
ك است، و شايد با كمرت از آن نيز عنوان  نامز پشت رس هم شك كند او حتام كثريالشّ

ك صدق بكند. كثريالشّ
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 شك در ركعتهاى نماز
(مسـأله ٦٣٩) اگر نامزگزار در اثنا نامز در تعداد ركعتها آن شك كند، اگر 
لـ  بايـد به ظنّ خود عمل  بـه يكـى از دو طـرف آن ظنّ پيدا كنـدـ  هرچند بعد از تأمّ
كنـد و اگـر به هيچ طرف ظن پيدا نكند، اگر در نامز دو ركعتى يا سـه ركعتى و يا در 
م نامز چهار ركعتى باشد، نامزش باطل است، بايد از رس بگريد. ل و دوّ ركعتها اوّ

م  (مسـأله ٦٤٠) اگر نامزگزار در يك نامز چهار ركعتى بعد از اكامل ركعت دوّ
م، در تعداد ركعتها نامز شك  م از ركعت دوّ يعنى پس از امتام ذكر واجب سجده دوّ

كند، در پنج صورت  نامز او صحيح است :
ل: شك بني دو و سه  اوّ

م، شك كند  (مسأله ٦٤١) اگر نامزگزار پس از متام شدن ذكر واجب سجده دوّ
كه دو ركعت خوانده يا سـه ركعت؟ بايد بنا بگذارد كه سـه ركعت خوانده اسـت، 
پس برمى خيزد و يك ركعت ديگر مى خواند و نامز را متام مى كند، پس از سالم نامز، 

دو ركعت نامز احتياط را مى خواند، تا اگر كمبود در نامز بوده با آن جربان شود.
(مسـأله ٦٤٢) بنابـر احتياط واجـب بايد نامز احتياط بعـد از نامز بدون فاصله 
و بـدون ايـن كـه يكـى از مبطـالت نـامز را انجـام داده باشـد، به جـا آورده شـود.
(مسـأله ٦٤٣) بنابر احتياط واجب در شـك بني دو و سـه، بايد نامز احتياط را 
يـك ركعت ايسـتاده به جـا آورد و آن را فقط با محد بدون سـوره به صورت آهسـته 

بخواند، سپس ركوع، سجده، تشهد و سالم آن را به جا آورد.
م: شك بني سه و چهار  دوّ

(مسـأله ٦٤٤) نامزگـزار در هـر حاىل كه باشـد، اگر شـك كند كه سـه ركعت 
خوانده يا چهار ركعت، بايد بنا بر چهار بگذارد و نامز را متام كند، سپس نامز احتياط 

به جا آورد.
(مسـأله ٦٤٥) در مـورد شـك بني سـه و چهـار بايد يـك ركعت ايسـتاده و يا 
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دو ركعت نشسـته نامز احتياط به جا آورد و هبرت اين اسـت كه دو ركعت نشسـته را 
انتخاب كند. 

م: شك بني دو و چهار  سوّ
م شك كند  (مسـأله ٦٤٦) اگر نامزگزار پس از متام شدن ذكر واجب سجده دوّ
كـه دو ركعـت خوانده يا چهار ركعـت؟ بايد بنا بر چهار بگذارد و نـامز را متام كند، 

آنگاه دو ركعت نامز احتياط ايستاده، بجا آورد .
 چهارم: شك بني دو و سه و چهار

م شك كند  (مسـأله ٦٤٧) اگر نامزگزار پس از متام شدن ذكر واجب سجده دوّ
كـه دو ركعت نامز خوانده، يا سـه ركعت يا چهار ركعت؟ بايد بنا بر چهار گذاشـته 
نامز را متام كند، سپس دو ركعت ايستاده و بعدا دو ركعت نشسته نامز احتياط، آهسته 

و بدون سوره به جا آورد.
 پنجم: شك بني چهار و پنج

م، شك كند  (مسأله ٦٤٨) اگر نامزگزار بعد از متام شدن ذكر واجب سجده دوّ
كـه چهـار ركعت خوانده يا پنـج ركعت؟ بايد بنا بر چهار گذاشـته، نامز را متام كند، 

سپس دو سجده سهو به جا آورد.
(مسأله ٦٤٩) كسى كه از ايستادن معذور است و نامزش را نشسته مى خواند، 
بايـد نـامز احتيـاط را به گونـه ا انجام دهـد كه كمبـود احتامىل جربان شـود، به اين 

صورت كه:
م بايد يك ركعت نشسته بخواند. ل و دوّ ١ ) در صورت اوّ

٢ ) در صورت سوم بايد دو ركعت نشسته بخواند.
٣ ) در صورت چهارم نيز بايد دو ركعت نشسته، سپس يك ركعت نشسته بخواند.
ى رخ دهد و مطابق وظيفه خود به نامز  (مسـأله ٦٥٠) اگر برا نامزگزار شـكّ
ش تبديل به يقني يا ظنّ گردد،  ادامه دهد، اگر پيش از آن كه از نامزش فارغ شود، شكّ
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بايد وظيفه شك را رها كرده، به وظيفه يقني يا ظنّ خود عمل كند.
(مسـأله ٦٥١) اگر نامزگزار در تعداد ركعتها نامز به ظن خود عمل كند و بر 
آن مبنـا نـامزش را به پايان برسـاند و بعد از فراغت از نامزش ظنّش بر طرف شـود و 

دچار شك و ترديد شود، نامزش صحيح است و به شك خود اعتنا نمى كند.
(مسـأله ٦٥٢) در پنج مورد كه گفتيم مى توان شـك در تعداد ركعتها نامز 
را تصحيح كرد، تصحيح آهنا واجب نيست، بلكه مى توان نامز را با انجام دادن يكى 

از مبطالت نامز به هم زد و از رس گرفت.
(مسأله ٦٥٣) اگر نامزگزار در تعداد ركعتها نامز شك كند و مطابق وظيفه اش 
نامز را به پايان برساند، بنابر احتياط واجب، حتام بايد نامز احتياط را به جا آورد و از 

رس گرفتن نامز كفايت نمى كند.

 سجده سهو و قضاى اجزاى فراموش شده
(مسـأله ٦٥٤) اگر نامزگزار يك سـجده از سـجده ها نامز را فراموش كند و 
ه شـود، بايد بعد از نامز آن سـجده را قضا كند، سـپس دو  بعد از ركوع بعد متوجّ

سجده سهو به جا آورد.
د آخـر نـامز را فرامـوش كنـد و بعد از سـالم  (مسـأله ٦٥٥) اگـر كسـى تشـهّ
د را قضـا كنـد، سـپس دو سـجده سـهو بـه جـا آورد. يـادش بيايـد، بايـد آن تشـهّ
د آخر نامز را فراموش كند و بعد از  (مسأله ٦٥٦) اگر نامزگزار قسمتى از تشهّ
ه شـود، بنابر احتياط واجب بايد آن را قضا كند، سـپس دو سجده سهو  سـالم متوجّ

به جا آورد.
ل نـامز را فراموش كند و پـس از ركوع  د اوّ (مسـأله ٦٥٧) اگـر نامزگزار تشـهّ
ه شـود، بعد از نامز بايد دو سـجده سـهو به جا آورد و قضا آن الزم نيسـت،  متوجّ

مهچنني است بنابر احتياط واجب اگر قسمتى از آن را فراموش كرده باشد.



.......................................................................... منتخب املسائل  ١٣٠

د آخر و سجده واحده، ديگر اجزا فراموش شده  (مسـأله ٦٥٨) غري از تشـهّ
نامز قضا ندارد.

(مسأله ٦٥٩) مهه رشايط سجده نامز، در قضا سجده فراموش شده نيز الزم 
د فراموش شده الزم است. د نامز نيز در قضا تشهّ است، و مهه رشايط تشهّ

(مسأله ٦٦٠) در چند مورد سجده سهو واجب است :
١ ) سـخن بى جـا، كـم يـا زيـاد، سـهوا باشـد، و يـا عمـدا، بـه خيـال اين كه 
از نـامز فـارغ شـده اسـت، مهانند كسـى كـه در غري حملّ سـالم، سـالم داده باشـد.

د آخر. ل، و بنابر احتياط واجب برا تشهّ د اوّ ٢ ) برا فراموش كردن تشهّ
د و متّصل به آن باشد. و بنابر احتياط واجب  ٣ ) سالم بى جا، اگر مهراه با تشهّ

برا زياد سالم تنها .
م باشد. ٤ ) شك ميان چهار و پنج كه بعد از اكامل سجده دوّ

٥ ) به جا آوردن چيز در حال قيام كه مى بايست در حال نشسته انجام دهد، 
د بخواند، و يا چيز را كه مى بايست ايستاده  مهانند كسـى كه در حال ايسـتاده تشـهّ

انجام دهد، در حال نشسته انجام بدهد.
(مسـأله ٦٦١) كسى كه قدرت بر ايستادن دارد، اگر اشتباها تكبريه االحرام را 

در حال نشسته بگويد، نامزش باطل است .
٦ ) خواندن تسـبيحات اربعه در دو ركعت اوىل و يا خواندن محد و سـوره در 

ركوع يا سجده.
٧ ) در مـورد كـه امجاالً بداند كه در نامزش كم يا زياد واقع شـده كه نامز را 

باطل نمى كند.
(مسأله ٦٦٢) در چند مورد به جا آوردن سجده سهو هبرت است :

١ ـ هنگامـى كـه ترديـد دارد كـه كـم زيـاد در نـامز رو داده اسـت يـا نه؟
٢ ـ برا هر كم و زياده ا كه نامز با آن باطل نمى شود.
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٣ـ  برا شك ميان سه و چهار، هنگامى كه به گامنش چهار باشد و به آن عمل كند.
(مسـأله ٦٦٣) كسـى كه نامز احتياط و سـجده سـهو بر او واجب است، بنابر 
احتياط واجب بايد نامز احتياط را مقدم بر سـجده سـهو انجام دهد و هبرت اسـت كه 

اجزا فراموش شده نامز را نيز مقدم بر آن بدارد.
(مسـأله ٦٦٤) اگـر بيـش از يك مورد از اشـتباهاتى كه موجب سـجده سـهو 

مى باشد رو دهد، به مهان تعداد سجده سهو واجب مى شود.
(مسـأله ٦٦٥) سـجده سـهو تكبريه االحـرام نـدارد، اگـر چـه هبـرت اسـت.

(مسأله ٦٦٦) در سجده سهو چند چيز رشط است:
١ ) نيّت .

٢ ) بر زمني هنادن اعضا هفتگانه سجده.
٣ ) گذاشتن پيشانى بر چيز كه سجده بر آن جايز است.

٤ ) بلندتر نبودن جا پيشانى از حملّ ديگر اعضا سجده بيش از چهار انگشت.

٥ ) طهـارت، رو بـه قبلـه بـودن و ديگـر رشايـط نـامز بنابـر احتيـاط واجب.
(مسأله ٦٦٧) در سجده سهو ذكر معينى واجب نيست، وىل مستحب است كه 

يكى از ذكرها زير گفته شود:
. دٍ مَّ َ دٍ وَ آلِ حمُ مَّ َ ىل حمُ ىلَّ اهللاّ ُ عَ مِ اهللاّ ِ وَ بِاهللاّ ِ وَ صَ ١ ـ بِسْ

. دٍ مَّ َ دٍ وَ آلِ حمُ مَّ َ ىل حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ مِ اهللاّ ِ وَ بِاهللاّ ِ، اَللّ ٢ ـ بِسْ
. هُ كاتُ ةُ اهللاّ ِ وَ بَرَ َ محْ بِىُّ وَ رَ ا النَّ َ يْكَ اَهيُّ لَ المُ عَ مِ اهللاّ ِ وَ بِاهللاّ ِ، اَلسَّ ٣ ـ بِسْ

. هُ كاتُ ةُ اهللاّ ِ وَ بَرَ َ محْ بِىُّ وَ رَ ا النَّ َ يْكَ اَهيُّ لَ المُ عَ مِ اهللاّ ِ وَ بِاهللاّ ِ وَ السَّ ٤ ـ بِسْ
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 نماز مسافر
در دو مورد نامزها چهار ركعتى شكسته ( دو ركعتى ) خوانده مى شود:

١ ـ به هنگام ترس 
٢ ـ در مسافرت

 شرايط سفر
(مسـأله ٦٦٨) سفر كه موجب شكسته شدن نامز مى شود، رشايطى دارد كه 

از آن مجله است:
١ ) مسافت؛ و آن هشت فرسخ كه تقريبا ٤٦ كيلومرت مى باشد.

(مسأله ٦٦٩) اگر مسافر چهار فرسخ يا بيشرت سفر كند و چهار فرسخ يا بيشرت 
باز گردد، بايد نامز را شكسته بخواند.

(مسـأله ٦٧٠) مسافر كه رفت و برگشت او جمموعا هشت فرسخ مى شود، 
ل  برا شكسـته شـدن نامزش رشط نيست كه حتام مهان روز برگردد، بلكه اگر از اوّ
تصميم داشته باشد كه كمرت از ده روز بامند و در كمرت از ده روز به وطنش باز گردد، 

نامز را بايد شكسته بخواند.
(مسـأله ٦٧١) اگـر بـرا حمل مورد نظـر دو راه باشـد، يكى دور و بـه اندازه 
مسـافت رشعى باشـد ، ديگر نزديك و كمرت از مسـافت رشعى باشد ، اگر از راه 
نزديك برود نامزش متام اسـت و اگر از راه دور برود نامزش شكسـته اسـت، اگر چه 

برا رفتن از راه دور نياز نبوده باشد.
(مسأله ٦٧٢) اگر انسان در جايى چون صحرا به تنهائى زندگى مى كند، آغاز 
مسافرت از در خانه اش حساب مى شود وىل اگر در آباد يا در شهر زندگى مى كند، 

از نقطه پايانى شهر و روستا حساب مى شود.
(مسـأله ٦٧٣) شـهرها بزرگ كه در عرص ما به كثرت يافت مى شـود به دو 
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قسم مى باشند:
أ ـ شـهرهايى كه از نظر اقتصاد و ديگر شـئون زندگى به هم پيوسـته هستند 
و هيچكدام از شـهركها آن به صورت مسـتقل و جداگانه اداره نمى شوند، آهنا در 

حكم يك شهر هستند و بايد مسافت در آهنا از آخر شهر حماسبه شود.
بـ  شـهرهايى كـه هـر يـك از مناطق آن از نظر معيشـتى و اقتصـاد به طور 
مسـتقل اداره مى شـوند و ارتبـاط آهنا به يكديگـر در حدّ ارتباط شـهرها به يكديگر 
مى باشند، اين شهركها مهانند شهرها و روستاهايى است كه هر يك از آهنا گسرتش 
يافته به يكديگر نزديك و يا متّصل شده اند، كه در اين صورت هر يك از آهنا مستقل 

مى باشند، اگر چه به يكديگر نزديك باشند و به يك نام ناميده 
شـوند. در ايـن شـهركها بايد مسـافت را از آخر مهان شـهرك حسـاب كنند .
ل قصد داشـته باشـد كه به مقدار مسـافت  ٢ ) قصد مسـافت؛ يعنى بايد از اوّ
رشعى سفر كند، اگر چه اين قصد به تبع ديگر باشد، مثل زنى كه به تبع شوهرش 
مسـافت را قصـد مى كند و يا اجـري و كارگر كه به تبع كارفرما مسـافت رشعى را 

قصد مى كند.
(مسـأله ٦٧٤) اگر كسـى مشـغول گشـت و گذار باشـد تا به مقدار مسـافت 
راه رفتـه باشـد، بـدون ايـن كـه قصـد مسـافت كنـد، مسـافر بـه حسـاب نمى آيد.

(مسـأله ٦٧٥) كسـى كـه مقـدار از مسـافت را بـدون قصـد رفتـه، اگـر 
پـس از آن قصـد مسـافت كنـد، يعنـى قصـد كند كه هشـت فرسـخ ديگر بـرود، يا 
چهـار فرسـخ ديگر بـرود و برگـردد، از آن حلظه به بعد در حكم مسـافر مى باشـد.

٣ ) اسـتمرار قصـد مسـافت؛ بـه ايـن معنـى كـه تـا رسـيدن بـه مقصـد از 
قصـد خـود برنگـردد، پـس اگـر پيـش از رسـيدن بـه چهـار فرسـخ تصميـم بـه 
د شـود، بايـد نـامزش را متـام بخوانـد. بازگشـت بگـريد، يـا در ادامـه دادن آن مـردّ

٤ ) عبور نكردن از وطن
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(مسـأله ٦٧٦) اگر مسـافر تصميم دارد كه پيش از رسـيدن به مسافت رشعى 
د اسـت كه در آن منزل ده روز بامند يا نه؟ نامزش  در حمىلّ ده روز اقامت كند و يا مردّ

شكسته نمى شود.
٥ ) حرام نبودن سفر

(مسـأله ٦٧٧) در سفر حرام، چه اصل سفر حرام باشد، مانند زنى كه از خانه 
شـوهرش بدون اجازه او خارج شـود، يا انگيزه سـفر حرام باشـد، مانند مسـافرت 

برا دزد يا رخيتن خون حرام، نامزش قرص نمى شود.
(مسأله ٦٧٨) كسى كه به فرمان ستمگر صاحب منصبى مسافرت مى كند، در 
سـفر كه از لوازم پريو او باشـد، نامزش متام اسـت، چه فرستاده او باشد يا او را 

مهراهى كند.
(مسـأله ٦٧٩) مسـافر كه برا شـكار سـفر مى كند، اگر اين كار برا هتيّه 
هزينه زندگى باشـد نامزش شكسـته اسـت و اگـر برا رسگرمـى و خوش گذرانى 
ا خود  باشد، سفرش حرام است و بايد نامزش را متام بخواند و روزه اش را بگريد. امّ

شكار كردن ظاهرا مانعى ندارد.
فر نباشد ٦ ) كثريالسّ

 كه در مسـري معيّنى كار مى كرد، اگر به مقصد ديگر (مسـأله ٦٨٠) راننده ا
برا زيارت، سياحت، معاجله و امثال آهنا مسافرت كند، نامزش شكسته است.

(مسـأله ٦٨١) كسـى كـه كارش رانندگـى اسـت اگر وسـيله نقليـه اش را در 
شـهر برا تعمري مى گذارد و با وسـيله ديگر به وطن خود مى رود، بايد نامزش 

را شكسته بخواند.
(مسـأله ٦٨٢) كسى كه سـفر را برا خود شغل انتخاب مى كند، مانند راننده 
لني سـفر خـود نامزش را بايد متام بخواند و نياز به تكرار مسـافرت  و ناخـدا، از اوّ

فر بر او جار شود. نيست، تا حكم كثريالسّ
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فر جار نمى شود، اگر  (مسأله ٦٨٣) با يكى دو بار سفر كردن حكم كثريالسّ
چه طوالنی باشد ، بلكه الزم است تصميم بر ادامه مسافرهتا پياپى داشته باشد تا 

فر جار شود. حكم كثريالسّ
ت اقامت در وطن  ت مسافرت با مدّ (مسأله ٦٨٤) در مسافرهتا طوالنى اگر مدّ
فر جار مى شود، وىل اگر مدت اقامت او در وطن  برابر باشد، ظاهرا حكم كثريالسّ
ت مسافرت باشد، بايد نامزش را در سفر شكسته بخواند. به مقدار زياد بيش از مدّ
ـفر بر او صدق كرده و نامزهايش را در  (مسـأله ٦٨٥) كسى كه عنوان كثريالسّ
فر از او برداشته مى شود  سفر متام مى خواند، اگر ده روز در وطن بامند، حكم كثريالسّ
و در نخستني سفر بعد بايد نامز را شكسته بخواند و روزه اش را افطار كند، چه از 

ل تصميم داشته كه ده روز در وطن بامند يا بدون تصميم قبىل مانده باشد. اوّ
ص ٧ ) رسيدن به حدّ ترخّ

ص دو چيز است: (مسأله ٦٨٦) نشانه حدّ ترخّ
ل: در اثر فاصله گرفتن از شـهر، اهاىل شـهر او را نبينند، به اين نشانى كه او  اوّ

نيز اهاىل شهر را نبيند و تشخيص ندهد كه آيا ايستاده اند يا راه مى روند.
ن، بدون استفاده از بلندگو ) به گوش او نرسد. م: صدا اذان شهر ( صدا مؤذّ دوّ
(مسـأله ٦٨٧) مسـافر كه از وطنش خارج مى شـود، پس از رسـيدن به حدّ 
ـص نامزش شكسـته مى شـود، و مسـافر كه به سـو وطنش برمى گـردد، تا  ترخّ
ص نقطه  ص نرسـيده نامزش شكسـته اسـت، يعنى حـدّ ترخّ هنگامى كه به حدّ ترخّ

آغاز و نقطه پايانى سفر مى باشد.

 چيزهايى كه سفر را مى شكند
(مسأله ٦٨٨) در سه جا مسافر بايد نامز را متام بخواند :

ل: عبور از وطن  اوّ
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(مسأله ٦٨٩) وطن عبارت از رسزمينى است كه انسان آنجا را برا سكونت خود 
برگزيده است و تصميم دارد اگر حادثه ا پيش نيايد برا مهيشه در آنجا اقامت كند.
 (مسـأله ٦٩٠) وطن ممكن است زادگاه انسان باشد و ممكن است حملّ ديگر

باشد كه خود شخص آن را برا اقامت خود برگزيده باشد.
 (مسـأله ٦٩١) اگـر انسـانى بـه تبعيّت از پدر، مهـرس و امثال آن حمـىلّ را برا
سـكونت خود برگزيده است، تا هنگامى كه از آنجا اعراض نكرده و از آن رسزمني 

بريون نرفته، وطن او به شامر مى رود.
(مسـأله ٦٩٢) به جمرد اين كه انسـان در حمىلّ به نيّت اقامت دائم سـاكن شـود، 

ت طوالنى نيست. وطن او به شامر مى آيد و نياز به گذشت مدّ
(مسـأله ٦٩٣) در آغاز اقامت در وطن جديد نياز به قصد اقامه ( ده روزه ) 

و يا مجع بني شكسته و متام نيست، اگر چه هبرت است.
(مسأله ٦٩٤) ممكن است انسان بيش از يك وطن برا خود برگزيند و بخشى 
مى اقامت كند و از هيچكدام جز به هنگام  از سال را در يكى و بخشى ديگر را در دوّ

بروز رخداد بريون نرود.
(مسـأله ٦٩٥) كسـى كه بيش از يك وطـن دارد، به هنگام انتقـال از وطنى به 

وطن ديگر، بايد در فاصله بني دو وطن به دو رشط نامزش را شكسته بخواند:
١ ) فاصله بني آن دو به هشت فرسخ برسد.

فر نباشد. ٢ ) در آن مسري كثريالسّ
(مسأله ٦٩٦) اگر كسى در يك شهر خانه و زندگى دارد و در شهر ديگر حمل 
كارش هست، و در هر دو مورد تصميم دارد كه برا مهيشه به سكونت جتارت خود 
ادامه دهد، مهانند كسـى كه دو وطن دارد، يعنى در هر دو شـهر نامزش متام اسـت.
(مسأله ٦٩٧) هنگامى كه حمىلّ را برا سكونت دائم انتخاب كرد، تا هنگامى 
كه از آن منرصف نشـده، حكم وطن بر آن جار اسـت و هنگامى كه از آن منرصف 
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شود، تا هنگامى كه از آن بريون نرفته است از حكم وطن خارج نمى شود.
د  (مسأله ٦٩٨) كسى كه از وطنش بريون رفته، وىل هنوز اعراض نكرده و مردّ

است كه در آن اقامت بكند يا نه؟ حكم وطن در حق او باقى است.
ت طوالنـى مسـكن خـود  (مسـأله ٦٩٩) حمـىلّ را كـه انسـان بـرا يـك مـدّ
قـرار مى دهـد و در آنجـا خانـه و كاشـانه هتيّـه مى كنـد، در حكـم وطن مى باشـد، 
 ب در حوزه هـا اگـر چـه قصـد سـكونت دائـم نـدارد، مثـل دوران اقامـت طـالّ
خـود. مأموريـت  و  كار  حمـلّ  در  پيشـه وران  و  كارمنـدان  اقامـت  و  علميّـه 

ت سـكونت خـود در وطـن و يـا جايـى كـه  (مسـأله ٧٠٠) انسـان در مـدّ
در حكـم وطـن اوسـت، بايـد نـامزش را متـام بخوانـد و نيـاز بـه قصـد اقامـه 
نيسـت، و اگـر در اثنـا مسـافرت از آنجـا عبـور كنـد، سـفر شكسـته مى شـود.
(مسـأله ٧٠١) رشط جريـان حكـم وطـن در حمـلّ سـكونت غـري دائـم آن 
اسـت كـه خيـىل از آن بـريون نـرود كـه از حمـلّ اقامـت او بـودن خارج شـود، مگر 
ـفر بـودن وظيفه اش اين باشـد كه نـامزش را متـام بخواند. ايـن كـه از بـاب كثريالسّ
(مسأله ٧٠٢) اگر كسى حمىلّ را در فصىل از سال حمل سكونت خود قرار دهد، 
اگـر در فصل ديگر گذرش به آنجا بيفتد، حكم وطن بر او جار نمى شـود، پس 
اگر دانشجويى در ايّام حتصيىل در شهر حتصيل مى كند، اگر در فصل تعطيىل به آن 

شهر سفر كند، نامزش شكسته است.
م: قصد اقامت  دوّ

(مسأله ٧٠٣) اگر مسافر در حمىلّ تصميم بگريد كه ده روز پياپى در آنجا بامند، 
و يـا بدانـد كـه ده روز در آنجا خواهد مانـد، اگر چه به اختيار خودش نباشـد، يا به 

تبعيّت از ديگر باشد، نامزش را بايد متام بخواند.
پـس  اسـت،  شـب  مقابـل  در  روز  ده  اقامـت،  قصـد  در   (٧٠٤ (مسـأله 
اگـر كسـى مى خواهـد ده روز بـا نُـه شـب ميـان آهنـا در حمـىلّ بامنـد، بايـد نـامزش 
را متـام بخوانـد، اگـر چـه هبـرت اسـت كـه شـب دهـم را نيـز در آنجـا اقامـت كند.
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(مسأله ٧٠٥) حملّ اقامت در قصد ده روز بايد عرفا يك حملّ حمسوب شود، پس 
قصد اقامت در بيش از يك روستا و يا بيش از يك شهر صحيح نيست، وىل اگر قصد 
كند كه در يك حملّ اقامت كند و به حمالّت خمتلف آنجا رفت و آمد بكند، مانعى ندارد.

(مسأله ٧٠٦) كسى كه قصد كرده ده روز در حمىلّ بامند، اگر از ماندن منرصف 
د گـردد، اگر يك نامز چهار ركعتى خوانـده، بقيه نامزهايش  شـود و يـا در ماندن مردّ
را تـا وقتى كـه از آنجا بريون نرفته متـام مى خواند، و اگر نخوانده باشـد، نامزهايش 
شكسـته اسـت، چه نامز چهار ركعتى نخوانده باشـد، يا رشوع كند و به آخر نرسيده 

باشد، يا متام كرده باشد و بعدا بطالنش معلوم شود.
(مسـأله ٧٠٧) كسـى كه قصد كرده ده روز در جايى بامند، پس از گذشـت ده 
د ندارد، بلكه تا روز كه در آنجاست بايد نامز را متام  روز نياز به قصد اقامت جمدّ

و روزه را بگريد.
(مسأله ٧٠٨) هنگامى كه قصد اقامت انسان در حمىلّ با خواندن يك نامز چهار 
ركعتـى حمقـق گرديد، اگـر بخواهد به حمىلّ كه كمرت از مسـافت رشعى اسـت برود، 
سـپس به بيشرت از مسافت رشعى مسـافرت كند، اگر نمى خواهد كه به حمل اقامتش 
برگـردد، از حلظه ا كه از حمل اقامت خارج مى شـود نامز شكسـته مى شـود، و اگر 

قصد مراجعت دارد نامز شكسته نمى شود.
م: توقّف سى روز در يك مكان  سوّ

(مسـأله ٧٠٩) اگر كسـى بدون اين كه تصميم ده روز ماندن را در حمىلّ داشـته 
ت سى روز در يك حملّ بامند، روز سى و يكم بايد نامزش را متام بخواند،  باشد، به مدّ

اگر چه مهان روز قصد مسافرت داشته باشد.
مانـده  حمـلّ  يـك  در  كـه  اسـت  الزم  روزه،  سـى  توقّـف  در   (٧١٠ (مسـأله 
حسـاب  بـه  حمـلّ  آن  جـزء  كـه  حمـلّ  آن  نواحـى  و  اطـراف  بـه  اگـر  پـس  باشـد، 
نمى آيـد، رفتـه باشـد، بايـد مهچنـان نـامزش را شكسـته بخوانـد تـا هنگامـى كـه 
توقّـف سـى روز در يـك حمـلّ حاصـل شـود و يـا قصـد مانـدن ده روز پيـش آيد.
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 احكام مسافر
(مسـأله ٧١١) روزه گرفتن مسـافر بجز در موارد استثنائى كه بيان خواهد شد 

صحيح نيست.
(مسأله ٧١٢) اگر كسى به خيال اين كه روزه گرفتن مسافر صحيح است روزه 

بگريد، روزه اش صحيح است، وىل اگر فراموش كند و روزه بگريد باطل است.
(مسأله ٧١٣) مسافر كه وظيفه اش نامز شكسته است، اگر عمدا متام بخواند، 

نامزش باطل مى شود و اگر عمد نباشد چند صورت دارد:
 ١ ) كسى كه اصالً نمى دانست كه مسافر بايد نامزش را شكسته بخواند، نامز

كه خوانده صحيح است .
٢ ) كسـى كه مى دانسـت كه مسـافر بايد نامزش را شكسـته بخواند، وىل خيال 
مى كرد كه مسـري او تا مقصد كمرت از مسـافت رشعی است و يا خيال مى كرد كه هر 
فرسـخ مثـالً ١٠ كيلومرت اسـت، بنابر احتياط واجـب بايد نامزها را اعـاده و يا قضا 

ناميد.
٣ ) كسـى كه فراموش كرده كه در مسـافرت اسـت و يا فراموش كرده كه بايد 
مسـافر نـامزش را شكسـته بخوانـد، اگر پس از خـروج وقت يادش بيايـد نامز كه 
خوانـده صحيح اسـت و قضا ندارد، وىل اگر در داخل وقت يـادش بيايد بايد اعاده 

كند، و اگر اعاده نكند بايد قضا آن را به جا آورد.
٤ ) نـامز را بـه نيّت دو ركعتى رشوع كند و اشـتباها چهـار ركعت بخواند، در 
اين صورت بنابر احتياط واجب بايد آن را اعاده كند و اگر وقت گذشته قضا ناميد.
ـفر مى باشـد و  (مسـأله ٧١٤) مسـافر كـه قصـد اقامـت كـرده و يا كثريالسّ
وظيفـه اش اين اسـت كه نـامزش را متام بخواند، اگر شكسـته بخوانـد نامزش باطل 
است و بايد آن را اعاده و يا قضا ناميد، مگر اينكه جاهل به مسأله باشد و نمى دانست 
كه اگر كسـى قصد ده روز كند بايد نامز را متام بخواند، و نامزش را شكسـته خوانده، 
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صحيح است.
(مسأله ٧١٥) كسى كه نامزش در وطن قضا شده، بايد آن را بصورت متام قضا 
كند، اگر چه در مسـافرت باشـد، و كسـى كه نامزش در سـفر قضا شـده، بايد آن را 

شكسته قضا كند، اگر چه در وطن باشد.
ل وقت در وطن بوده، بعدا مسافرت كرد و نامزش  (مسـأله ٧١٦) كسـى كه اوّ
ل وقت مسافر بود و در آخر  قضا شـد، بايد آن را شكسـته قضا كند و كسـى كه در اوّ
وقت در وطن بود و نامزش قضا شد، بايد آن را به صورت متام قضا كند، پس در هر 

صورت آخر وقت ميزان است.
س بني شكسته و متام خمريّ است : (مسأله ٧١٧) مسافر در چهار مكان مقدّ

مه ه مكرّ ١ ) مكّ
ره ٢ ) مدينه منوّ

٣ ) كوفه، ولی نجف ارشف به كوفه ملحق نيست.
ـر امـام حسـني  A، كـه بنابـر احتيـاط واجـب تنهـا در زيـر  ٤ ) حـرم مطهّ
ر. گنبـد آن حـرضت ايـن حكـم جـار اسـت نـه در مسـجد متّصل بـه حـرم مطهّ

 برخى از نمازهاى مستحّب

1 ـ نماز عيدين (عيد فطر و عيد قربان)
(مسأله ٧١٨) وقت نامز عيد از طلوع آفتاب است تا ظهر رشعى.

(مسـأله ٧١٩) نـامز عيديـن دو ركعت اسـت، در هر ركعت محد و يك سـوره 
مى سـوره  ىل سـوره « أعىل » و در دوّ خوانده مى شـود و هبرت اسـت كه در ركعت اوّ
شـود. خوانـده  الغاشـيه »  مـى «  دوّ در  و  ـمس »  الشّ ىل «  اوّ در  يـا  و  ـمس »  الشّ  »

ل پنج مرتبه تكبري بگويد و  (مسأله ٧٢٠) بنابر احتياط واجب بايد در ركعت اوّ
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م چهار تكبري بگويد و بعد از هر تكبري  بعـد از هـر تكبري قنوت بگريد و در ركعت دوّ
قنوت بگريد.

(مسـأله ٧٢١) هـر ذكر و دعائـى كه در قنوت ديگر نامزهـا كفايت مى كند، در 
قنوت نامز عيدين نيز كفايت مى كند، وىل هبرت آن اسـت كه يكى از دعاها مأثور را 

بخواند، كه از آن مجله است:
وِ وَ  فْ لَ الْعَ ، وَ أهْ وتِ ـربَ ـَ ُودِ وَ اجلْ ـ ـلَ اجلْ ةِ، وَ أَهْ مَ ظَ ِيـاءِ وَ الْعَ ربْ ـلَ الْكِ ـمَّ أَهْ هُ « اَللّ
سلِمنيَ عيدا،  ـُ م هُ لِلْ تَ لْ عَ ، اَلَّذ جَ مِ يَوْ ا الْ ألُكَ ىف هذَ ةِ، أَسْ رَ فِ غْ ـَ و وَ املْ لَ التَّقْ ةِ، وَ أَهْ َ محْ الرَّ
لِ  فْضَ أَ ، كَ دٍ مَّ َ دٍ وَ آلِ حمُ مَّ َ ىل حمُ َ عَ ىلِّ زيدا، اَنْ تُصَ ـرا وَ مَ خْ هِ وَ آلِهِ ذُ يْ لَ ُ عَ ىلَّ اهللاّ ـدٍ صَ مَّ حَ ـُ وَ ملِ
ننيَ  مِ ؤْ مُ ـرْ لِلْ فِ اغْ ، وَ كَ ـلِ سُ تِكَ وَ رُ الئِكَ ىل مَ لِّ عَ ، وَ صَ بـادِكَ نْ عِ بْدٍ مِ ـىل عَ يْتَ عَ لَّ مـا صَ
 َ ريْ ألُكَ خَ مَّ اِنّى أَسْ هُ . اَللّ واتِ مْ َ األْ مْ وَ نْهُ ياءِ مِ حْ َ ، اَألْ لِامتِ سْ ـُ املْ لِمنيَ وَ سْ ـُ املْ ، وَ ناتِ مِ ؤْ ـُ املْ وَ
ونَ ». لُ رسَ ـُ كَ املْ بادُ هُ عِ نْ تَعاذَ بِكَ مِ ا اسْ ِّ مَ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ ونَ لُ رسَ ـُ كَ املْ بادُ ألَكَ عِ ما سَ
(مسـأله ٧٢٢) بنابـر احتيـاط واجـب بايـد امـام مجاعـت بعـد از نـامز عيدين 
دو خطبـه ايـراد كنـد و در ميـان دو خطبـه بـا يـك نشسـت كوتـاه فاصلـه انـدازد.
(مسـأله ٧٢٣) در عـرص غيبـت، حضور مؤمنان در نـامز عيدين و گوش دادن 
بـه خطبه هـا آن واجب نيسـت و امام مجاعت به جز محد و سـوره، چيز از گردن 

مأمومني ساقط نمى كند.

 2 ـ نماز ُغَفْيَله
(مسـأله ٧٢٤) نامز غفيله دو ركعت اسـت كه ميان نامز مغرب و عشاء خوانده 

ل بعد از محد اين آيه رشيفه را مى خواند: مى شود. در ركعت اوّ
امتِ أَنْ ال  لُ نـاد ىفِ الظُّ يْهِ، فَ لَ رَ عَ دِ ـنَّ اَنْ لَنْ نَقْ ظَ با فَ غاضِ ـبَ مُ هَ ـونِ إِذْ ذَ ا النُّ ذَ « وَ
ذلِكَ  مِّ وَ كَ نَ الْغَ ناهُ مِ يْ هُ وَ نَجَّ بْنا لَ جَ ـتَ اسْ . فَ نيَ املِ نَ الظّ نْتُ مِ حانَكَ اِنّى كُ ـبْ ، سُ اِلهَ اِالّ أَنْتَ

ننيَ ». ُؤمِ ى املْ نْجِ نُ
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م بعد از محد اين آيه رشيف را بخواند: و در ركعت دوّ
، وَ ما  رِ بَحْ الْ ِّ وَ مُ ما ىفِ الْـربَ لَ ، وَ يَعْ ـوَ هـا اِال هُ مُ لَ يْـبِ ال يَعْ حُ الْغَ فاتـِ هُ مَ نْـدَ      « وَ عِ
اليابِسٍ اِالّ ىف  ـبٍ وَ طْ ال رَ ضِ وَ رْ َ امتِ األْ لُ ةٍ ىف ظُ بَّ ال حَ هـا، وَ مُ لَ ةٍ اِالّ يَعْ قَ رَ ـنْ وَ طُ مِ ـقُ تَسْ

بنيٍ ». تابٍ مُ كِ
سپس قنوت كند وبگويد :

دٍ  مَّ َ ىل حمُ َ عَ ىلِّ ، اَنْ تُصَ ها اِالّ أَنْتَ مُ لَ يْبِ الَّتى اليَعْ فاتِحِ الْغَ لُكَ بِمَ أَ مَّ اِنّى أَسْ      « اَلّلهُ
ذا ». لَ بى كَ عَ فْ أَنْ تَ دٍ وَ مَّ َ آلِ حمُ وَ

سپس حاجتش را مى خواهد، آنگاه مى گويد:
قِّ  لُكَ بِحَ ـأَ أَسْ تى، فَ مُ حاجَ لَ لِبَتى، تَعْ ىل طَ رُ عَ الْقادِ تى، وَ مَ ُّ نِعْ ىلِ نْـتَ وَ ـمَّ أَ      « اَلّلهُ

تَها ىل ». يْ ضَ ّا قَ المُ ـ ملَ مُ السَّ يْهِ لَ عَ هِ وَ يْ لَ دٍ ـ عَ مَّ َ آلِ حمُ دٍ وَ مَّ َ حمُ

 3 ـ نماز ليلة الّدفن
(مسأله ٧٢٥) نامز وحشت كه در شب دفن مؤمن خوانده مى شود، دو ركعت 
م بعد از محد ده مرتبه  ل سوره محد و آية الكرسى و در ركعت دوّ است، در ركعت اوّ

سوره قدر خوانده مى شود، بعد از سالم نامز مى گويد:
النٍ » و به جا فالن  ِ فُ ربْ ا اِىل قَ ثْ ثَواهبَ ابْعَ ـدٍ وَ مَّ َ دٍ وَ آلِ حمُ مَّ َ ىل حمُ ـلِّ عَ ـمَّ صَ هُ « اَللّ

نام ميّت را مى گويد.



 

احكام روزه





احكام روزه 
« روزه » عبـارت اسـت از ايـن كـه در طـول روز از طلوع فجر تـا مغرب، از 

چيزهايى كه روزه را باطل مى كند، خوددار شود.

 چيزهايى كه روزه را باطل مى كند
م: خوردن و آشاميدن ل و دوّ  اوّ

(مسـأله ٧٢٦) خوردن و آشـاميدن، اگر چه كم باشند هرچند از طريق گلو يا 
بينى به داخل بدن وارچ شود ، روزه را باطل مى كند.

(مسأله ٧٢٧) موادّ غذائى به هر وسيله ا به معده برسد، اگر چه از طريق گلو 
نباشد، بنابر احتياط واجب روزه را باطل مى كند.

(مسأله ٧٢٨) چيز كه به معده نمى رسد، اگر چه به داخل بدن برسد، مانعى 
ندارد، مانند اسپر كه به ريه مى رسد.

(مسـأله ٧٢٩) رسمها غذائى و داروئى كه به رگ يا عضله تزريق مى شـوند 
و داروهائى كه رو زخم رخيته مى شوند و قطره هايى كه به داخل چشم و گوش و 

بينى رخيته مى شوند روزه را باطل نمى كنند، اگر چه طعم آهنا احساس شود.
 (مسـأله ٧٣٠) روزه دار مى تواند اخالط سـينه را فرود بربد، اگر چه به فضا

دهان رسيده باشد، ومهچنني آب دهان را نيز ميتواند فرو بربد .
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 سوم: قى كردن 
(مسـأله ٧٣١) اگـر روزه دار در مـاه رمضـان عمدا قـى كنـد، روزه اش باطل 
مى شود، اگر چه به دليل بيامر و امثال آن ناگزير گردد، وىل بى اختيار قى بر او غلبه 

كند، روزه اش باطل نمى شود.
(مسأله ٧٣٢) اگر به سبب آروغ زدن چيز به فضا دهان بيايد، فرو بردن آن 

روزه را باطل نمى كند، اگر چه هبرت آن است كه آن را فرو نربد.
 چهارم: اماله كردن با چيزهای روان

 (مسأله ٧٣٣) شياف كردن با اشياء جامد روزه را باطل نمى كند، وىل شيافها
پزشكى كه از موادّ روغنى و امثال آن مى باشند و پس از ورود به بدن آب مى شوند، 
اگر چه در اثر برودت به صورت جامد در آمده باشند، بنابر احتياط واجب روزه را 

باطل مى كنند.
 پنجم: جنابت 

(مسـأله ٧٣٤) اگر كسـى خودش را به وسـيله اخراج منى يا عمل زناشـوئى 
جنب كند، روزه اش باطل مى شود.

(مسـأله ٧٣٥) اگر كسـى با يك رفتار شـهوت برانگيز ـ بوسـه و غريه ـ قصد 
اره بر او واجب مى شـود. مگر اين  كاجموئى كند و منى از او خارج شـود، قضا و كفّ
كه به هنگام اقدام كردن بر اين كار مطمئن بوده كه منى از او خارج نخواهد شد، در 

اين صورت فقط قضا بر او واجب مى شود.
(مسأله ٧٣٦) اگر در خواب حمتلم شود، يا در بيدار بدون اقدام به يك عمل 

شهوت برانگيز، منى از او خارج شود، روزه اش باطل نمى شود.
(مسـأله ٧٣٧) روزه دار كه حمتلم شده و يا در بيدار منى از او خارج شده، 
مى تواند بول كند، اگر چه بداند كه چيز از منى در جمرا باقى مانده و به وسيله ادرار 

كردن بريون خواهد آمد.
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 ششم: بقا بر جنابت 
(مسـأله ٧٣٨) در شـب ماه رمضان، و در قضا آن و هر روزه واجب ديگر، 

اگر تا طلوع فجر عمدا در حال جنابت باقى بامند، روزه اش باطل مى شود.
(مسأله ٧٣٩) روزه مستحبى با اين عمل باطل نمى شود.

(مسـأله ٧٤٠) بقا بر جنابت اگر عمد نباشـد، روزه را باطل نمى كند، خواه 
روزه واجـب باشـد يا مسـتحب، جز اين كه چنني شـخىص نمى توانـد قضا روزه 

رمضان را بگريد، اگر چه وقت آن تنگ شده باشد.
(مسأله ٧٤١) كسى كه مى داند كه پيش از طلوع فجر قدرت بر غسل نخواهد 
ه به اين حال، عمدا خودش را جنب كند، روزه اش باطل مى شود  داشت، اگر با توجّ
اره را از او سـاقط  م كردن قضـا و كفّ ـاره بـر او واجب مى شـود. و تيمّ و قضـا و كفّ

م ناميد. نمى كند، اگر چه هبرت است كه پيش از طلوع فجر اقدام به تيمّ
(مسـأله ٧٤٢) اگر كسـى بـه هنگام اقدام بـه جنابت از ناتوانى خود بر غسـل 
جنابت غافل باشـد و يا خيال كند كه وقت وسـيع است و بعدا كشف شود كه وقت 

تنگ بوده است، روزه اش صحيح است و چيز بر او واجب نمى شود.
(مسأله ٧٤٣) اگر كسى غسل جنابت، حيض يا نفاس را فراموش كند و در آن 
اره بر او واجب  حال روزه بگريد، بنابر احتياط واجب روزه اش باطل اسـت وىل كفّ

نمى شود.
(مسـأله ٧٤٤) اگر شـخص جنب به جهت بيامر و امثال آن از غسـل كردن 
م كند، اگر  معذور شـود، هبرت اين است كه در صورت امكان پيش از طلوع فجر تيمّ

م نيز روزه اش صحيح است. چه بدون تيمّ
(مسأله ٧٤٥) زنى كه غسل حيض يا نفاس بر گردن دارد، اگر در غسل كردن 
تنبـىل و سـهل انگار كند تـا فجر طلوع كنـد، روزه اش باطل مى شـود و قضا بر او 
اره  واجب اسـت. وىل اگر عمدا غسل نكند، در اين صورت بنابر احتياط واجب كفّ

نيز بر او واجب خواهد شد .
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(مسـأله ٧٤٦) در صحت روزه زن مسـتحاضه كثريه، غسل رشط نيست، اگر 
چه هبرت آن است كه بر غسلها سه گانه اش مواظبت ناميد.

(مسـأله ٧٤٧) اگر شـخص جنب در شب ماه رمضان بخوابد و تا صبح بيدار 
نشـود، اگر تصميم داشـت كه غسـل نكند و يا از وضع خود مى دانست كه تا صبح 
اره بر او واجب مى گردد، وىل  بيدار نمى شـود، روزه اش باطل مى شـود و قضا و كفّ
ا خواب بر او غلبه كرد، روزه اش  اگر تصميم داشـت كه بيدار شود و غسـل كند، امّ

صحيح است.
(مسـأله ٧٤٨) اگـر شـخص جنب بـه اين نيّـت كه بيدار شـود و غسـل كند، 
اره بر  بخوابد و پيش از اذان صبح بيدار نشود، بايد روزه آن روز را قضا كند وىل كفّ

او نيست.
(مسـأله ٧٤٩) اگر شـخص جنب در شـب ماه رمضان چندين بـار از خواب 
بيـدار شـود و بخوابـد، وىل تصميـم داشـته باشـد كه بيدار شـود و غسـل كند، پس 
خواب بر او غلبه كندو تا طلوع فجر بيدار نشود، فقط قضا روزه اش بر او واجب 
اره نيز بر او واجب   مى شود. مگر اين كه از تصميم خود برگردد، در اين صورت كفّ

خواهد شد .
D و امامان n هفتم: دروغ بستن بر خدا و پيامرب 

(مسـأله ٧٥٠) اگـر كسـى در حال روزه عمـدا به خدا و پيامـرب n و يكى از 
امامان D دروغ ببندد روزه اش باطل مى شود .

(مسأله ٧٥١) اشتباه خواندن قرآن كريم، از موارد دروغ بستن به خدا حمسوب 
نمى شود.

(مسـأله ٧٥٢) ارمتاس، يعنى فرو رفتن در آب روزه را باطل نمى كند، اگر چه 
هبرت است كه از آن اجتناب كند.

(مسأله ٧٥٣) فرو بردن غبار غليظ در حلق، روزه را باطل نمى كند، مگر اين كه در 
اثر كثرت يا غلظت، خوردن حمسوب شود، اگر چه هبرت است كه مطلقا از آن پرهيز شود.
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(مسأله ٧٥٤) استنشاق نمودن از هوا آميخته با دود، روزه را باطل نمى كند، 
وىل استفاده از دخانيّات، بنابر احتياط واجب روزه را باطل مى كند.

 شرايط صحت روزه
ـت روزه رشايطـى هسـت كـه از آن مجلـه اسـت: (مسـأله ٧٥٥) بـرا صحّ

 ١ ـ اسالم 
(مسأله ٧٥٦) روزه از كافر و منكر واليت اهل بيت  Dصحيح نيست.

(مسأله ٧٥٧) اگر كافر در وسط روز مسلامن شود، و يا منكر واليت در وسط 
روز مستبرص شود، روزه آن روز از آهنا پذيرفته نمى شود، اگر چه ماه رمضان نباشد.

 ٢ ـ نيّت
(مسـأله ٧٥٨) نيّت در روزه عبارت اسـت از ترك چيزهايى كه روزه را باطل 

مى كنند، به عنوان روزه، به قصد تقرّب به خداوند متعال.
(مسأله ٧٥٩) روزه دار بايد در متام روز بر نيّت روزه باقى باشد، پس اگر كسى 
، از روزه گرفتن منرصف شـود،  در روزه واجب معني، مثل ماه رمضان و نذر معنيّ
د شـود، يا تصميم بگريد كه بخورد، سـپس از تصميم خود برگردد و نخورد،  يا مردّ

بنابر احتياط واجب روزه اش صحيح نيست.
(مسـأله ٧٦٠) كسى كه از شب تصميم دارد كه فردا آن روز را روزه بگريد، 
اگـر خـواب بامند تا صبح طلوع كند، روزه اش صحيح اسـت، حتّى اگر مهه روز را 

در خواب باشد مانعى ندارد، به رشط اين كه از قبل تصميم بر روزه داشته باشد.
(مسـأله ٧٦١) اگر در اثنا روز جنون، بيهوشـى يا مستى عارض شود، بنابر 

احتياط واجب روزه اش باطل مى شود، اگر چه در غري ماه رمضان باشد.
(مسـأله ٧٦٢) در ماه رمضان، روزه ديگر واقع نمى شـود، اگر چه روزه دار 
به روزه ماه رمضان مكلّف نباشد، مانند كودك، مسافر، و اگر روزه ديگر را عمدا 



.......................................................................... منتخب املسائل  ١٥٠

نيّت كند، باطل مى شود.
(مسأله ٧٦٣) كسى كه نمى داند ماه رمضان وارد شده، يا فراموش كرده، پس 
اره يا مستحبّى نيّت كند، بعد معلوم شود كه ماه رمضان  روزه ديگر چون قضا، كفّ

وارد شده، از ماه رمضان واقع مى شود.
 ، ، مثل روزه ماه رمضان و روزه نذر معنيّ (مسأله ٧٦٤) وقت نيّت در روزه معنيّ
هنگام طلوع فجر يا پيش از آن است، اگر چه در خواب باشد، به رشط اين كه پيش 
از خواب تصميم روزه گرفتن را داشـته باشـد. و اگر نيّت را از طلوع فجر به تأخري 
بيندازد، بنابر احتياط واجب روزه اش صحيح نيست وىل بايد تا آخر روز امساك ناميد.

(مسـأله ٧٦٥) كسـى كه نمى داند ماه رمضان وارد شده و يا فراموش كرده، تا 
ظهر رشعى وقت نيّت كردنش ادامه دارد.

اره، تا ظهر ادامه  ، مانند قضا و كفّ (مسأله ٧٦٦) وقت نيّت در روزه واجب غري معنيّ
دارد، پس اگر بعد از ظهر بخواهد نيّت كند، بنابر احتياط واجب روزه اش صحيح نيست.

(مسأله ٧٦٧) وقت نيّت در روزه مستحبّى تا حلظاتى پيش از مغرب كه بتواند 
در آن نيّت كند، ادامه دارد.

ل رمضان،  (مسأله ٧٦٨) در روز كه معلوم نيست روز آخر شعبان است يا اوّ
اگـر بـه عنوان مـاه رمضان روزه بگريد، روزه اش باطل اسـت، اگر چـه بعدا معلوم 
شـود كه از ماه رمضان بوده اسـت. وىل اگر به عنوان آخر شعبان روزه مستحبى و يا 
قضا نيّت كند، بعدا معلوم شود كه ماه رمضان بوده، روزه اش صحيح است و از ماه 

رمضان حمسوب مى شود.
 ٣ ـ پاك بودن از حيض و نفاس

(مسـأله ٧٦٩) روزه دار بايد در مهه حلظات روز از حيض و نفاس پاك باشـد، 
پس اگر فقط چند حلظه به مغرب مانده حيض يا نفاس ببيند، روزه اش باطل مى شود.

 ٤ ـ مسافر نبودن
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(مسأله ٧٧٠) مسافر كه نامزش شكسته مى شود، نمى تواند روزه بگريد.
(مسأله ٧٧١) در چند مورد روزه مسافر صحيح است : 

١ ) مسافر كه جاهل به مسأله باشد و نداند كه روزه مسافر صحيح نيست.
٢ ) روزه نذر كه مرشوط به سفر باشد، مثالً نذر كند كه اگر روز دحواألرض 

را موفق به زيارت باشد در آنجا روزه بگريد.
٣  ) روزه نذر كه به صورت اعمّ از سفر و حرض باشد، مثالً نذر كند كه روز 

نيمه شعبان را چه در سفر باشد يا در حرض، روزه بگريد.
٤ ) سه روز از ده روز روزه بدل قربانى، كه در مكه معظمه بگريد.

٥ ) سـه روز روزه بـرا بـرآورده شـدن حاجـت، كـه روزهـا چهارشـنبه، 
ره گرفته مى شود. پنجشنبه و مجعه، در ضمن عمل خاىصّ در مدينه منوّ

(مسـأله ٧٧٢) مسـافر نمى توانـد روزه مسـتحبّى بگـريد، مگر سـه روز روزه 
ره، كه در مسأله باال گفته شد. حاجت در مدينه منوّ

(مسـأله ٧٧٣) كسـى كه در ماه رمضان قصد سفر دارد، پيش از رسيدن به حدّ 
ص نمى تواند روزه اش را بشكند و اگر عمدا با توجه به حرام بودن آن، پيش از  ترخّ

اره بر او واجب مى شود. حدّ ترخص آن را بشكند، قضا و كفّ
(مسـأله ٧٧٤) روزه دار كه بعد از ظهر مسـافرت كند، حتام بايد بر روزه اش 

باقى باشد، خواه از شب قصد سفر داشته يا نه؟
(مسأله ٧٧٥) مسافر اگر پيش از ظهر به وطنش برگردد، اگر در راه چيز كه 
روزه را باطل مى كند، انجام نداده باشد، بايد نيّت روزه كند و آن روز را روزه بگريد.

 ٥ ـ بيامر نبودن
(مسأله ٧٧٦) شخص مريىض كه روزه به او زيان مى رساند و يا شخص ساملى 

كه روزه او را مريض مى كند، نمى تواند روزه بگريد.
(مسأله ٧٧٧) ضعف موقّت، اگر چه شديد هم باشد، مريىض به شامر نمى آيد، 
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 ج باشد، و يا به قدر رَ ل كردن آن موجب حَ ز افطار نمى شود، مگر اين كه حتمّ و جموّ
شديد باشد كه با متام شدن ماه رمضان خوب نشود و نيازمند درمان طوالنى باشد، 

ز افطار مى باشد. در اين صورت آن نوعى مرض حمسوب مى شود و جموّ
(مسـأله ٧٧٨) كسـى كه مى داند يا مى ترسـد كه روزه به او رضر برساند، اگر 

روزه بگريد و رضر داشته باشد، روزه اش باطل مى شود.
(مسـأله ٧٧٩) گفته ی پزشـك آگاه، كـه متّهم به بى مباالتى نباشـد، در اثبات 
ت است، اگر چه از گفته او احساس ترس نشود، مگر اين كه انسان  رضر روزه حجّ

يقني و يا اطمينان به اشتباه او داشته باشد.
(مسـأله ٧٨٠) اگر پزشـك آگاه بگويد كه روزه رضر ندارد و انسـان ترس از 
رضر نداشـته باشـد، حتام بايد روزه را بگريد، وىل اگر خوف از رضر داشـته باشـد، 
ظاهـرا مى توانـد افطار كنـد، مگر اين كه ترس او عقالئى نباشـد، در اين صورت به 

ترس خود نبايد اعتنا كند.
(مسـأله ٧٨١) اگـر تشـنگى بـر روزه دار غلبه كنـد، وىل تـرس از خطر جانى 
ل آن موجب مشـقّت باشـد، مى تواند در حدّ رفع مشقّت آب  نباشـد، بلكه فقط حتمّ

بخورد و روزه اش را ادامه دهد و بنابر احتياط واجب قضا آن را نيز بگريد.
(مسـأله ٧٨٢) كسى كه قضا ماه رمضان بر عهده اش هست نمى تواند روزه 
مستحبّى بگريد، وىل اگر روزه استيجار به عهده اش باشد مى تواند روزه مستحبّى 

بگريد.
(مسـأله ٧٨٣) كسـى كه روزه قضا ماه رمضان بر عهده اش باشـد مى تواند 
بـرا روزه واجـب يا مسـتحبّى از طرف ديگر اجري بشـود، و مى تواند با داشـتن 

قضا رمضان، روزه استيجار بگريد.
(مسـأله ٧٨٤) در وجـوب روزه ماه رمضان ، وقضـا آن و روزه نذری چند 

چيز رشط است : 
١ . بلوغ .
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٢ . عقل .
٣ . حرض ـ مسافر نبودن .

٤ . مريض نبودن .
٥ . پاكی از حيض ونفاس .

 چند طائفه مى توانند روزه نگيرند
م: پري مرد و پري زن ل و دوّ  اوّ

(مسـأله ٧٨٥) پري مـرد و پري زنى كه كه نتواند روزه بگـريد، يا روزه گرفتن بر 
دّ  او باعث مشـقّت باشـد، مى توانند روزه نگريند، و به جا آن برا هر روزه يك مُ

طعام بدهند. و قضا بر آهنا واجب نيست.
 سوم: عطش شديد

(مسـأله ٧٨٦) كسـى كه مرىض دارد كه بسـيار تشنه مى شـود، او نيز مانند پري 
مـردان و پـري زنـان، روزه نمى گـريد، بلكه بـه جا آن بـرا هر روز يك مـدّ طعام 

مى پردازد.
قرب  چهارم: حامل مُ

(مسأله ٧٨٧) زن حامله ا كه روزه به خودش يا به جنني موجود در شكمش 
رضر داشته باشد، بايد بخورد و بعدا قضا آن را بگريد و نياز به فديه ( پرداخت 

دّ طعام ) ندارد. يك مُ
(مسـأله ٧٨٨) زن حاملـه ا كـه زايامنش نزديك اسـت و روزه گرفتن برايش 
مشقّت دارد، وىل به خودش يا به جنينش رضر ندارد، مى تواند روزه اش را بخورد و 
دّ طعام بدهد، و پيش از رمضان آينده قضا آن را بگريد. و اگر  برا هر روز يك مُ
در طول سـال در قضا آن كوتاهى كند تا رمضان بعد برسـد، بايد برا هر روز 

اره تأخري بپردازد. دّ نيز كفّ يك مُ
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 پنجم: زن شريده
ه ا را شـري مى دهد، اگر روزه گرفتن موجب شود  (مسـأله ٧٨٩) زنى كه بچّ
كه شريش كامالً كم شود يا به كىلّ قطع شود، مى تواند روزه اش را بخورد و پيش از 

دّ طعام بدهد. رمضان بعد آن را قضا كند و برا هر روز يك مُ
(مسأله ٧٩٠) زنى كه ناگزير است بچه ا را شري بدهد، و روزه گرفتن عالوه 
اره  ه اش رضر دارد، بايد روزه اش را بخورد و كفّ بر كم شدن شري به خودش يا به بچّ

ندارد، بلكه فقط بايد قضا آن را بگريد.

 راه ثبوت هالل
(مسأله ٧٩١) هالل ماه به چند طريق ثابت مى شود:

١ ) شخصا ماه را ببيند.
٢ ) دو نفر شاهد عادل شهادت بدهند كه شخصا ماه را ديده اند، و دليىل  نباشد 

كه آهنا دچار اشتباه شده اند.
ه ا بگوينـد كه ماه را ديده اند، و تعدادشـان به قدر باشـد كه به حدّ  ٣ ) عـدّ

تواتر يا شياع برسد و از گفته آنان اطمينان حاصل شود.
ل ماه قبل بگذرد. ٤ ) سى روز متام از اوّ

ل ماه حمسـوب  ٥ ) پيـش از ظهـر مـاه ديده شـود، در ايـن صـورت آن روز اوّ
مى شود.

مني، شـهادت زنان و هر نشـان ديگر به جز پنج  (مسـأله ٧٩٢) با گفتار منجّ
ل ماه ثابت نمى شود. مورد ياد شده، اوّ

(مسأله ٧٩٣) اگر ماه بلند باشد، يا طوق داشته باشد، يا دير غروب كند، ثابت 
ل ماه بوده است. نمى شود كه شب قبل شب اوّ

(مسـأله ٧٩٤) اگر در شـهر ماه ديده شـود، نسـبت به مهه شـهرهايى كه در 
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ا نسـبت به شـهرهايى  طرف غرب آن شـهر قرار دارند حلول ماه ثابت مى شـود، امّ
ه  ت است كه جزء سه قارّ كه در رشق آن شـهر قرار دارند، فقط برا شـهرهايى حجّ
آسيا، آفريقا و اروپا باشند، ( كه با حملّ رؤيت هالل، شب مشرتك دارند ) وىل نسبت 

ت نيست . به قاره ها آمريكا و اقيانوسيّه حجّ
(مسـأله ٧٩٥) اگـر در قاره هـا آمريـكا و اقيانوسـيه ماه ديده شـود، نسـبت 
ت  ه ديگر حجّ ت مى باشـد، وىل نسـبت به سـه قـارّ ه حجّ بـه متامـى مناطق آن دو قارّ

نمى باشد.

 احكام قضا و كّفاره
(مسـأله ٧٩٦) چيزهايـی كه روزه را باطل مى كنند هنگامی اسـت كه از روی 
عمد وآگاهی باشـد ؛ هرگاه مرتكب يكی از آهنا شـود رو.ه اش باطل می شـود اما 
اگر غفلت دارد كه روزه اسـت و يا نداند كه آن كار روزه را باطل مى كند و مرتكب 

آن عمل شود روزه اش صحيح است .
(مسأله ٧٩٧) اگر انسان را طور به خوردن روزه جمبور كنند كه اختيار از او 
سـلب شود، مثل اين كه دسـت و پايش را ببندند و آب در دهانش بريزند، روزه اش 
باطل نمى شود، وىل اگر به اين حد نرسد، مثل اين كه او را هتديد كنند و او چيز را 

اره ندارد. بردارد و بخورد، در اين صورت قضا بر او واجب مى شود وىل كفّ
(مسـأله ٧٩٨) اگر انسـان به هنگام سـحر به خيال اين كه صبح نشده مشغول 
خوردن شـود، بعدا معلوم شـود كه صبح شـده بود، اگر شخصا به آسامن نگاه كرده 
ه طلوع فجر نشـده بود، روزه اش صحيح اسـت وگرنه بايد قضا آنرا  بـود و متوجّ
اره ندارد. و اگر در غري ماه رمضان چنني وضعى پيش آيد مطلقا  بـه جـا آورد وىل كفّ

روزه اش باطل مى شود.
(مسـأله ٧٩٩) وقـت مغـرب هنگامـى كـه يقـني به داخل شـدن شـب نكرده 
نمى توانـد افطـار كنـد و اگـر افطـار كند و بعـدا معلوم شـود كه مغرب نشـده بود، 
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اره بر او واجب مى شود. روزه اش باطل است و قضا، و كفّ
(مسـأله ٨٠٠) اگر انسـان اطمينان پيدا كند شب وارد شـده و افطار كند، بعد 
معلوم شـود كه مغرب نشـده بود و او در اثر ابر بودن هوا و امثال آن دچار اشـتباه 

شده بود، روزه اش صحيح است. و فرقی بني ماه رمضان و غري آن نيست.
(مسـأله ٨٠١) اگر روزه دار به هنگام وضـو گرفتن برا نامز واجب مضمضه 
 كند و تصادفا آب از گلويش پايني برود، روزه اش باطل نمى شود، و اگر در وضو

اره ندارد. مستحبّى چنني وضعى رو بدهد، بايد قضا آن را بگريد وىل كفّ
(مسـأله ٨٠٢) اگر انسان به هنگام مضمضه كردن از روزه بودنش غفلت كند 

و آب را ببلعد، روزه اش صحيح است.
(مسـأله ٨٠٣) اگـر روزه دار روزه اش را با يكى از مفطراتى كه گفته مى شـود 
اره نيز بر او واجب مى شود، اين مفطرات عبارتند از: عمدا بشكند، عالوه بر قضا، كفّ

١ ) خوردن و آشاميدن
٢ ) مجاع 

٣ ) استمناء
٤ ) بقا بر جنابت عمد

٥ ) بقا بر حيض و نفاس، بنابر احتياط واجب
٦ ) استعامل دخانيات، بنابر احتياط واجب

(مسـأله ٨٠٤) اگـر روزه دار روزه اش را بـه وسـيله مفطر غـري از مفطرات 
ششـگانه كـه در باال گفتيم، بشـكند، مثل اين كه با اخالل بـه نيّت روزه اش را باطل 

سازد، فقط قضا بر او واجب مى شود.
(مسـأله ٨٠٥) كسـى كه قضا روزه مـاه رمضان گرفته، اگر بعـد از ظهر، به 
وسيله مجاع و يا بنابر احتياط واجب به وسيله ديگر مفطرات ( از مفطرات ششگانه 
اره بر او واجب مى شـود. ( بايد ده فقري را اطعام كند و اگر قادر  فوق ) بشـكند، كفّ
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نباشد سه روز روزه بگريد ).
(مسـأله ٨٠٦) كسـى كه روزه نذر، عهد و قسـم بر گردنش هست و وقت آن 
ـاره بر او واجب مى شـود، اگر چه به وسـيله  تنـگ اسـت، اگـر آن را باطل كند، كفّ
اخـالل در نيّـت آن را باطل كرده باشـد. ( يعنى بايد يك بنـده آزاد كند، يا ده فقري را 

سري كند و يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند سه روز پى در پى روزه بگريد ).
ـاره در صورتـى واجب مى شـود كه انسـان علـم به حرمت  (مسـأله ٨٠٧) كفّ
افطار داشـته باشـد و يا بدون دليل ترديد در آن داشـته باشد، اما كسى كه به هر دليل 
اره  معتقد بوده كه افطار كردن برا او جايز است، بعدا معلوم شد كه جايز نبوده، كفّ

برا او واجب نمى شود.
(مسـأله ٨٠٨) كسـى كه در ماه رمضان روزه اش را باطل كرده، بايد بقيه روز 
را از مبطـالت روزه امسـاك ناميد و اگر امسـاك نكند مرتكب گناه شـده اسـت، اما 
اره اش تكرار نمى شـود، مگر در مورد مجاع، كه بنابر احتياط واجب با تعدد مجاع  كفّ

، كفاره نيز متعدد می شود .
(مسـأله ٨٠٩) كسى كه به وسـيله اخالل به نيّت روزه اش را فاسد كرده، نبايد 

اره نيز بر او واجب مى شود. روزه اش را بخورد و اگر بخورد كفّ
(مسـأله ٨١٠) زن روزه دار، اگـر شـوهرش از او طلـب نزديكـى كنـد، بايـد 
اره واجب نمى شود  خوددار كند، پس اگر شـوهرش او را جمبور سـازد، بر زن كفّ

بلكه كفاره بر عهده شوهرش مى باشد.
(مسـأله ٨١١) اگـر انسـان مى داند كـه روزه اش را خورده، وىل تعـداد قضا و 

اقل اكتفا مى كند. اره ا را كه بر عهده اش هست نمى داند، به حدّ كفّ
اره  (مسـأله ٨١٢) كسى كه مى داند روزه اش را خورده، وىل نمى داند كه آيا كفّ

نيز بر گردنش آمده يا نه، به قضا اكتفا مى كند.
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 احكام روزه قضا
(مسـأله ٨١٣) روزه هايى كه در كودكى و جنون، وبيهوشـى و كفر از انسـان 
فوت شـده قضا نـدارد، وىل روزه هايى كه به سـبب بيامر، حيض، نفاس، مسـتى، 

خواب و غري آهنا فوت شده را بايد قضا كند.
(مسـأله ٨١٤) روزه هايـى كه از مرتـدّ در ايام ارتداد فوت شـده، بنابر احتياط 

واجب بايد قضا شود.
(مسـأله ٨١٥) روزه هايى كه يك فرد سـنّى در ايّام تسنّن با قصد قربت گرفته، 
پس از شـيعه شـدن قضا ندارد، وىل روزه هايى كه از او فوت شـده، بايد آهنا را قضا 

كند.
(مسأله ٨١٦) كسى كه در ماه رمضان به سبب عذر رشعى اضطرار، مهانند 
بيـامر، حيض، نفاس و مسـافرت اضطـرار روزه اش را خـورده و عذرش تا ماه 
رمضان آينده باقى مانده و قدرت بر قضا آن پيدا نكرده، قضا از او سـاقط اسـت و 

دّ طعام برا هر روز به فقري ) بدهد. به جا آن بايد فديه ( يك مُ
(مسأله ٨١٧) زن حامله ا كه زايامنش نزديك بوده و زن شري دهى كه شريش 
كم مى شـد و روزه گرفتن برا آهنا رضر نداشت وىل مشقّت داشت، اگر تا رمضان 
اره تأخري بدهند و  آينده عذرشـان باقى باشـد و نتوانند قضا آن را بگريند، بايد كفّ

بنابر احتياط واجب در ساهلا بعد روزه هايشان را قضا كنند.
(مسـأله ٨١٨) كسـى كه قضا روزه رمضان بر عهده اش هسـت و قدرت بر 
قضا دارد، بايد در اثنا سـال نسـبت به قضا آهنا اقدام كند و اگر سسـتى كند، تا 
اره تأخري نيز بپردازد. رمضان بعد برسد، قضا آهنا بر گردنش مى ماند و بايد كفّ

(مسـأله ٨١٩) كسـى كه چندين سـال بدون عذر روزه نگرفته، بايد مهه آهنا را 
اره تأخري نيز بپردازد. اره بدهد و برا تأخري در قضا كفّ قضا كند و كفّ

 رمضان گرفته در صورتى كه وقت برا (مسـأله ٨٢٠) كسـى كه روزه قضا
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قضا وسـيع باشـد مى تواند پيـش از ظهر آن را افطار كند، وىل اگـر بعد از ظهر آن را 
اره دارد. بخورد كفّ

(مسأله ٨٢١) كسانى كه از روزه گرفتن معذور هستند، بايد برا هر روز يك 
مدّ طعام به فقري بدهند و دادن قيمت آن كفايت نمى كند.

دّ تقريبا ٨٧٠ گرم مى باشد. (مسأله ٨٢٢) يك مُ
(مسأله ٨٢٣) فديه چند روز بلكه چند ماه را مى توان به يك فقري داد.

 روزه هاى حرام
ارات اسـتثنا شـده  ١ ) روزه عيد فطر و عيد قربان، به جز آنچه در برخى از كفّ

است.
٢ ) روزها ترشيق برا كسى كه در منى باشد، وبنابر احتياط واجب اگر چه 

قسمتی از روز را در منی باشد . 
ل  ل رمضان بـه نيّت اوّ ٣ ) روز كـه معلـوم نيسـت آخر شـعبان اسـت يـا اوّ

رمضان.
٤ ) نـذر معصيتى، مثل اين كه نذر كند اگر موفق شـود كـه فالن گناه را انجام 
بدهـد، به شـكرانه آن روزه بگـريد. وىل اگر نذر كند كه هر وقـت مرتكب فالن گناه 

بشود روزه بگريد، تا به اين وسيله از گناه پرهيز كند، مانعى ندارد.
٥ ) روزه وصـال، يعنى وصل كردن شـب به روز. البتّـه تأخري انداختن افطار 
اگـر بـه نيّت روزه نباشـد مانعى ندارد، اگر چه هبرت اين اسـت كـه از آن نيز اجتناب 

شود.
(مسـأله ٨٢٤) اگر مهرس بدون اجازه شوهر روزه مستحبّى بگريد، اگر حقوق 

او از بني نرود مكروه است وگرنه حرام است .





احكام زكات
 





احكام زكات
زكات يكى از پايه ها مسـتحكمى اسـت كه اسـالم بر آن بنا شـده و يكى از 
واجبات بزرگى اسـت كه خداوند منّان از روز حكمت بالغه اش آن را بر بندگان 

واجب نموده است.
امري مؤمنان  Aدر وصيّت خود مى فرمايد: « خدا را، خدا را، درباره زكات، 

كه آن خشم پروردگار را فرو مى نشاند ».
امـام باقـر  A مى فرمايد: « خداونـد زكات را مهراه نـامز آورده و فرموده: « 
كاة » پس هر كس نامز بخواند و زكات ندهد، مثل اين است  الة و آتوا الزّ اقيموا الصّ

كه نامز نخوانده باشد ».
امام صادق  A فرمود: « هر كس قرياطى از زكات را ندهد، مسـلامن نيسـت 

و مؤمن نيست و هيچ احرتامى ندارد ».
زكات حقوق بينوايان اسـت كـه خداوند آن را در ثـروت ثرومتندان قرار داده 

است.

 زكات مال
(مسأله ٨٢٥) در نُه مورد زكات مال واجب است:

١ ) طال
٢ ) نقره
٣ ) شرت

٤ ) گاو و گاوميش
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٥ ) گوسفند و بز
٦ ) گندم
٦ ) جو

٨ ) خرما
٩ ) كشمش

(مسأله ٨٢٦) زكات مال با :
١ ـ بلوغ
٢ ـ عقل

٣ ـ مالك بودن
ف داشتن ٤ ـ قدرت بر ترصّ

واجب می شود

 زكات طال و نقره (نقدين)
(مسأله ٨٢٧) برا وجوب زكات در طال و نقره سه رشط الزم است:

 ١ ـ به حدّ نصاب برسند.
(مسـأله ٨٢٨) حدّ نصاب در طال ٢٠ دينار اسـت، پـس در كمرت از ٢٠ دينار 
زكات واجب نمى شـود. برا ٢٠ دينار نيم دينار زكات واجب مى شـود، سپس در 
هر چهار دينار كه بر آن افزوده شـود يك دهم دينار زكات واجب مى شـود و پس 

از هر نصابى تا نصاب بعد زكاتى نيست.
(مسـأله ٨٢٩) نصاب نقره ٢٠٠ درهم اسـت و در كمـرت از آن زكات واجب 
نيست و زكات ٢٠٠ درهم پنج درهم مى باشد، سپس برا هر ٤٠ درهم يك درهم 
زكات واجب مى شود و آنچه كمرت از ٤٠ درهم باشد چيز بر آن واجب نمى شود.
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(مسـأله ٨٣٠) هـر دينـار تقريبـا چهار گرم و يـك چهارم گرم مى باشـد و هر 
درمهى در حدود سه گرم االّ يك چهلم گرم مى باشد.

 ٢ ـ مسكوك باشند.
(مسأله ٨٣١) طال و نقره ا زكات دارند كه مسكوك باشند و در معامالت به 
عنـوان دينار و درهم مورد معامله رائج قرار بگريند، نه طال و نقره ا كه به صورت 

زيور آالت ساخته شده يا به صورت شمش طال و نقره باشند.
ه از اعتبار بيفتد و يا تغيرياتى در آن بدهند كه از عنوان  (مسـأله ٨٣٢) اگر سـكّ

معامله رائج خارج شود، زكات ندارد.
 ٣ ـ گذشت يك سال

 اسـتقرار وجوب زكات در نقدين گذشت يكسال قمر (مسـأله ٨٣٣) برا
ه زده شـده را در حدّ نصاب  رشط اسـت، اگر انسـان يازده ماه متام طال و نقره سـكّ
مالك باشـد، با ورود ماه دوازدهم زكات بر او واجب می شـود و اگر بعد از ورود 

ماه دوازدهم برخى از رشايط آن از بني برود، زكات آن ساقط نمى شود.
(مسـأله ٨٣٤) مبدء سـال بعد سپر شـدن دوازده ماه قمر كامل از سال 

قبىل است.

 زكات شتر و گاو و گوسفند
(مسـأله ٨٣٥) بـرا وجـوب زكات در حيوانات ياد شـده چهـار رشط الزم 

است:
 ١ ـ سپر شدن يك سال قمر به ترتيبى كه در مورد طال و نقره گفته شد.

 ٢ ـ استفاده از علف صحرا
(مسـأله ٨٣٦) اگـر حيوانـى در بـاغ شـخص كـه آنسـان آنـرا كاشـته و يا در 
گذرگاهها تنگ و باريك بچرد زكات ندارد، زكات منحرص به حيواناتى است كه 
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از علف صحرا استفاده كند، اگر چه صحرا ملك شخىص باشد و در مقابل پرداخت 
مبلغ اجازه چريدن داشته باشد. پس ميزان چريدن از علف خود رو بيابان است.
(مسـأله ٨٣٧) اگر علف بيابان را بچينند و به حمل نگهدار دام بياورند و در 

حمل بسته از علف بيابان به او علوفه بدهند، زكات واجب نمى شود.
(مسأله ٨٣٨) به حيوانى زكات تعلّق مى گريد كه در طول سال از علف بيابان 
بچرد، وىل اگر در طول سال يكى دو مرتبه اتّفاق بيفتد كه از علف چيده شده استفاده 

كند، مانعى ندارد.
 ٣ ـ ابزار كار نباشد

(مسـأله ٨٣٩) اگر گاو وسـيله شـخم زدن يا وسـيله بار كشـى باشد، به آن 
زكات تعلّق نمى گريد.

(مسأله ٨٤٠) حيوانى كه در طول سال بيكار است، اگر تصادفا يكى دو بار از 
آن استفاده بشود، زكات به آن تعلّق مى گريد.

 ٤ ـ به حدّ نصاب برسد
(مسأله ٨٤١) شرت ١٢ نصاب دارد:

١ ) پنج شرت كه زكاتش يك گوسفند است.
٢ ) ده شرت كه زكاتش دو گوسفند است.

٣ ) پانزده شرت كه زكاتش سه گوسفند است.
٤ ) بيست شرت كه زكاتش چهار گوسفند است.

٥ ) بيست و پنج شرت كه زكاتش پنج گوسفند است.
(مسـأله ٨٤٢) گوسـفند كـه به عنـوان زكات در مـوارد پنجگانـه پرداخت 
م شده  مى شـود، بنابر احتياط واجب حتام بايد يك سـالش متام شـده، وارد سـال دوّ

باشد، و اگر به جا گوسفند، بز داده شود بايد وارد سال سوم شده باشد.
م شده باشد. ٦ ) بيست و شش شرت، كه زكاتش يك شرت ماده ا است كه وارد سال دوّ
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٧ ) سـى و شـش شـرت، كه زكاتش يك شرت ماده وارد در سـال سوم مى باشد.
٨ ) چهـل و شـش شـرت، و زكات آن يـك شـرت ماده ايسـت كه داخل در سـال 

چهارم شده باشد.
٩ ) شصت و يك شرت، و زكات آن يك شرت ماده ايست كه داخل در سال پنجم 

شده باشد.
م  ١٠ ) هفتاد و شش شرت، و زكات آن دو شرت ماده ايست كه داخل در سال دوّ

شده باشد.
١١ ) نود و يك شـرت، و زكات آن دو شـرت ماده ايست كه داخل در سال چهارم 

شده باشد.
١٢ ) صد و بيسـت شـرت و باالتر، كه در اين صورت برا هر پنجاه شـرت يك 
شـرت ماده ايسـت كه داخل سـال چهارم شـده باشـد، و برا هر چهل شرت يك شرت 

ماده ايست كه داخل سال سوم شده باشد.
(مسأله ٨٤٣) برا گاو دو نصاب است:

 ١ ) سـى گاو، كـه زكاتـش يك گوسـاله نر دو سـاله اسـت، يعنى گوسـاله ا
م شـده اسـت و بنابر احتياط واجب گوسـاله ماده دو ساله كفايت  كه وارد سـال دوّ

نمى كند.
٢ ) چهل گاو، كه زكاتش يك گوسـاله نر سـه سـاله اسـت و گوساله ماده سه 

ساله كفايت نمى كند.
(مسأله ٨٤٤) برا گوسفند پنج نصاب است:

١ ) چهل گوسفند، كه زكاتش يك گوسفند است.
٢ ) صد و بيست گوسفند، كه زكاتش دو گوسفند است.

٣ ) دويست و يك گوسفند، كه زكاتش سه گوسفند است.
٤ ) سيصد و يك گوسفند، كه زكاتش چهار گوسفند است.



.......................................................................... منتخب املسائل  ١٦٨

٥ ) چهارصد به باال، برا هر صد گوسفند، يك گوسفند واجب مى شود.
(مسـأله ٨٤٥) گوسـفند كه به عنوان زكات پرداخت مى شـود بنابر احتياط 

م باشد و بز بايد سه ساله باشد. واجب بايد دو ساله باشد، يعنى داخل در سال دوّ

 زكات غّالت
ت، عالوه بر رشايط عمومى كه سـابق  (مسـأله ٨٤٦) در وجـوب زكات غـالّ
گفته شـد واجب اسـت كه به حدّ نصاب برسـند، و آن در حـدود يكهزار و چهل و 

چهار كيلو و ٢٥٠ گرم مى باشد.
(مسـأله ٨٤٧) برا رسـيدن بـه حدّ نصاب بايد خرما، انگـور، گندم و جو را 
رو هم رفته حسـاب كنند، پس اگر جمموع آهنا به حدّ نصاب برسد، زكات واجب 
مى شـود، اگر چه آهنا در مكاهنا خمتلف باشـند و در زماهنا خمتلف حمصولشان به 

دست آيد.
(مسـأله ٨٤٨) اگـر مثالً بـاغ انگور را انسـان وقتى بخرد كه هنـوز ميوه آن 
غـوره اسـت و بـر آن انگور گفته نمى شـود، هنگامـى كه عنوان انگـور بر آن صدق 
 بكند، زكات واجب مى شود، وىل اگر پس از صدقِ عنوان انگور، باغى را خريدار

كند، زكات بر او واجب نمى شود، بلكه زكات آن بر فروشنده است.
(مسـأله ٨٤٩) در مورد زكات كشمش، جايز اسـت كه آن را هنگامى بپردازد 
كه بر آن انگور گفته مى شـود، پس حسـاب مى كند كه اگر اين انگور كشـمش شود 
وزن آن چقـدر خواهـد بـود، پس زكات آن را بر آن اسـاس مى پـردازد، وىل در غري 
كشـمش چنني كار جايز نيسـت، بلكه بايد پس از آن كه به آهنا خرما، گندم و جو 

گفته شود، زكات آهنا را بپردازد.
آهنـا  بـر  زكات  كـه  آن  از  پيـش  ت  غـالّ در  مى توانـد  مالـك   (٨٥٠ (مسـأله 
ف كنـد، مثـالً غـوره را پيـش از آن كـه انگور شـود و يـا رطب  تعلّـق بگـريد تـرصّ
را پيـش از آن كـه خرمـا شـود، بخـورد، هبه كنـد و يـا بفروشـد، و در اين صورت 
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ف بيـش از حـدّ متعارف باشـد. ضامـن زكات آهنـا نمى باشـد، اگـر چـه ايـن ترصّ
(مسأله ٨٥١) اگر مالك بعد از تعلّق زكات بر غالّت بمريد، زكات بر عني آهنا 
ثابت مى شـود، و بايد ورثه او نخسـت زكات را از آن خارج كنند، سپس سهم خود 

را جدا كنند.
(مسـأله ٨٥٢) پس از پرداختن زكات خرما ، انگور، گندم ،جو اگر سـاهلا اين 
اجنـاس در نـزد مالک بامنـد ديگر زكات جمدد بـه آهنا تعلق نمی گـريد واگر چه مهه 

رشايط وجوب را دارا باشد . 
(مسـأله ٨٥٣) طال، نقره، شـرت، گاو و گوسفند، اگر ساهلا در نزد مالك بامند، 
مهه سـاله زكات بر آهنا تعلّق مى گريد، تا هنگامى كه از حدّ نصاب بيفتد و يا يكى از 

رشايط وجوب زكات از بني برود.
(مسـأله ٨٥٤) مالياهتائى كه دولت به شكلها خمتلف از كشاورزان مى گريد، 
از حمصول كرس نمى شود، وىل اگر قسمتى از خود غالّت به زور غصب شود، زكات 

آن مقدار ساقط مى شود.
(مسأله ٨٥٥) در مورد « مزارعه » يعنى در مورد كه صاحب زمني با كشاورز 
قرارداد بسته كه زمني را در اختيار او بگذارد، او نيز زراعت كند، مقدار از حاصل 
از آنِ مالك و قسـمتى هم از آنِ كشـاورز باشد، هر كدام از مالك و زارع كه سهمش 

به مقدار نصاب باشد، زكات سهم خودش را مى پردازد.
(مسـأله ٨٥٦) اگر زراعتى با آب باران، رودخانه و چشـمه، بدون استفاده از 
وسايل آبيار، سرياب و يا ريشه ها آن از آهبا زيرزمينى استفاده مى كند، زكات 

آن يك دهم مى باشد.
(مسـأله ٨٥٧) اگـر زراعتـى بـه وسـيله سـطل ، دوالب، تلمبـه، موتـور و 
امثـال آن از ابـزار و ادوات آبيـار سـرياب مى شـود، زكات آن يك بيسـتم اسـت.
(مسأله ٨٥٨) اگر زراعتى هم به وسيله دست و هم به وسيله باران و امثال آن 
آبيار مى شـود، زكات آن نيز به صورت نصف نصف حسـاب مى شـود، يعنى سه 
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چهلم مى باشد.
(مسـأله ٨٥٩) اگر زراعتى با دسـت آبيار مى شـود و گاهى از آب رودخانه 

يا باران هم استفاده مى كند، وىل غلبه با دست است، زكاتش يك بيستم مى باشد.
(مسـأله ٨٦٠) اگـر زراعتـى بـا آب باران و رودخانه سـرياب مى شـود وىل به 

ندرت با دست هم آبيار شده، زكاتش يك بيستم مى باشد.
(مسـأله ٨٦١) باراهنائى كه در طول سـال بطور معمـول مى بارد، زمينهائى را 
كه با دسـت آبيار مى شـوند، از حكم خود خارج نمى سـازد، مگر اين كه باران به 
ت طوالنى از آب دادن بى نياز سازد، در اين صورت حكم  قدر زياد ببارد كه تا مدّ

نصف نصف جار مى شود.
(مسـأله ٨٦٢) ميزان در وجوب يك دهم يا يك بيستم مربوط به ميوه است نه 
درخت، پس اگر درخت خرما و مو در آغاز كشـت آهنا با دسـت آبيار شوند، وىل 
هنگامـى كه به بار بنشـينند، از آبيار بى نياز شـوند، در آهنا يـك دهم زكات واجب 

مى شود، وىل اگر به عكس باشد، يك بيستم واجب مى شود.

 مستحّقين زكات 
(مسأله ٨٦٣) مستحقني زكات هشت گروه هستند:

١ ) فقري
٢ ) مسكني

(مسـأله ٨٦٤) ميـزان در فقري و مسـكني آن اسـت كه هزينه يك سـاله خود و 
خانواده شـان را، بدون ارساف و درخور حال خود نداشـته باشـند و نتوانند حتصيل 

كنند، جز اين كه مسكني به كسى گفته مى شود كه از فقري بينواتر باشد.
عا فقر مى كند و ما از وضع فعىل او خرب نداريم،  (مسـأله ٨٦٥) كسـى كه ادّ
عايش اعتامد كنيم، وىل اگر در گذشـته  اگر سـابقه فقر داشـته باشـد، مى توانيم به ادّ
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بى نياز بوده، تا اطمينان به فقر او حاصل نشود، نمى توان حكم به فقر او نمود.
(مسـأله ٨٦٦) بـا قرائن خارجى، از مجله گواهى فرد مـورد اعتامد، مى توان به 

فقري بودن كسى اطمينان نمود.
(مسـأله ٨٦٧) اگـر شـخص فقـري بـه كسـى كـه زكات بـه گردنش هسـت 
بدهـكار باشـد، مى توانـد بدهـى او را از بابـت زكات حسـاب كنـد و نيـاز بـه 
ايـن كار نيسـت كـه زكاتـش را بـه او بپـردازد، سـپس بدهـى خـود را از او بگريد.

٣ ) كارگزاران مجع آوری زكات
(مسـأله ٨٦٨) كارگزارانـی هسـتند كه از طـرف امام  A يـا از طرف نايب 
خـاصّ آن حـرضت برا گردآور زكات و رسـانيدن آن به امـامA و يا به افراد 

مستحق، نصب شده باشد.
٤ ) مؤلّفة القلوب

(مسـأله ٨٦٩) مؤلفة القلوب كسـانى هستند كه اعتقادشـان نسبت به معارف 
 دينى ضعيف اسـت، از زكات به آهنا داده مى شـود تا دلگرم شـوند و از جاذبه ها

جاهىل رها شوند و بتوانند با بصريت كامل به دين و احكام دينى بنگرند.
٥ ) خريدن و آزاد كردن بردگان .

٦ ) پرداخـت بدهكار افـراد كه بدهكارند و نمى تواننـد قرضها خود را 
ه آنان تأمني اسـت، به رشط اين كه به جهت گناه يا  بپردازند، اگر چه زندگى روزمرّ

ارساف به قرض نيفتاده باشند.
٧ ) در راه خدا، و آن شـامل مهه راهها خري اسـت كه رشعا رجحان آن ثابت 

باشد.
(مسأله ٨٧٠) احتياط واجب آن است كه در اين مورد به موارد بسنده شود 
كه جهت عمومى دارد، مانند سـاختن مسـاجد، تكايا، پل ها، برپائى شـعائر دينى و 

امثال آهنا، نه موارد كه جهت خصوىص دارد، مثل ازدواج و انجام حج.
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٨ ) ابن سـبيل، يعنى مسافر كه موجود اش متام شده، و قدرت بازگشت به 
وطن را ندارد، حتّى با فروختن كاالها اضاىف خود، اگر چه در وطن بى نياز باشد، 

مرشوط بر اين كه نتواند قرض كند و سفرش سفر معصيت نباشد.
(مسـأله ٨٧١) مسـتحق زكات بايد مسلامن و مؤمن باشـد و لذا به كافر و غري 
معتقـد به واليت اهل بيت  D زكات نمى رسـد، حتى از سـهم « مؤلّفة القلوب » 

بنابر احتياط واجب.
(مسأله ٨٧٢) كسى كه شيعه نبوده و زكاتش را به هم كيشان خود داده، سپس 
شيعه شده، بايد زكاتش را دوباره بدهد، وىل اگر به شيعه داده باشد كفايت مى كند.

(مسـأله ٨٧٣) زكات را نمى تـوان به رشابخوار، بلكه بنابـر احتياط واجب به 
مرتكب گناهان بزرگرت از رشابخوار، چون ترك نامز، داد.

(مسـأله ٨٧٤) انسـان نمى تواند زكاتش را به كسـى كه برا او واجب النفقه 
مى باشد بدهد.

(مسأله ٨٧٥) افراد واجب النفقه عبارتند از:
١ ـ پدر و مادر و نياكان
٢ ـ فرزندان و نوادگان

٣ ـ مهرس دائمى
(مسـأله ٨٧٦) انسـان نمى توانـد از زكات برا خمـارج رضور افراد واجب 
النفقـه اش هزينـه كنـد، مگر اين كه از تأمني خمـارج آهنا ناتوان باشـد و يا هزينه هائى 
داشـته باشـند كه تأمـني آهنا بر او واجب نباشـد، مانند پرداخت بدهى هـا آهنا و يا 

برخى از واجبات رشعى و عرىف آهنا.
(مسـأله ٨٧٧) سـيّد هاشـمى مى توانـد زكاتش را به سـيّد و غري سـيّد بدهد، 
د نمى توانـد زكاتـش را بـه سـيّد بدهـد، مگـر ايـن كـه مضطـرّ باشـد  وىل غـري سـيّ
و بنابـر احتيـاط واجـب بـه قـدر مضطـر باشـد كـه اكل ميتـه بـر او جايز باشـد.
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 (مسـأله ٨٧٨) منظور از سـيّد كسـى اسـت كه نسـبش از طريق پدر به جناب 
هاشم ( نيا پيامرب اكرم  n ) برسد.

(مسـأله ٨٧٩) زكات بر سادات حرام است وصدقه ها واجب، ديگر مهانند  
ارات، فديه ، صدقه ها نذر و صدقه ها مسـتحبّى بر آنان حرام نيست، بلكه  كفّ
لقطه و جمهول املالك كه پرداخت آن بر غري مالك واجب اسـت، نيز جايز اسـت وىل 
سـزاوار اسـت كه از پرداخت صدقه ها ناچيز كه موجب حتقري آنان مى شود پرهيز 

نمود .

 احكام زكات
(مسـأله ٨٨٠) واجـب نيسـت كـه زكات را بـه مهه مـوارد هشـتگانه و يا مهه 
افـراد يـك صنـف پرداخـت نمـود بلكـه مى تـوان بـه يك فـرد از يـك صنـف داد.
(مسأله ٨٨١) اقدام به پرداخت زكات واجب است و تأخري انداختن آن جايز 
نيسـت، مگر اين كه يك غرض عقالئى داشـته باشد، مثالً منتظر باشد كه به مستحق 
خاىصّ دستش برسد و زكاتش را به او بدهد، و در اين صورت بنابر احتياط واجب 
بايد آن را مشـخص كند و كنار بگذارد، يا چيز بنويسـد و يا شاهد بگريد كه حق 

فقرا تلف نشود.
(مسـأله ٨٨٢) جدا كردن زكات جايز اسـت وىل عوض كردن آن پس از كنار 
گذاشـتن جايز نيسـت، و در اين صورت به عنوان امانت در نـزدش باقى مى ماند و 
اگـر در حفـظ آن كوتاهى كند و يا در رسـانيدن آن با وجود مسـتحق تأخري كند و از 

بني برود، ضامن است.
(مسـأله ٨٨٣) در صورتى كه قيمت زكات را مى پردازد، بنابر احتياط واجب 
پـول بدهد، نه لبـاس و غذا و امثال آهنا، مگر اين كه آن را نافع تر به حال فقري بداند، 
در ايـن صورت قيمت آن را حسـاب كـرده، به آن مقدار كاال مى خرد و به مسـتحق 

مى پردازد.
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(مسـأله ٨٨٤) انتقال دادن زكات از شـهر به شهر ديگر جايز است، وىل اگر 
در اثـر انتقـال از بـني برود، پـس اگر در حملّ خود مسـتحق بوده و مى توانسـته به او 

بدهد، ضامن است. و اجازه گرفتن از جمتهد برا نقل، ضامن را ساقط نمى كند.
بنابـر  و  دارد،  نيّـت  بـه  نيـاز  كـه  اسـت  عباداتـى  از  زكات   (٨٨٥ (مسـأله 
احتيـاط واجـب هـم موقع كنار گذاشـتن نيّت كندو هـم به هنـگام پرداخت كردن.
(مسـأله ٨٨٦) بـه هنگام مشـاهده آثار مرگ واجب اسـت كه فورا نسـبت به 
پرداخت زكات اقدام كند و يا با نوشـتن و شـاهد گرفتن، از ضايع شـدن آن مطمئن 
شـود، وىل در مـورد ديگـر حقوق رشعى شـاهد گرفتـن كفايت نمى كنـد، بلكه در 

صورت امكان پرداخت، حتام بايد اقدام كند.
(مسـأله ٨٨٧) بـه يـك فقري بيش از خمارج يك سـال نبايد پرداخت شـود، وىل 
اقـلّ بـرا آن تعيني نشـده، جز اين كه كمرت از پنج درهم مكروه اسـت و هبرت آن  حدّ

است كه چنني كار نشود.
(مسأله ٨٨٨) كسى كه زكات را دريافت مى كند مستحب است كه برا مالك 

دعا كند.
(مسـأله ٨٨٩) مسـتحب است به اهل علم سهم بيشرت داده شود و مستحب 
م شوند و كسانى كه سؤال نمى كنند بر سؤال  اسـت كه خويشـاوندان بر ديگران مقدّ

كننده ها مقدم شوند.

 زكات فطره
زكات فطره از زكاهتا واجب اسـت و در روايت آمده اسـت كسى كه زكات 
فطـره اش پرداخت نشـود، ترس آن هسـت كه در مهان سـال بمـريد، و در برخى از 

روايات آمده است كه با زكات فطره روزه كامل مى شود.
(مسأله ٨٩٠) با سه رشط زكات فطره واجب مى شود:
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١ ) بلوغ
٢ ) عقل

٣ ) بى نياز
پس اگر فقري باشد ( يعنى خمارج يك سالش موجود نباشد و خمارج روزانه اش 

تأمني نباشد ) زكات فطره بر او واجب نمى شود.
(مسـأله ٨٩١) بايـد اين رشايط پيش از غروب شـب عيد فطر موجود باشـد، 
تا حلظه مغرب واجد اين رشايط باشـد، و اگر برخى از اين رشايط مقارن شـب عيد 

فراهم نباشد، زكات فطره بر او واجب نمى شود.
(مسأله ٨٩٢) مستحب است كه شخص فقري نيز زكات فطره بدهد و اگر بيش 
از يك صاع نداشـته باشـد، آن را به عنوان فطره خود به يكى از اعضا خانواده اش 
بدهد، او نيز به يكى ديگر، تا در ميان مهه اعضا خانواده دست به دست بگردد. و 

هبرت اين است كه فرد آخر آن را به فرد ديگر كه عضو خانواده نيست بدهد.
 (مسأله ٨٩٣) كسى كه رشايط وجوب زكات فطره را دارد، بايد آن را از سو
خـود و مهـه كسـانى كه به هنگام غروب شـب عيد فطر نان خور او به شـامر مى آيند 
بپردازد، چه نفقه آهنا بر او واجب باشـد يا نه، فاميل باشـند يا نه، مكلّف باشند يا نه، 

تا نان خور او شده اند. مسلامن باشند، يا نه، حتّى ميهامن و امثال آن كه موقّ
(مسـأله ٨٩٤) رصفـا حضور يك فرد بـه هنگام مغرب در شـب عيد در خانه 
كسى، اجياب نمى كند كه زكاتش به عهده او باشد، حتى اگر چيز در نزد او بخورد، 

بلكه هنگامى اين اثر را دارد كه اين حضور به جهت نان خور او بودن باشد.
(مسـأله ٨٩٥) اگر كسـى هزينه زندگى شـخىص را به عهده بگـريد، برا نان 
خور او بودن كفايت نمى كند، ولی بايد طور به او مربوط باشد كه حتت رسپرستى 

او به شامر آيد.
(مسـأله ٨٩٦) هنگامـى كـه رسپرسـت خانـواده، فطـره اعضا خانـواده را 
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پرداخـت كنـد از گـردن آهنـا سـاقط مى شـود، وىل اگـر از رو نافرمانـى، نادانى، 
فراموشـى، يا فراهم نبودن رشايط وجوب، فطـره را پرداخت نكند، هر كدام از آهنا 
كه بالغ و عاقل و آزاد و پولدار باشـد، بنابر احتياط واجب بايد خودش فطره اش را 

پرداخت كند.
(مسـأله ٨٩٧) فطره اوالد هنگامى بر عهده پدر اسـت كه نان خور او باشـند، 

وگرنه به عهده كسى است كه نان خور او مى باشند.
(مسـأله ٨٩٨) فطره زن هنگامى بر عهده شوهر است كه نان خور او باشد، و 

اگر نان خور شخص ديگر باشد، فطره اش نيز بر عهده او مى باشد.
كفايـت  كشـمش  و  خرمـا  جـو،  گنـدم،  فطـره،  زكات  در   (٨٩٩ (مسـأله 
هـر  مهچنـني  نباشـد.  عائلـه اش  و  مكلّـف  متعـارف  خـوراك  چـه  اگـر  مى كنـد، 
ت، برنج،  خـوراك متـداوىل كـه مكلّف عائلـه اش را با آن تغذيـه مى كند، ماننـد: ذرّ
شـري و غـريه كفايـت مى كنـد. و هبـرت از مهـه خرمـا، سـپس كشـمش مى باشـد.

(مسـأله ٩٠٠) مقدار كه بايد از طرف يك نفر داده شـود، يك صاع مى باشد 
و آن تقريبا سـه كيلو و ٤٨٠ گرم اسـت، و هبرت است كه مقدار بيشرت از اين مقدار 

باشد.
(مسـأله ٩٠١) در زكات فطـره مى تـوان قيمـت آن را پرداخـت نمـود. و بايد 

قيمت آن را بر اساس قيمت بازار حماسبه كرد، نه قيمت رسمى دولتى.
(مسـأله ٩٠٢) در جايى كه بخواهد قيمت آهنا را به عنوان زكات فطره بدهد، 
بايد پول آهنا را بدهد و نمى تواند كاال ديگر به عنوان قيمت آهنا پرداخت ناميد.
(مسـأله ٩٠٣) بايد زكات فطره را روز عيد فطر از طلوع فجر، تا ظهر رشعى 
ـ بنابـر احتيـاط واجـب ـ پرداخت ناميـد. و هبرت آن اسـت كه اگر بخواهـد نامز عيد 

بخواند، پيش از نامز عيد پرداخت كند.
(مسـأله ٩٠٤) اگر دسرتسـى به فقري ندارد و يا مى خواهد به مسـتحق خاىصّ 
برسـاند، مى تواند آن را از يكى از غالت ياد شـده و يا قيمت آن را بر اسـاس طعام 
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مورد نظرش جدا كرده كنار بگذارد.
(مسـأله ٩٠٥) اگر كسـى تا ظهـر روز عيـد زكات فطره اش را كنار نگذاشـته 

باشد، بنابر احتياط واجب بايد پيش از مغرب به آن اقدام ناميد.
(مسـأله ٩٠٦) كسـى كه روز عيد فطر زكات فطره را جدا نكند و به مسـتحق 
نرسـاند، بر گردنش باقى مى ماند و بايد آن را پرداخت ناميد، اگر چه زمان طوالنى 

شده باشد، و اگر پرداخت نكرده بمريد، بايد از طرف او پرداخت شود.
(مسأله ٩٠٧) اگر كسى با وجود مستحق زكات فطره را به شهر ديگر منتقل 
كند و به مستحق برساند، كفايت مى كند و بازگرداندن آن به شهر خود لزومى ندارد.

(مسـأله ٩٠٨) بر سـيّد هاشـمى جايز نيست كه فطره غري سـيّد را بپذيرد، اگر 
چه به صورت مستحبى باشد، مثل زكات فطره ا كه شخص فقري آن را داده باشد.
(مسـأله ٩٠٩) اگـر رسپرسـت خانواده سـيّد نباشـد، نمى تواند فطـره خود و 

عائله اش را به سيّد بدهد، اگر چه عائله اش سيّد باشند.
(مسـأله ٩١٠) برا يك فقري بنابر احتياط واجب نبايد كمرت از يك صاع داده 

شود، وىل يك صاع و اند مانع ندارد، مثالً مى تواند سه صاع را به دو نفر بدهد.





احكام خمس





 واجبات خمس 
(مسأله ٩١١) در هفت مورد مخس واجب مى شود:

ل: غنايم جنگى  اوّ
ـار كـه نـربد بـا آهنـا  (مسـأله ٩١٢) غنائمـى كـه بـه وسـيله جنـگ از كفّ
جايـز اسـت، بـه دسـت مى آيـد ـ بـه تفصيـىل كـه در كتـب مبسـوطه بيـان شـده ـ 
بايـد يـك پنجـم آن بـه عنوان مخـس به حمـىلّ كه بعـدا بيـان مى كنيم پرداخت شـود.

م: معدن  دوّ
ات،  (مسأله ٩١٣) در طال، نقره، رسب، آهن، مس، آلومينيوم و غري آهنا از فلزّ
مهچنني نفت، گوگرد، نمك و امثال آهنا كه از زمني استخراج مى شوند و عرفا زمني 

به شامر نمى آيند، مخس واجب است.
(مسـأله ٩١٤) بنابـر احتياط واجـب در عقيق، فريوزه، ياقـوت و امثال آهنا از 

سنگها قيمتى مخس الزم است.
(مسـأله ٩١٥) در مورد معدن مخس هنگامى واجب مى شـود، كه ارزش آنچه 
از يك حمل اسـتخراج مى شـود، پس از كرسِ هزينه اسـتخراج آن به ٢٠ مثقال طال ( 

يعنى در حدود ٨٥ گرم طال ) برسد.
 سوم: گنج

(مسـأله ٩١٦) گنج عبارت از ماىل اسـت كه از گذشـته دور در زير زمني دفن 
شده و در اثر گذشت زمان از مالك و وارث آن خرب در دست نيست.
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(مسأله ٩١٧) وجوب مخس در گنج منحرص به درهم و دينار است كه مسكوك 
باشد، پس در طال و نقره غري مسكوك ( مانند شمش طال ) و ديگر جواهرات كه از 
زيـر زمني يافت شـود، مخس واجب نيسـت و يابنده آن مى توانـد آهنا را متلّك ناميد و 

مخس ندارد، مگر اين كه از خمارج ساالنه اش بيشرت باشد.
زيـر  از  كـه   عتيقـه ا آثـار  و  مسـكوك  غـري  جواهـرات   (٩١٨ (مسـأله 
زمـني در مى آيـد، اگـر معلـوم باشـد كـه قبـالً در متلّك مسـلامن بـوده اسـت، بنابر 
احتيـاط واجـب بـني حكـم جمهـول املالـك و مرياثى كـه وارث نـدارد، مجع شـود.

(مسـأله ٩١٩) در گنج هنگامى مخس واجب مى شـود كه به حدّ نصاب زكات 
برسد، يعنى به مقدار ٢٠ دينار و يا ٢٠٠ درهم باشد.

 چهارم: جواهرات دريائى
اىص يا ابزار ديگر  (مسـأله ٩٢٠) جواهرات و هر چيز ديگر كه به وسيله غوّ

از دريا و يا رودخانه بريون آورده مى شود، مخس دارد.
(مسـأله ٩٢١) بنابر احتياط واجب در چيزهايى كه خود به خود از دريا بريون 
زده مى شـود، مانند چيزهايى كه رو آب قرار مى گريد و يا به وسـيله امواج دريا به 

ساحل انداخته مى شود، نيز مخس واجب است.
 پنجم: زمينى كه ذمى بخرد

ى از مسلامن مى خرد مخس دارد. (مسأله ٩٢٢) زمني كه كافر ذمّ
 ششم: مال خملوط به حرام

(مسـأله ٩٢٣) ماىل كه با مال حرام خملوط شـده و حالل آن از حرام تشخيص 
داده نمى شـود، به وسـيله پرداخت مخس حالل مى شود، خواه بداند كه مقدار حرام 

كمرت يا بيشرت از يك پنجم بوده يا نداند.
 هفتم: مازادِ خمارج ساالنه

(مسـأله ٩٢٤) چيـز كـه از خمـارج سـاالنه خـود و خانـواده اش، از اربـاح 
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مكاسـب، يعنـى از درآمـد حاصلـه از كسـب، كار، جتـارت، زراعت، اجري شـدن، 
گـردآور اشـياء مبـاح و امثـال آهنـا، اضافـه بامنـد، مخـس واجـب مـی شـود .
(مسأله ٩٢٥) چيز كه از طريقى غري از كسب، مانند هبه (بخشش)، حقوق 
رشعى، سـود حاصله از اموال وقفى، مـال الوصيّه، مهريّه، ارثى كه ـ به جهت دور 
بودن خويشـاوند ـ غري منتظره بوده، چيز كه در طالق خلعى گرفته مى شـود و 

امثال آهنا مخس دارد.
(مسأله ٩٢٦) مرياثى كه از خويشاوند نزديك به ارث مى رسد مخس ندارد.

مخـس  كـه   چيـز و  شـده  پرداخـت  آن  مخـس  كـه   چيـز  (٩٢٧ (مسـأله 
نداشـت، ماننـد مرياثهـا معمـوىل، اگـر افزايـش پيـدا كنـد و ايـن افزايـش بـه آن 
متّصـل باشـد و عرفـا بـا آن يكـى باشـد، مخـس نـدارد، ماننـد درختـى كـه بـزرگ 
شـود و حيوانـى كـه فربه گـردد، هرچند اگر آهنا را بفروشـند، باز هـم مخس ندارد.
(مسـأله ٩٢٨) چيز كه مخس آن داده شـده و يا مخس نداشـت، اگر چيز به 
آن افزوده شـود كه جدا از آن باشـد و عرفا با آن يكى نباشـد، مخس دارد، مانند ميوه 
درخت، پشـم، شـري و بچه حيوان، اگر چه در مثل ميوه و پشم هنوز نچيده باشند و 

متّصل به درخت و حيوان باشند.
را  آن  مخـس  و  كـرده   خريـدار جتـارت   بـرا كـه  جنسـى   (٩٢٩ (مسـأله 
پرداخـت نمـوده، اگـر قيمتـش بـاال رود و به قيمـت بـاال آن را بفروشـد، افزايش 
قيمـت آن از منافـع سـال فـروش حماسـبه مى شـود و مخـس واجـب مـی شـود .
(مسـأله ٩٣٠) چيـز كه بـه ارث غري منتظره يا هديه به دسـتش رسـيده، اگر 

قيمتش باال رود و به قيمت باال آن را بفروشد، مخس ندارد.
(مسـأله ٩٣١) چيز كه مخس بر آن تعلّق گرفتـه، اگر افزايش پيدا كند، خواه 
متصل يا منفصل باشـد، بـر اصل و زياده مخس واجب مى شـود، و اگر بعدا كاهش 

پيدا كند، مثالً حيوان الغر شود، مخس نقص را نيز ضامن است.
(مسأله ٩٣٢) چيز كه مخس بر آن تعلّق يافته، اگر قيمتش در بازار كم يا زياد 



.......................................................................... منتخب املسائل  ١٨٤

شـود، مخـس آن را مطابق قيمت روز پرداختِ مخس حماسـبه مى كنـد، و در صورت 
پايني آمدن قيمت ضامن نيست.

ه بخرد، سـپس قيمت آن را از پوىل بدهد كه  (مسـأله ٩٣٣) اگر چيز را به ذمّ
مخس بر آن تعلّق يافته، بايد مخس آن پول را بدهد، خواه قيمت جنس باال رفته باشد، 
يا پايني آمده باشـد، وىل اگر آن جنس را به قيمت باالتر بفروشـد، سـود آن از منافع 

سال فروش حمسوب مى شود.
(مسـأله ٩٣٤) منظـور از خمـارج سـاالنه، كـه در مـازاد آن مخـس اسـت، مهه 
خمارجى اسـت كه انسـان برا هدفها عقالئى هزينه مى كند، و با آن نيازها خود 
و خانواده اش را تأمني مى كند، از قبيل خوراك، پوشـاك، مسـكن، دارو و درمان، يا 
خواسته ها رشعى و عرىف خود را جامه عمل مى پوشاند، يا به دوستان و مهنوعان 
مواسـات مى كند، يا به ديگران انفاق مى كند، اگر چه عرفا بيش از شـأن او حمسوب 

شود.
(مسـأله ٩٣٥) ميزان در خمارج سـاالنه چيز است كه هزينه شده است، پس 
اگـر در مـوارد الزم هزينـه نكرده و رصفـه جوئى نمـوده، و هزينه آن تا پايان سـال 

مانده، مخس بر آن تعلّق مى گريد.
(مسـأله ٩٣٦) نيازمندهيـا زندگى كه « مؤنه » ناميده مى شـود، مخس ندارد، 
خـواه ماننـد خوردنيهـا باشـد كه با اسـتفاده از آهنا عني آهنـا تلف مى شـود، يا مانند 
مسـكن، لباس، وسـائل خانه و ماشـني باشـد كه خود و خانواده اش از آهنا استفاده 
مى كنند و عني آهنا باقى مى ماند و يا از قبيل پرداخت مهريّه و قرضها انباشته شده 

باشد، كه چيز در مقابل به دست انسان نمى آيد.
(مسـأله ٩٣٧) رسمايـه، ابـزار كار، كارگاه، ماشـني محـل و نقل، سـاختامن و 

دكوراسيون حملّ كسب جزء مؤنه نيست و مخس دارد.
(مسـأله ٩٣٨) اگر به دست آوردن سـود، مرشوط به هزينه كردن امواىل چون 
كرايه حمل، اجرت نگهبان، باربر، بيمه، هبداشـت و ديگر ادارات دولتى باشـد، اين 
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هزينه ها از سود حاصله كرس مى شود، سپس از منافع سال حمسوب مى گردد.
س در مقدمات كسـب   (مسـأله ٩٣٩) كسـى كـه يكصد هزار تومـان پول خممّ
رصف كرده، اگر آخر سـال فقط پنجاه هزار تومان موجود داشته باشد، چيز بر 
او واجب نيسـت، پس اگر كاهش موجود رضر حمسـوب مى شـود، در پايان سال 
بعد مازادِ پنجاه هزار تومان مخس دارد، وىل اگر رضر حمسـوب نشـود، بلكه طبيعى 
م مازادِ يكصد هزار   ل كمرت استفاده داشته باشد، در پايان سال دوّ باشد كه در سال اوّ

تومان مخس دارد.
 حماسبه خمارج ساالنه، از تاريخ نخستني سود (مسـأله ٩٤٠) آغاز سال برا
است كه به دست انسان مى رسد، به هر وسيله ا كه باشد و ساهلا بعد نيز بر مهان 

مبنا تنظيم و حماسبه مى شود.
(مسـأله ٩٤١) كسى كه آغاز سالش را نمى داند برا تعيني آغاز سال با حاكم 

رشع مصاحله مى كند.
(مسـأله ٩٤٢) كسـى كـه چندين شـغل دارد، نمى توانـد برا هر كدام سـال 
 مهه آهنا يك مبدء تعيني كند، چه در طول سال سود جداگانه بگريد، بلكه بايد برا

برده باشد يا نه.
(مسـأله ٩٤٣) مكلّـف بايـد در آغـاز سـالش مهـه پوهلـا موجـود و اجناس 
موجود را كه با اسـتفاده از آهنا از بني خواهد رفت ( مانند خوردنيها ) حماسـبه كند 

و مخس آهنا را پرداخت كند.
(مسـأله ٩٤٤) لوازم خانه و آشـپزخانه كه از منافع سـال خريدار شـده و تا 
پايان سال مورد استفاده قرار نگرفته مخس دارد، اگر چه برا ساهلا بعد مورد نياز 

است.
 (مسـأله ٩٤٥) پارچه ندوخته، لباس دوخته پوشيده نشده، كتاب و هر كاال

ديگر كه تا پايان سال مورد استفاده واقع نشده، مخس دارد.
(مسـأله ٩٤٦) جهيزيـه دخرت كه متعارف شـده در طول سـاهلا بـه تدريج هتيّه 
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مى شود، مخس دارد.
(مسـأله ٩٤٧) سـاختامنى كه در طول ساهلا ساخته مى شـود و در ساهلا بعد 

آماده سكونت مى شود، مخس دارد.
هتا مورد استفاده قرار گرفته، اگر بعدا  (مسأله ٩٤٨) لباس و زيور آالتى كه مدّ

از مورد استفاده بودن خارج شود مخس ندارد.
(مسـأله ٩٤٩) لبـاس و زيور آالتى كـه ديگر مورد نيازش نيسـت، اگر آهنا را 
بفروشـد، در صورتى كه آهنا را خريده بود و به قيمت باالتر بفروشـد، سود حاصله 
از منافع سـال حمسـوب مى شود، وىل اگر هبه يا ارث بوده مخس ندارد اگر چه قيمت 

آن افزايش يافته بود.
(مسـأله ٩٥٠) برا كرس هزينه سـاالنه از منافع سال، رشط نيست كه از سود 
حاصلـه هزينه كرده باشـد، بلكـه اگر از پـول ديگر چون پول قـرىض خرج كرده 
باشـد، مى توانـد به مهـان مقدار از منافع سـال كرس كرده، سـپس مخـس باقيامنده را 

حماسبه ناميد.
(مسـأله ٩٥١) عالوه بر خمارج ساالنه و هزينه به دست آوردن سود، خسارهتا 
و ضايعاتـى كـه در طول سـال پيش مى آيد، از منافع سـال كرس مى شـود، و فقط به 

مازادِ موجود سال قبل، پس از كرس هزينه ها و خسارهتا مخس تعلّق مى گريد.
(مسـأله ٩٥٢) اگر سال به پايان برسـد و قسمتى از منافع آن به صورت طلب 
ه مردم باشد و وقت وصول آن فرا رسيده باشد، مخس آهنا بر عهده او مى باشد،  در ذمّ

پس بايد آهنا را وصول كرده، نسبت به پرداخت مخس آهنا اقدام ناميد.
(مسأله ٩٥٣) در مسأله فوق انسان حق ندارد كه به بدهكاران اجازه تأخري در 
يـن بدهـد، مگر ايـن كه مخس آهنا را پرداخت كند و يـا به حاكم رشع مراجعه  ادا دَ
ناميـد و اگـر بدون مراجعه به حاكم رشع اجازه تأخري بدهد، پس اگر بدهكار شـيعه 
باشد مى تواند آن را به تأخري بيندازد و بستانكار پى آمد تأخري آن را به عهده مى گريد.

(مسـأله ٩٥٤) به جمرد آن كه سـود حاصل شـود، اگر از هزينه يك سال بيشرت 
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باشـد، مخـس به آن تعلّـق مى گريد، وىل مالـك مى تواند پرداخت آن را تا پايان سـالِ 
مخسىِ خود، به تأخري بيندازد، و مى تواند در وسط سال آن را پرداخت كند.

 سـود خواهد برد، كه پـس از ادا (مسـأله ٩٥٥) كسـى كـه مى داند به قدر
د پيش  مخس هزينه زندگى اش تا پايان سـال تأمني شـود، تا سود حاصل نشده، با جمرّ

بينى مخس بر او تعلّق نمى گريد و نمى تواند نسبت به پرداخت آن اقدام ناميد.
(مسـأله ٩٥٦) به حمض آن كه سـالِ مخسـى به پايان رسـيد و سـود حاصله در 
دسـت مالـك بود، بايد نسـبت به پرداخت مخـس آن اقدام كند و تأخـري در آن جايز 
ف در آن ندارد، مگر با اجازه حاكـم رشع، در غري اين صورت  نيسـت، و حق تـرصّ

گنه كار و ضامن مى باشد.
(مسـأله ٩٥٧) مخس به عني تعلّق مى گريد و مالك خمريّ اسـت كه مخس آن را از 
خـود عـني بپردازد و يا قيمت آن را از پول رايج بپردازد، و نمى تواند معادل آن را از 

جنس ديگر بپردازد، مگر با اجازه حاكم رشع.
ف كنـد، آن را  (مسـأله ٩٥٨) اگـر مالـك پـس از تعلّق مخـس، در آن مال ترصّ
ف بدهد،  ه كنـد، يا اجازه تـرصّ بفروشـد، به كسـى هبـه كند، اجـاره دهد، ابـراءِ ذمّ
فش صحيح نيسـت، و طرف  اجازه اش نافذ نيسـت، و بدون اجازه حاكم رشع ترصّ
ف يا اجـازه مالك ترتيب اثر  ف در آن را نـدارد و نمى تواند به ترصّ مقابـل حـق ترصّ

بدهد.
(مسـأله ٩٥٩) اگر مورث ، اگر ارث گذار قصد ادا مخس داشـت، وىل فوت 
كرد ، در اين صورت مخس از عني سـاقط نمى شـود، بلكه بنابر احتياط واجب بايد 

مخس آن را جدا كنند، به ويژه هنگامى كه بر آن وصيّت كرده باشد.

مصرف خمس
بعد از عرص حرضت رسـول اكرم  n مخس بر دو قسـمت مسـاو تقسـيم 
الم است، كه در زمان غيبت به حرضت  مى شود، نيمى از آن « سهم امام » عليه السّ
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بقيّه اهللاّ  ارواحنا فداه مربوط مى شـود، و نيمى ديگر « سـهم سـادات » اسـت، كه به 
بنى هاشم داده می شود .

(مسـأله ٩٦٠) در سـادات رشط اسـت كه مؤمن و فقري باشند، وىل در مورد « 
ابن سبيل » فقري بودن در حملّ پرداخت سهم سادات كفايت مى كند، به رشط اين كه 

قرض گرفتن بدون اهانت و مشقّت امكان نداشته باشد.
(مسأله ٩٦١) كسى كه ابن سبيل است، اگر سفرش سفر معصيت باشد، بنابر 

احتياط واجب مخس به او داده نمى شود.
(مسـأله ٩٦٢) به يك فقري بيش از آنچه بتواند هزينه ساالنه اش را با آن تكميل 
كند، مخس داده نمى شود. و به ابن سبيل به مقدار داده مى شود كه او را به شهرش 
برسـاند، مگـر اين كـه ناگزير از ادامه سـفر باشـد، در اين صورت به مقـدار داده 

مى شود كه نيازش برطرف گردد.
عايـش پذيرفته  عـا مى كند كه من سـيّد هسـتم، ادّ (مسـأله ٩٦٣) كسـى كـه ادّ
نمى شـود مگر اين كه دو نفر شاهد عادل گواهى دهند و يا سيادتش طور در ميان 

مردم مشهور باشد كه از آن اطمينان حاصل شود.
(مسـأله ٩٦٤) انسان نمى تواند سهم سادات خود را به كسى كه نفقه اش بر او 
واجب اسـت بدهد، مگر اين كه او هزينه هائى داشـته باشد كه تأمني آن بر او واجب 

نباشد.
(مسأله ٩٦٥) به هنگام پرداخت سهم سادات به سادات الزم است كه به آهنا 
متليك شـود، يعنى به دسـت او و يا به دسـت وليّش داده شـود، و خرج كردن آن در 

نيازمندهيا سادات بدون متليك به آنان كفايت نمى كند.
(مسـأله ٩٦٦) كسـى كه به سادات سـهم سـادات مى پردازد، نمى تواند با آهنا 

رشط كند كه آن را در مورد معيّنى خرج كنند.
(مسـأله ٩٦٧) رصف كردن سهم امام  A در عرص غيبت جايز نيست، مگر 
 كه اطمينان حاصل شـود كه حـرضت بقيّه اهللاّ  ارواحنا فـداه به مقتضا در مـورد
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ه، رسپرسـتى دين و مقام پدر امت اسالمى كه دارند، بر  جايگاه رفيع، واليت عامّ
هزينه كردن آن در آن مورد رضايت دارند. و اين اطمينان حاصل نمى شـود مگر در 

دو مورد:
س اسـالم، از طريق برافراشـتن پرچم اسالم،  ل: در راه خدمت به دين مقدّ  اوّ
تقويت پايه ها دين، اقامه شـعائر مذهبى، پاسـدار از حريم دين، دفع متجاوزان 
بـه حريـم دين، مقابله با نرينگها دشـمنان، ترويج و تبليغ معارف اسـالمى و نرش 

.احكام رشع نبو
م:برا رفع نيازها رضور افراد مؤمن و متديّن، فرياد رسـى آنان و رفع  دوّ
پريشانى از آهنا، كه آنان جزء خانواده صاحب اين حق حرضت بقيّة اهللاّ  ارواحنا فداه 

به شامر مى آيند .
(مسـأله ٩٦٨) كسـى كه مخس بر عهـده دارد، نمى تواند سـهم امامA را در 
موارد تعيني شـده مسـتقالً هزينه كند، بلكه بايد به حاكم رشع مراجعه كند، كه او بر 
مهـه ابعاد خمتلـف احاطه دارد و بر موارد رصف آن آگاهى كامل دارد، او مى تواند با 

استمداد از افراد آگاه و امني اين حق را بر صاحبان حق برساند.
(مسأله ٩٦٩) بر اساس مسأله فوق رصف سهم امام با نظارت مالك و حاكم 
رشع خواهـد بـود، به اين صورت كه يكى از آهنا ديگـر را وكيل خواهد نمود و يا 

هر دو در مورد حملّ رصف آن ابراز نظر خواهند نمود.
(مسـأله ٩٧٠) سـهم امام بايد بـا صدق نيّت، با اخـالص الزم در عبادات، با 

احتياط كامل، به دور از خواسته ها شخىص و مصالح فرد پرداخت شود.
(مسـأله ٩٧١) در بـاب زكات يكـى از مصاديق زكات كارگزارانى اسـت كه 
زكات را از مردم دريافت كرده به حمل خود مى رسانند، وىل در مخس برا كارگزاران 

آن چيز منظور نشده است و مبارشين اين كار جزء مصارف مخس نمى باشند.
(مسـأله ٩٧٢) مالـك نمى تواند مخس را كنار بگذارد، و اگـر اين كار را انجام 
دهـد آن مـال به عنوان مخس معنيّ نمى گردد. وىل اگر با اجازه حاكم رشع آن را جدا 



سـازد، در اين صـورت مخس در آن مال قرار مى گريد و ديگـر اموالش از مخس آزاد 
مى شود.

(مسـأله ٩٧٣) اگر كسـى از فقري طلب داشـته باشـد، مى تواند با اجازه حاكم 
رشع آن را از سهم امام  A حساب كند، وىل در سهم سادات بنابر احتياط واجب 
چنني كار صحيح نيسـت، بلكه بايد سـيّد فقري آن را قبض كند، سپس قرض خود 

را پرداخت ناميد.



 

امر به معروف
 و نهى از منكر





 امر به معروف و نهى از منكر
امر به معروف و هنى از منكر از بزرگرتين واجبات دينى هسـتند كه به وسـيله 
آهنـا جامعه برش اصالح مى شـود، فسـاد از ريشـه و بـن كنده مى شـود و تباهى از 

جامعه رخت برمى بندد، چنانكه خداوند متعال فرموده است:
(١)« رِ نْكَ ـُ نِ املْ نَ عَ وْ نْهَ وفِ وَ تَ رُ عْ ـَ ونَ بِاملْ رُ مُ أْ تْ لِلنّاسِ تَ جَ رِ ةٍ اُخْ مَّ َ اُ ريْ مْ خَ تُ نْ «كُ

تى هسـتيد كه برا مردم پديد آمده ايد، كه به معروف ( نيكى )  « شـام هبرتين امّ
امر مى كنيد و از منكر ( بد ) باز مى داريد »

 امر به معروف و نهى از منكر و شرايط وجوب آن
(مسأله ٩٧٤) امر به معروف و هنى از منكر دو مرحله دارد:

ل: مرحلـه قلبـى، يعنى هر فرد با ايامن بايد با « معروف » آشـنا باشـد، با آن   اوّ
ر  انـس بگـريد و خـود را بـا آن تطبيق دهد و « منكر » را تشـخيص دهـد و از آن متنفّ
باشد و در دلش از آن بيزار بجويد. و اين مهان انكار قلبى منكر است كه بر مهگان 
واجب اسـت و وجوب آن به هيچ مقدمه ا جز شـناخت معروف و منكر مرشوط 

نيست.
(مسأله ٩٧٥) امر به معروف و هنى از منكر به صنف خاىصّ ـ چون روحانيان 
ـ اختصـاص نـدارد، بلكه بر فرد فرد امّت الزم اسـت كه وظيفـه خود را در رابطه با 

اين فريضه اهلى انجام دهند.
.١١٠  (١) آل عمران آيه
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م: مرحله عمىل، يعنى در صدد برخورد عمىل در آمدن با افراد كه معروف  دوّ
را ترك مى كنند، يا مرتكب كارها زشت مى شوند. تا گام مؤثّر برا اصالح فرد 
و جامعه از طريق امر به نيكى ها و هنى از زشتى ها برداشته شود، كه هدف از ترشيع 

فريضه امر به معروف و هنى از منكر نيز مهان است.
(مسأله ٩٧٦) برخورد عمىل امر به معروف و هنى از منكر نيز سه مرحله دارد:
١ ) مبـارزه منفـى، يعنـى ابـراز انزجـار از افـراد تبهـكار بـه وسـيله اظهـار 
خشـم و نفـرت و رو گردانـى از آهنـا، قطـع رابطـه و قطع نيكى نسـبت بـه آنان.

٢ ) مبارزه لفظى، به وسيله امر و هنى و پند و اندرز و يادآور پاداشها اهلى 
.اخرو و كيفرها

 جلوگري ٣ ) مبارزه فعىل، به وسيله زدن، حبس كردن و جمروح نمودن برا
از وقوع كارها ناشايست.

(مسـأله ٩٧٧) مهـه مراحل سـه گانه امر به معروف و هنـى از منكر به دو رشط 
واجب مى شوند:

١ ـ احتـامل تأثـري، يعنى امـر به معروف و هنـى از منكر موجب شـود كه افراد 
تبهكار از كارها ناشايسـت دسـت بكشـند و يا افراد ديگر مرتكب گناه نشـوند و 
از آهنـا پـريو نكننـد و در نتيجه ايـن برخورد عمىل موجب كم شـدن گنـاه و مانع 

گسرتش آن باشد.
٢ ـ امن از خطر، يعنى خطر جانى، ماىل و ناموسى برا خود، خانواده و ديگر 

افراد با ايامن نداشته باشد.
 (مسـأله ٩٧٨) كسـى كـه امـر بـه معروف و هنـى از منكـر مى كند بايـد راهى 
را انتخـاب كنـد كه تأثري بيشـرت داشـته باشـد، او را زودتر به هدف برسـاند و راهى 

استوارتر و مطمئن تر باشد.
(مسـأله ٩٧٩) از مهم تريـن عوامـل تأثري امر به معروف و هنـى از منكر، عمل 
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كردن خود انسـان اسـت به آنچه به مـردم مى گويد، به معروىف امـر نكند جز اين كه 
خود به آن عامل باشـد و از منكر هنى نكند جز اينكه خود ترك نموده باشـد، چنني 

شخىص با كردار خود بيش از گفتارش در اصالح جامعه اثر مى گذارد.

 برخى از محرمات
در اينجا به شامرش برخى از گناهان كبريه ا بسنده مى كنيم كه ترك آهنا مالكِ 

عدالتى است كه در موارد فراوانى معترب است.
(مسأله ٩٨٠) ظاهرا منظور از گناهان كبريه گناهانى است كه برا آهنا وعده 
آتش داده شده، يا در روايات از گناهان كبريه ياد شده، و يا ثابت شده كه آهنا از اين 

گناهان مهم تر مى باشند.
(مسـأله ٩٨١) پـس از رشك بـه خداوند و كفر به آنچه خداونـد نازل فرموده، 

گناهان كبريه عبارتند از:
 ١ ) يأس و نوميد از رمحت خداوند، اگر چه در مورد يك امر دنيو باشـد، 

.بيامر يا رفع گرفتار مهانند شفا
 ٢ ) در امان بودن از انتقام پروردگار.

 كه   ٣ ) عاق والدين شـدن و قدر مسـلّم از آن بد كردن به آهناست، در حدّ
با صله رحم كردن به آهنا سـازگار نباشـد و در رديف قطع رحم كردن با آهنا باشـد، 
در غـري اين صورت عاق بودن ثابت نمى شـود، اگر چـه از نظر رشعى خالف بلكه 

گاهى حرام باشد.
 ٤ ) كشـتن مؤمن و يا كسـى كه در حكم مؤمن باشد، از ديوانه و كودك، حتى 

سقط جنني و كمك به كشتن آن، اگر چه با يك كلمه باشد.
 ٥ ) نسـبت ناروا به مرد و زن مؤمن دادن، بلكه هر نسـبت ناشايسـت به فرد با 
ايامنـى كـه عفيف و پاكدامن باشـد، اگر چه در اين حدّ كه كار ناشايسـتى در حق او 
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ثابت نشده باشد.
 ٦ ) خوردن مال يتيم به ناحق، بلكه مال هر مؤمن.

 ٧ ) فرار از ميدان جنگ، در جنگى كه رشعا واجب باشد.
 ٨ ) ربـا خـوار، بلكـه ربا دادن، نوشـتن سـند ربا و گواه شـدن بـر آن نيز از 

گناهان كبريه است.
 ٩ ) زنا

 ١٠ ) لواط
حق  ١١ ) سُ

 ١٢ ) قيادت، يعنى تالش كردن برا به هم رسيدن دو فرد تبهكار
١٣ ) سحر و جادوگر 
 ١٤ ) پيشگويى و كهانت

(مسأله ٩٨٢) هرگونه پيشگويى نسبت به حوادث آينده اگر به صورت حتمى 
باشد حرام است وگرنه مانعى ندارد.

 ١٥ ) دروغ پرداز، به ويژه هنگامى كه از زبان خدا و پيامرب و امامان باشد.
(مسـأله ٩٨٣) بـرا دفـع رضر از جان و مال خود و بـرادر ايامنى دروغ جايز 

است، اگر چه با سوگند مهراه باشد.
 ١٦ ) امتناع از پرداخت زكات و حقوق واجبه و حق النّاس.

 ١٧ ) خوردن رشاب و هر چيز مست كننده.
 ١٨ ) ترك نامز، روزه، حج و زكات.

 ١٩ ) پيامن شكنى.
 ٢٠ ) قطع رحم و آن عبارت است از ترك احسان متداول به خويشاوندان.

 ٢١ ) تعـرّب بعـد از هجـرت، يعنى كوچ كردن به شـهر و ديـار كه در آنجا 
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معارف دينى كم مى باشد.
.٢٢ ) دزد 

 ٢٣ ) خـوردن ميته، خون، گوشـت خوك و هـر چيز كه به هنگام بريدن رس 
آن نامى جز نام خدا ( از بت و غريه ) بر آن برده شود.

 ٢٤ ) قامرباز، اگر چه بدون برد و باخت باشد.
 ديگر بـا ورق، ختته نرد، شـطرنج، دومينه و هر بـاز (مسـأله ٩٨٤) بـاز
كـه بـر اسـاس بـرد و باخـت طـرح ريـز شـده حـرام و از گناهـان كبريه اسـت.
(مسـأله ٩٨٥) به طور كه باز شـطرنج حرام است، خريد و فروش آالت 
شطرنج، خوردن پول آن، نگهدار و حمافظت آالت و ابزار آن نيز حرام است، اگر 

چه از طريق خريدار به دست نياورده باشد.
 (مسـأله ٩٨٦) متاشـا كردن به شـطرنج باز و سـالم كردن بـر او در حال باز

حرام و از گناهان كبريه است.
 ٢٥ ) خوردن مال حرام، چون پول ميته، رشاب، هر چيز مست كننده، اجرت 
زن بدكاره، اجرت فرد پيشـگو، پول آالت شـطرنج، اجرت زن خواننده، پول سگ 
غري شـكار، مال يتيم، پول ربا پس از آگاهى، پول زمامداران سـتمگر، پوىل كه با 
داور قاىضِ جور به دسـتش آيد ـ اگر چه حق خودش باشـد ـ و رشـوه قضاوت، 

اگر چه به حق داور كند.
 ٢٦ ) كم فروشى و كم گذاشتن در پيامنه و ترازو.

 ٢٧ ) كارگـزار بـرا ظاملان، بلكه مطلق مهكار بـا آنان، خواه به صورت 
كار كردن برا آهنا باشـد، يا وابسـتگى داشـتن به دسـتگاه آهنا باشـد، و يا هر گونه 
 آهنا به صورت اسـتخدام و جعاله و غريه باشـد. مگر اين كه برا برا كارپرداز
ن سـتم بر آهنا نباشـد و يا از رو اجبار و  يار رسـانيدن به مؤمنان باشـد و متضمّ

اضطرار باشد.
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 ٢٨ ) بودن انسـان از كسـانى كه مردم از رشّ او در امان نباشـد و از زبان او در 
هراس باشند.

 ٢٩ ) تكربّ و فخر فروشى بر مردم و خود را برتر از آهنا پنداشتن.
 ٣٠ ) ارساف و وخلرجى، و آن عبارت اسـت از مرز نشناختن در هزينه كردن 

بدون انگيزه عقالئى، كه تباه كردن مال به شامر آيد.
 ٣١ ) جنگ و سـتيز با دوسـتان خدا و مهيار و هم سـوئى با دشـمنان خدا.
 ٣٢ ) اشـتغال بـه كارهـا بيهـوده. مثل زدن تـار، طبل، نى، رسنـا، فلوت و 
  ديگر آالت موسـيقى، كه مبتنى بر طرب و التذاد باشـد و انسـان را از حالت جدّ
 خارج نموده، به نوعى سبكى برخاسته از غرائز نفسانى واداشته، با تنظيم آهنگها
موسيقى او را در مسري كه مورد نظر باشد، از شاد و رسور، غم و اندوه، نخوت 

و غرور، و يا غري آهنا از هواها منظور قرار دهد.
 ٣٣ ) غناء و آن صورت مشـتمل بر كشـيدن صدا با آهنگ خاص مى باشد، كه 
ت و رسگرمى مى باشـد، آنگونه كه در فراز باال  خاصيّـت آن اجيـاد طرب به قصد لذّ

گفته شد.
 ٣٤ ) ارصار كردن بر گناهان صغريه، يعنى تكرار كردن آهنا به جهت بى امهيّت 

شمردن آهنا، به طور كه انسان ديگر خودش را برا ارتكاب آهنا رسزنش نكند.
 ٣٥ ) سـخن چينـى و دو بـه هـم زنى، و آن عبـارت از اين كه انسـان بدگوئى 

ديگر را در حق شخىص برا او نقل كند.
 ٣٦ ) ريا، كه برخى از مسائل آن در مبحث وضو بيان گرديد.

 ٣٧ ) نرينـگ زدن بـه مؤمن، از طريق خالف جلـوه دادن چيز بر او، كه اگر 
واقعيت آن را متوجه مى شد، برا انگيزه دينى يا دنيو بر آن اقدام نمى كرد.

 ٣٨ ) كتامن شـهادت، حتى در مورد كه از او نخواسـته باشـند كه ببيند و به 
هنگام لزوم گواهى دهد ـ بنابر احتياط واجب ـ .
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 ٣٩ ) فحش و ناسزا
 ٤٠ ) غيبـت مؤمـن و آن عبـارت اسـت از بدگوئى كردن و بيـان كردن نقاط 
ضعف كسى در پشت رسش، وىل اگر در حضورش باشد غيبت نمى باشد، اگر چه 
حرام است. و اگر عيب كسى را بدون قصد كشف راز و بدون قصد كوچك كردن 

او مطرح كند، غيبت نمى باشد، اگر چه حرام است.
(مسأله ٩٨٧) در چند مورد غيبت جايز است:

 ١ ـ در مـورد عيـب ظاهـر، ماننـد عجله و شـتابزدگى، به رشط ايـن كه آن را 
بزرگ نكند و چهره نفرت انگيز از آن ترسـيم نكند. كجا رسـد به اين كه چيز را 
كه عيب نيسـت به صورت عيب جلوه دهد، از قبيل الغر، ندار، سـبزه روئى و 

امثال آهنا.
 ٢ ـ در مورد شخص متجاهر به فسق كه ديگر پرده حيا را دريده و كار خالف 
را در حضـور مهـگان انجام مى دهـد، در اين صورت مى تواند عيـب خمفى او را نيز 
بازگو كند و يا در حضور كسـى كه از او پوشـيده مى دارد نيز مطرح ناميد، وىل كسى 
كـه فقـط در حضور دوسـتان نزديكش كه مهراز او هسـتند گناه مى كنـد، متجاهر به 

فسق به شامر نمى آيد.
 ٣ ـ كسـى كه مورد سـتم واقع شـده، مى تواند بگويد كه سـتمگر با او چگونه 

معامله كرده است، وىل نمى تواند از عيبها خمفى او سخن بگويد.
 ٤ـ  در مورد بدعتگزار، يعنى كسى كه در دين بدعت گذاشته، تا آبرويش برود 
و از ديدگان مردم سـاقط شـود، تا رضرش به دين نرسـد. و مهچنني است كسى كه 
ترس آن مى رود كه رضرش به دين برسد، وىل در اينجا بايد به مقدار رضور اكتفا 

كند، يعنى فقط به مقدار از او غيبت كند كه رضرش به دين نرسد.
 ٥ـ  بـرا دفع رضر از شـخص، يا گوينـده و يا مؤمن ديگر، البته در اين مورد 
تنها در جايى غيبتش جايز است كه امهيّت دفع رضر از حرمت غيبت مهم تر باشد.

(مسـأله ٩٨٨) غيبـت كننـده عالوه بر توبه بايد از كسـى كه غيبـت او را كرده 
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حالليّـت بطلبـد، اگر ممكن نباشـد و يا برتسـد كه اين كار مفاسـد به دنبال داشـته 
باشـد، بايد در حق او اسـتغفار ناميد و اين در مهه موارد كه ستمى بر بنده ا انجام 

شده جار است.

« پايانِ بخش عبادات »



بخش معامالت





 احكام تجارت
 كسب هاى حرام

(مسـأله ٩٨٩ـ خريد و فروش رشاب و هر مسـت كننده ديگر حرام است و 
ـحت »به شـامر آمده  گرفتن پول در مقابل آن نيز موكداً حرام اسـت و از اقسـام « سُ

است. 
(مسأله ٩٩٠ ـ خريد و فروش ميته حرام است، وىل خريد و فروش پشم و مو 

و ديگر اجزاء آن كه روح در آهنا حلول نمى كند، مانعى ندارد. 
(مسأله ٩٩١ـ حيوانى كه از بازار مسلامهنا و از دست مسلامن خريدار شود، 

در حكم تذكيه شده مى باشد. 
در  شـود،  آورده  اسـالمى  غـري   كشـورها از  كـه  حيوانـى  ٩٩٢ـ  (مسـأله 
حكـم تذكيـه شـده نمى باشـد، اگرچـه از دسـت مسـلامن خريـدار شـود، مگـر 
اينكـه احتـامل بدهيـم كـه آن شـخص ذبـح رشعى شـدنش را احـراز كرده اسـت. 
 ،مسـأله ٩٩٣ـ  خريد و فروش خوك و سـگ حرام است، مگر سگ شكار)

و آن سگ آموزش يافته ا است كه به خوبى بتواند شكار كند. 
(مسـأله ٩٩٤) خريـد و فـروش حيوانـات درنـده و ديگـر حيوانـات حـرام 
گوشـت اگـر هـدف رائـج از آهنـا منحرص به اسـتفاده حـرام نباشـد، جايز اسـت، 
بـه جـز بوزينـه، كـه خريـد و فـروش آهنـا بنابـر احتيـاط واجـب جايـز نيسـت. 
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(مسـأله ٩٩٥) خريد و فروش ديگر اعيان نجسه ـ به جز آنچه در باال گذشت 
ـ در صورتـى كـه منفعت حالل مورد اعتنائى داشـته باشـند و به خاطـر آن اقدام به 

معامله شود جايز است، مانند مدفوع برا كود و خون به جهت تزريق. 
(مسـأله ٩٩٦) خريد و فروش چيز پاكى كه منفعت حالل نداشته باشد، مانند 

ماهى ها حرام، جايز نيست. 
(مسـأله ٩٩٧) چيزهايـى كـه ذكر شـد و گفتيم كـه خريد و فـروش آهنا جايز 
نيسـت، هر نوع دادوسـتد با آهنا حرام مى باشـد، پس اگر يكى از آهنا اجرتِ اجاره، 

لعى و به جا بدهى تعيني شود جايز نيست.  عاله، مورد بذل طالق خُ كار مزد جُ
(مسـأله ٩٩٨) پس از متلّك اعيان نجسـه، مى توان از آهنا در راه حالل استفاده 
كـرد، مثـالً ميتـه و مدفوع را برا كود به كار برد و سـگ را برا شـكار و نگهبانى 

آموزش داد.
(مسأله ٩٩٩) عني نجسى كه مالك دارد، كسى نمى تواند بدون اجازه مالك از 
ف و رفع يد از آهنا پوىل دريافت  آهنا اسـتفاده كند و مالك مى تواند برا اجـازه ترصّ

كند، وىل بايد قصد معامله نكنند و آن پول را به عنوان قيمت دريافت نناميند. 
س شـده، اگر قابل  (مسـأله ١٠٠٠) چيزها پاكـى كه با مالقات نجس متنجّ
تطهري باشند و يا در حال ناپاكى منفعت حالل مورد اعتنائى داشته باشند، مثل نفت 

و روغن كه به مرصف سوختن مى رسند، خريد و فروش آهنا جايز است. 
در  شـكل  آن  بـا  كـه  وسـائىل  سـاختن  و  فـروش  خريـد،   (١٠٠١ (مسـأله 
راه حـرام و يـا تقويـت باطـل بـه كار مى رونـد، ماننـد بـت، صليـب، آالت قـامر، 
آالت موسـيقى و كتاهبـا گمـراه كننـده، حـرام اسـت، و اگـر بقـا آهنـا ترويـج 
باطـل حمسـوب شـود، بايـد آهنـا را از بـني بربنـد و يـا شـكل آهنـا را تغيـري بدهند.
(مسـأله ١٠٠٢) در بـاب امـر بـه معروف و هنـى از منكر گفتيم اگر كسـى در 
معاملـه طـرف ديگر را گول بزند، بـه طور كه به يكـى از اركان معامله خلل وارد 
شود، مثل اين كه شريه را به جا عسل بفروشد و مشرت آن را به گامن عسل بخرد، 
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معامله باطل مى شود. 
(مسـأله ١٠٠٣) اگـر فروشـنده عيـب كاال را خمفـى كنـد و يا جنـس آن را به 
صورت مرغوب تر از آنچه هسـت جلوه دهد، معامله باطل نمى شـود، وىل خريدار 

مى تواند معامله را فسخ كند. 
بى واجب نيست، وىل معامله با آهناـ  در  (مسأله ١٠٠٤) از بني بردن پوهلا تقلّ

صورتى كه طرف معامله آگاه نباشد ـ از باب غش در معامله حرام مى باشد. 
(مسـأله ١٠٠٥) چيـز كـه هـم مـرصف حـالل دارد و هـم در حـرام به كار 
مـى رود، فروختـن آن جايـز اسـت، اگرچـه بدانيـم كـه خريـدار آن را در حـرام 
رصف خواهـد كـرد، ماننـد فـروش انگـور بـه كسـى كـه مى خواهـد از آن رشاب 
هتيـه كنـد و فـروش چـوب بـه كسـى كـه مى خواهـد از آن عـود و بربـط بسـازد. 
(مسأله ١٠٠٦) فروش چوب به كسى كه مى خواهد از آن بت و صليب بسازد 

حرام و باطل است. 
(مسـأله ١٠٠٧) اجاره دادن اعيان برا اسـتفاده حرام، حرام و باطل اسـت، 
ماننـد اجـاره دادن خانه و مغـازه برا رشابخواری و هرزگى و اجاره دادن ماشـني 

برا نقل و انتقال رشاب و امثال آن. 
 ميان طرفـني دعوا، برا داور (مسـأله ١٠٠٨) رشـوه دادن به قاىض بـرا
 ف در آن ندارد، اگرچه به حق داور گرينده و دهنده حرام است و گرينده حق ترصّ

كند. 
(مسأله ١٠٠٩) اگر انسان برا گرفتن حق خود راهى جز رشوه دادن نداشته 

باشد، در اين صورت برا رشوه دهنده جايز، وىل برا گرينده حرام است. 
(مسـأله ١٠١٠) رشـوه دادن بـرا گرفتن حق ديگران از رو سـتم، در غري 
قضاوت نيز برا گرينده و دهنده حرام اسـت، وىل رشـوه دادن برا دفع سـتم ويا 

گرفتن حق  برا رشوه دهنده جايز است. 
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(مسـأله ١٠١١) كسـب و جتارت به وسيله رشط بند ورهن گذاشتن در قامر 
ف در آن ندارد، به جز در  و غري آن حرام اسـت، و كسـى كه برنده مى شـود حق ترصّ

مورد اسب دوانى و تري انداز كه اشكالی ندارد . 
(مسأله ١٠١٢) بيمه عمر، بيمه حوادث، از قبيل :سيل، آتش سوز، رسقت 
و امثال آن، اگر به اين صورت باشـد كه بيمه شـونده با اداره بيمه قرار داد ببندند كه 
ص و معيّنى را  بيمه شونده، در برابر جان، منزل، حملّ كار، ماشني و غريه مبلغ مشخّ
يكجا و يا به صورت ماهانه و يا سـاالنه به اداره بيمه پرداخت كند، او نيز در مقابل 
د كند كه به هنگام وقوع حادثه، به صورتى كه در متن قرار داد بر آن توافق شده،  تعهّ

رضر آن را جربان ناميد، مانعى ندارد. 
(مسـأله ١٠١٣) اجرت گرفتن برا اجرا عقد نـكاح، صيغه طالق و ديگر 

عقود و ايقاعات مانعى ندارد. 
(مسـأله ١٠١٤) در كسبها حرام، دادوستد باطل است و در نتيجه فروشنده 

ف در كاال را ندارد.  ف در پول و خريدار حق ترصّ حق ترصّ
(مسـأله ١٠١٥) حرام اسـت كه مرد ريش خود را برتاشد، مگر اينكه از ريش 

ه گردد.  گذاشتن رضر معتناهبى به او متوجّ
(مسأله ١٠١٦) مقدار الزم در بلند ريش اينست كه عرفا بگويند :اين شخص 
ريشـش را نرتاشـيده اسـت، و اگر بلند آن بيش از يك قبضه باشـد مكروه است. 
(مسـأله ١٠١٧) تراشـيدن مو صورت و باقى گذاشـتن مـو چانه، اگر به 

هی باشد، مانعى ندارد.  مقدار قابل توجّ
(مسـأله ١٠١٨) اگـر بـه هنـگام مرتب كردن ريـش، اطراف آن را برتاشـد، يا 
برخـى از موهـا را با دسـت و يا با نخ بكند، مانعى ندارد، وىل شايسـته آن اسـت كه 

متانت و مردانگى خود را حمافظت ناميد. 
(مسـأله ١٠١٩) كشـيدن عكس انسـان و ديگر جانداران با قلم و يا به وسـيله 
كنده كار، چه به صورت برجسـته ( سـه بُعد و سايه دار )باشد، يا به سبك تابلو، 
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حرام است. 
(مسـأله ١٠٢٠)  در عكس هايـى كـه مرسـوم اسـت مهه اعضا بدن آشـكار 
نباشـد، ماننـد عكس ها نيم رخ، نيم تنه، به حال نشسـته، از پشـت ميلـه يا دريچه، 
كشيدن آهنا به مهني صورت ناقص نيز حرامست، وىل كشيدن عكس پيكر بدون رس 

مانعى ندارد. 
اسـى و ظاهـر كردن و چاپ  (مسـأله ١٠٢١) عكـس گرفتن با دوربينها عكّ

كردن آهنا مانعى ندارد. 
(مسأله ١٠٢٢) چاپ، نرش، نگهدار، تبليغ و ترويج باطل كتاهبا گمراه كننده 
و فساد برانگيز، اگر موجب گمراهى و فساد و يا تقويت و ترويج باشد، حرام است.
مـی  خـرب  جمهـوالت  از  كـه  رايـج،   بينى هـا فـال  انـواع   (١٠٢٣ (مسـأله 
خـرب  قطعـى  صـورت  بـه  اگـر  نـدارد،  عقالنـى  و  علمـى  مسـتند  هيـچ  و  دهنـد 
دهنـد، حـرام اسـت و كسـب كـردن بـا آن نيز حـرام اسـت و تصديق كـردن گفتار 
نـدارد. مانعـى  نباشـد،  قطعـى  صـورت  بـه  اگـر  وىل  مى باشـد،  حـرام  نيـز  آنـان 
(مسـأله ١٠٢٤) « احضار جنّ » اگر به طريق سـحر باشد حرام است، در غري 

اين صورت جايز است، مرشوط بر اينكه آزار مؤمنى را در پى نداشته باشد.
(مسأله ١٠٢٥) اگر نوحه رسايى مشتمل بر خصوصيّت حرامى باشد، مهانند :

نوحه رسايى دروغني . 
سـتايش از صفات ناپسـند، چون غارتگر، چپاولگر، آواز خوانى و امثال 
آهنا، كه ستايش از آهنا موجب ترويج باطل و تشويق مردم به صفات ناپسند مى باشد. 
وسـتايش از شخص ناپسـند، از قبيل فرد كه رسكرده گمراهى، يا مشهور به 
فسـق و جتاوز به حقوق مردم باشـد، كه ستايش از او ترويج باطل مى باشد مهه اينها 

جزو حمرمات بشامر مريود .
(مسـأله ١٠٢٦) معامله كـردن با فرد كه اموالش با مـال حرامى چون :ربا، 
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رشـوه، قـامر، دزد، مى فروشـى و امثال آهنا خملوط اسـت، مانعى نـدارد، مگر در 
مورد كه انسان بداند پوىل كه به او داده مى شود پول حرام مى باشد. 

(مسـأله ١٠٢٧) رفتـن بـه خانه شـخىص كـه اموالش بـا حرام خملوط شـده و 
استفاده كردن از اموال او و نشستن بر رس سفره او ـ با اجازه او ـ مانعى ندارد، مگر 

در مورد كه بداند آن خانه، آن شى ء و آن غذا ـ باخلصوص ـ حرام مى باشد. 
(مسـأله ١٠٢٨) پذيرفتن هديه و بخشـش از كسـى كه اموالش با حرام خملوط 
اسـت  اسـت مانعـى ندارد، مگـر اينكـه بدانيم آن هديّـه و بخشـش ـ باخلصوص ـ 
ف كنيم و بايد آن را به مالك  حـرام مى باشـد، در اين صورت نمى توانيم در آن تـرصّ
اصىل اش برگردانيم، و اگر صاحب اصىل آن را نشناسـيم، حكم جمهول املالك بر آن 

جار مى شود و حكم آن در بخش « لقطه » بيان خواهد شد. 
(مسأله ١٠٢٩) در معامله چند چيز مستحب است :

١ ) مهواره به ياد خدا بودن
٢ ) انجام دادن معامله به طرز شايسته

٣ ) استحكام بخشيدن به معامله به وسيله اسناد مكتوب
٤ ) دست و دل باز بودن در معامله

٥ ) پذيرش فسخ معامله در مورد كه طرف اظهار پشيامنى كند.
(مسأله ١٠٣٠) در جتارت چند چيز مكروه است :

ل وقت باز دارد.  ١ ) معامله ا كه انسان را از اداء نامز در اوّ
٢ ) گله كردن از اينكه سود نمى برد. 

٣ ) ستايش كاال از سو فروشنده. 
٤ ) نكوهش كاال از سو خريدار. 

٥ ) ختفيف خواستن خريدار پس از انجام معامله. 
٦ ) وارد شـدن در معامله دو نفر مسـلامن، به اين معنى كه اگر دو نفر در مورد 
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معامله ا مشغول گفتگو هستند، پيش از آن كه گفتگو آهنا به نتيجه برسد، شخص 
م مداخلـه كند و بخواهد آن را برا خـودش خريدار كند و يا كاال خودش  سـوّ

را به فروش برساند. 

 عقد بيع
ق يافتن معامله، بايد فروشـنده و خريـدار ابراز كنند   (قصد انشـاء): بـرا حتقّ
بـه توافقى كـه در ميان آهنا حاصل گرديد پايبند هسـتند و به ايـن معامله جامه عمل 

مى پوشانند. و اين قصد و نيت كه داللت بر التزام ناميد مهانند :
با زبان
با اشاره
با نوشته

با امضا پا ورقه قرارداد.
بـا حتويـل دادن كاال و حتويـل گرفتـن هبا آن، كـه در اصطـالح « معاطات » 

ناميده مى شود.
(مسـأله ١٠٣١) در وقوع معامله رشط نيسـت كه فروشـنده و خريدار در يك 
جملس باشند و مهديگر را مورد خطاب قرار دهند و ابراز توافق در يك جملس و بدون 
فاصلـه قرار بگـريد، بلكه اگر يكى از طرفني مضمون معامله را در ورقه ا بنويسـد 
ق  و امضـا كنـد و به طـرف معامله بفرسـتد، او نيز زيـر آن را امضا كنـد، معامله حتقّ
ل بر التزام خود باقى مانده باشد. مى پذيرد، مرشوط بر اين كه تا آن موقع شخص اوّ
(مسأله ١٠٣٢) معامله بايد قطعى باشد و معامله تعليقى صحيح نيست، و آن 

اقسامى دارد  .
١ ) اگر معامله را به چيز معلّق كند كه بى گامن حاصل مى شـود، مثالً در ماه 
شـعبان بگويـد : اگر هالل ماه رمضان وارد شـود، من ايـن كاال را فروختم، معامله 
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صحيح نيست. 
٢ ) اگر معامله را به چيز معلّق كند كه حاصل شـدنش معلوم نيسـت، مثالً 
بگويد : اگر فردا باران ببارد، من اين كاال را فروختم، باز هم معامله صحيح نيست.
٣ ) اگر معامله را به چيز معلّق كند كه حاصل است، وىل او به هنگام معامله 
خـرب ندارد، مثالً بگويد : اگر حسـن مرده باشـد، اين كاال را فروختـم و بعد معلوم 
شود كه او در آن هنگام مرده بود، بازهم معامله بنابر احتياط واجب صحيح نيست.
٤ ) اگر معامله را بر چيز معلّق كند كه از حصول آن خرب ندارد، وىل حصول 
ـت معاملـه اسـت، مثـالً بگويـد : اگر ايـن كاال مال من باشـد، آن را  آن رشط صحّ

فروختم، در اين صورت معلوم شود كه كاال مالِ او بوده، معامله صحيح است. 

  شرايط خريدار و فروشنده
فروشنده و خريدار بايد دارا چهار رشط اساسى باشند:

١ ـ بلـوغ، پـس معامله كودك بـرا خود صحيح نيسـت، اگرچه مميّز باشـد، 
مفهوم خريد و فروش را بداند و بر موارد سود و رضر آگاه باشد، بلكه حتام اذن وىل 

ت معامله او رشط است.  در صحّ
٢ ـ عقل، پس معامله ديوانه صحيح نيست. 

٣ ـ اختيار، پس اگر كسى را جمبور به خريد و فروش كند، و او قدرت خمالفت 
ه بگذارد،  نداشته باشد، معامله اش باطل است، وىل اگر بعدا راىض شود و بر آن صحّ

معامله صحيح مى شود. 
(مسـأله ١٠٣٣) اگـر صاحب مال را بـه برخى از خصوصيـات معامله جمبور 
كننـد، مثـالً او را وادار كننـد كـه به قيمت تعيني شـده، يـا در حملّ تعيني شـده، يا در 
سـاعت تعيني شـده كاال خود را بفروشـد، وىل او را به اصل معامله جمبور نكنند، 
واو نيـز به مهان قيمت تعيني شـده، يـا در زمان و مكان تعيني شـده، اقدام به معامله 
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بكند، معامله صحيح مى باشد. 
(مسأله ١٠٣٤) اگر انسان از رو اضطرار اقدام به معامله ، كسى او را جمبور 
بـه اين معامله نكرده باشـد ، مثالً برا تأمني درمان مريـض، هزينه زندگى، يا دادن 

باج به ستمگر، خانه اش را مى فروشد، معامله صحيح است. 
ف داشـته باشـد، يعنى حمجـور نباشـد، و آن كاال در متلّك او، يا  ٤ ـ حـق ترصّ
ف باشـد و يا بر  ه او باشـد و يا از طرف صاحب مال، وكيل يا مأذون در ترصّ در ذمّ

صاحب مال واليت داشته باشد. 
(مسـأله ١٠٣٥) اگر شـخص بيگانه بـدون اجازه صاحب مـال، معامله ا از 
طرف او انجام دهد، آن را « بيع فضوىل » مى نامند، اگر بعدا صاحب مال و يا كسى 
ف در آن دارد، اجازه دهد، معامله صحيح مى شـود، اگرچه قبالً از آن  كـه حق ترصّ

منع كرده باشد، و يا بعد از فروش آن را رد كرده باشد. 
(مسـأله ١٠٣٦) اگـر غاصـب چيز را برا خـودش بفروشـد، معامله نافذ 
نمى شـود، مگـر با اجازه صاحب مال، پس اگر صاحب مـال اجازه دهد، معامله از 
طـرف او واقـع مى شـود و قيمت به متلّك او در مى آيد، و ربطـى به غاصب نخواهد 

داشت.
(مسـأله ١٠٣٧) اگـر مالك بيـع فضوىل را اجازه ندهد و خريـدار آن را حتويل 
ف در آن ندارد و در حكم مال غصبى اسـت، چه از فضوىل  گرفتـه باشـد، حق تـرصّ

الع گنه كار نيز مى باشد. لع بوده يا نه. البتّه در صورت اطّ بودن معامله مطّ

 شرايط جنس عوضين و بهاى آن
(مسـأله ١٠٣٨) مال عبارت از چيز اسـت كه مهه عقال برا بدست آوردن 
آن بـا يكديگـر رقابـت مى كنند، پس چيز كـه عقال برا به دسـت آوردن آن اعتنا 

نمى كنند، مال به شامر نمى آيد، مانند حرشات، وآب در كنار دريا .
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(مسـأله ١٠٣٩) ظاهـر ايـن اسـت كـه در كاال و هبـا آن رغبـت خريـدار 
و يـا فروشـنده بـه حتصيـل آن، بـرا اهـداف نادر هم كه شـده باشـد كاىف اسـت.
(مسأله ١٠٤٠) خريد و فروش اشياء قابل انتقال، مانند خانه، لباس و غريه، و 
حقوق قابل انتقال، مهانند اولويت استثامر از زمني خراجى، و اولويت اجاره كردن، 

كه معروف به « رسقفىل » مى باشد، جايز است. 
ص باشـد، پـس اگر  (مسـأله ١٠٤١) جنـس وقيمـت در معاملـه بايـد مشـخّ

فروشنده بگويد لباس يا خوراك را به يك دينار فروختم .
يـا بگويـد اين جنس را به يـك دينار و يا ده درهم فروختـم، و خريدار بپذيرد، 

معامله صحيح نيست.
(مسـأله ١٠٤٢) جنسـى كـه به طـور معمول با وزن يـا پيامنه خريـد و فروش 
مى شود، بايد به هنگام معامله وزن يا پيامنه آن دقيقا معلوم باشد و نمى توان آن را به 

صورت ختمينى معامله نمود. 
(مسـأله ١٠٤٣) بنابر احتياط واجب در مورد قيمت نيز بايد مقدار آن به طور 

دقيق معلوم باشد. 
(مسأله ١٠٤٤) بنابر احتياط واجب بايد مقدار هر يك از جنس و چيز كه به 
عنوان قيمت در برابر آن پرداخته مى شود، طبق رواىل كه در عرف معمول است، از 

قبيل : پيامنه، وزن، مساحت، شامرش و مشاهده، دقيقا معلوم گردد.
(مسـأله ١٠٤٥) اگـر جنـس يـا قيمت يا هـر دو جمهول باشـد، مهاننـد اينكه : 

١ ) آنچه در انبار هست به اين قيمت فروختم. 
لني حيوانى كه به دستم برسد به اين قيمت فروختم.  ٢ ) اوّ

٣ ) اين جنس را به آنچه در كيسه هست خريدم. 
٤ ) ايـن جنـس را به قيمت خريد فروختم كـه در مهه اين صورهتا بنابر احتياط 

واجب معامله باطل است . 
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(مسأله ١٠٤٦) اگر جنسى را در شهر و يا در فصىل با وزن، در شهر و يا در 
فصل ديگر با شـامرش يا پيامنه مى فروشـند، در هر شهر و فصىل مطابق مرسوم آن 

مكان و زمان معامله كنند، مانعى ندارد. 
(مسأله ١٠٤٧) اگر پيامنه ا را معيار عدد قرار بدهند، به اين معنى كه صندوقى 
را بشـامرند و ديگر صندوقها را بر آن اسـاس حماسـبه كنند، يا آن را معيار وزن قرار 
دهند، به اين معنى كه يك گونى را وزن كنند و ديگر گونى ها را بر آن اساس حماسبه 

كنند، مانعى ندارد، مرشوط بر اينكه :
١ ) فروشنده و خريدار راىض باشند. 

٢ ) اختـالف احتـامىل صندوق هـا و گونى هـا بـه قدر كم باشـد، كـه عرفا با 
ص بودن مقدار جنس منافات نداشته باشد.  مشخّ

٣ ) طرفـني بـه اين مقدار اختالف راىض باشـند. در غري اين سـه صورت نمى 
توان درشناخت مقدار بآن كفايت كرد.

(مسـأله ١٠٤٨) در فـرض ياد شـده، پس از انجام معامله بـا رضايت طرفني، 
اگر مقدار تفاوت معلوم شود، هيچيك از طرفني معامله حق رجوع در مورد مقدار 

تفاوت به يكديگر ندارند. 
ىص كه مقدار آن معلوم نيسـت، اگر بر اسـاس  (مسـأله ١٠٤٩) جنـس مشـخّ
قيمـت هـر واحد بفروشـد، مانعى ندارد، مثـل اين كه گنـدم موجود در انبـار را بر 
ىص را بر اساس هر مرت به يك دينار  اساس هر تن به هزار دينار، يا طاقه پارچه مشخّ

بفروشد. 
ص باشد، ديدن آهنا  (مسأله ١٠٥٠) در صورتى كه مقدار جنس و قيمت مشخّ
رشط نيسـت، اگرچه تشـخيص كيفيت آهنا از رنگ، طعم، مرغوبيّت و غريه فقط به 

وسيله ديدن ميرسّ باشد. 
(مسـأله ١٠٥١) در فرض ياد شـده، اگر ويژگى خاىصّ را رشط كنند و پس از 
معامله معلوم شـود كه آن ويژگى نيسـت، مشـرت ( از باب ختلّف رشط ) حق دارد 
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كه معامله را فسخ كند. 
(مسـأله ١٠٥٢) جنـس و چيز كـه در مقابل آن پرداخت مى شـود بايد ملك 

لق باشد، رو اين بيان معامالت زير باطل مى باشد : طِ
١ ) معامله اموال وقفى .

٢ ) خريـد و فـروش جنسـى كه عـنيِ آن برا هدف خاىصّ نذر شـده اسـت. 
٣ ) خريد و فروش چيز كه در نزد ديگر گرو مى باشد. 

ت  ٤ ) خريـد و فـروش چيـز كـه به صـورت مرشوط معامله شـده و تـا مدّ
مشخىص حق فروش از خريدار سلب شده است. 

(مسـأله ١٠٥٣) اگر شـخىص قسـم ياد كرده و يا عهد كرده كه آن را نفروشد، 
اگـر اقـدام به فروش آن كند، معامله صحيح و نافذ اسـت، جز اينكه فروشـنده بايد 

اره قسم يا عهد خود را بدهد.  كفّ

 احكام خيارات
(مسـأله ١٠٥٤) « بيـع » يعنـى « خريـد و فـروش » از عقـود الزمـه اسـت، 
خـواه صيغـه عقـد خوانـده شـود، يـا بـه يكـى ديگـر از راههايـى كـه قبـال گفتـه 
ق يافتـن معاملـه، ولو به  شـد، داد و سـتد انجـام يافتـه باشـد. درنتيجـه پـس از حتقّ
صـورت «معاطـات»، نمى تـوان آن را بـه هـم زد، مگر بـا توافق طرفني يـا حاصل 
شـدن حـق فسـخ به يكـى از طرفني و يـا هر دو، كـه بـه آن « خيار » گفته مى شـود. 
ـى اسـت كه صاحـب آن مى توانـد از حقّ خود  (مسـأله ١٠٥٥) « خيـار » حقّ
اسـتفاده كرده و معامله را فسـخ كند و يا از حق خود بگذرد و معامله را امضا كند. 
(مسـأله ١٠٥٦) صاحب خيار پس از ثبوت حق خيار، اگر به معامله رضايت 

بدهد و آن را امضا كند، ديگر نمى تواند آن را فسخ ناميد.
(مسأله ١٠٥٧) اقسام خيار ده تاست :
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 ١ ـ خيار جملس
(مسـأله ١٠٥٨) خيار جملس خمصوص بيع اسـت و برا هر يك از خريدار و 

فروشنده ثابت است. 
(مسأله ١٠٥٩) تا هنگامى كه خريدار و فروشنده پس از انجام معامله در كنار 
يكديگـر هسـتند و از مهديگر جدا نشـده اند، خيار جملس دارند، يعنـى مى توانند آن 

معامله را فسخ كنند. 
(مسأله ١٠٦٠) اگر طرفني معامله پس از انجام معامله، سواره يا پياده حركت 

كنند، تا هنگامى كه از يكديگر جدا نشده اند، خيار جملس باقى است.
(مسـأله ١٠٦١) اگر يكـى از طرفني معامله پس از انجـام معامله فوت ناميد ، 

خيار جملس از بني مى رود و طرف معامله حق فسخ ندارد. 
(مسـأله ١٠٦٢) اگـر طرفـني معاملـه در كنار يكديگـر نباشـند و معامله را به 

وسيله تلفن و امثال آن انجام بدهند، از اول خيار جملس ندارند. 
 ٢ ـ خيار حيوان

حيـوان  خيـار  و  اسـت  بيـع  خمصـوص  نيـز  حيـوان  خيـار   (١٠٦٣ (مسـأله 
از آنِ كسـى اسـت كـه حيـوان بـه او منتقـل مى شـود. چـه بيـع باشـد وچـه ثمن .

ت خيار حيوان سه روز از موقع انجام معامله مى باشد. (مسأله ١٠٦٤) مدّ
 ٣ ـ خيار رشط

(مسأله ١٠٦٥) يكى از مصاديق خيار رشط، موارد است كه در آهنا فروشنده 
رشط مى كند كه مشـرت هر وقت پول را برگرداند حق فسـخ دارد و يا اگر تا فالن 

وقت پول را برگرداند حق فسخ دارد.
ت بايد دقيقا مشخص باشد و يا قابل حماسبه باشد.  (مسأله ١٠٦٦) در فرض باال مدّ
(مسـأله ١٠٦٧) در ايـن مـوارد كه آهنـا را در عرف « بيع بـه رشط » مى نامند، 
اگر زمان تعيني شـود و مشـرت تا پايان وقت تعيني شده، پول را برنگرداند، معامله 
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قطعى مى شود و خيار رشط از بني مى رود. 
(مسأله ١٠٦٨) در عقود جايزه رشط خيار معنى ندارد. 
(مسأله ١٠٦٩) در ايقاعات رشط خيار صحيح نيست. 

 ٤ ـ خيار غبن
(مسأله ١٠٧٠) اگر مشرت چيز را به بيش از قيمت بازار بخرد و يا فروشنده 

چيز را به كمرت از قيمت بازار بفروشد، خيار غبن دارند، مرشوط بر اين كه :
الً : شـخص مغبون از تفاوت قيمت توافق شـده با قيمت بازار غافل باشد،  اوّ
لع باشـد و در عني حال اقدام به معامله كند، حق فسـخ ندارد. مگر اين  پس اگر مطّ

كه تفاوت بيش از حدّ انتظار باشد. 
ثانيا : روند معامله بر اين باشد كه از حدود قيمت بازار خارج نشوند، چنانكه 
در غالب معامالت روال بر مهان اسـت، وىل اگر روند معامله غري از اين باشد، مثل 
معامله هـا مزايـده ا و معامله اشـياء كمياب و عتيقه جات، كه آهنا بر اسـاس نظر 

اشخاص و ميزان رغبت آهنا معامله مى شود، در آهنا خيار غبن جار نمى شود. 
ه هـا  حملّ و  منطقه هـا  شـهرها،  در  اجنـاس  قيمـت  اگـر   (١٠٧١ (مسـأله 
خمتلـف باشـد، چنانكـه در زمـان مـا اينگونـه اسـت، معيـار بـرا ثبـوت خيـار 
غبـن قيمـت حمـىلّ اسـت كـه معاملـه در آنجـا واقع شـده اسـت نـه جاهـا ديگر. 
(مسـأله ١٠٧٢) معيـار در ثبـوت خيار غبـن، اختالف قيمـت در موقع انجام 
معاملـه اسـت، نه بـاال رفتن يا پايـني آمدن آن پـس از انجام معاملـه، اگرچه فاصله 

زمانى بسيار ناچيز باشد. 
(مسـأله ١٠٧٣) كسـى كـه مغبون شـده مى تواند معامله را فسـخ كنـد و يا به 
قيمت توافق شـده قبول كند و نمى تواند بگويد كه من معامله را فسـخ نمى كنم وىل 

تفاوت قيمت مى خواهم. 
(مسأله ١٠٧٤) كسى كه مغبون كرده، اگر بگويد كه شام معامله را فسخ نكنيد، 
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من تفاوت قيمت را مى پردازم، شـخص مغبون جمبور به قبول نيست، بلكه مى تواند 
معامله را فسخ ناميد. 
 ٥ ـ خيار تأخري

(مسـأله ١٠٧٥) اطالق عقد اجياب مى كند كه هر يك از فروشـنده و خريدار، 
جنس و پول را نقدا به طرف مقابل حتويل دهد و در مقابل آنچه را كه به وسـيله اين 

معامله مالك شده، از طرف مقابل حتويل بگريد.
 (مسـأله ١٠٧٦) اگـر يكـى از طرفـني معاملـه، كاال و يـا قيمـت را  از رو
عمـد و يـا بـه جهـت ناتوانـى حتويـل ندهـد، بـر طـرف  مقابـل واجب نيسـت كه 
او جنـس يـا قيمـت آن را حتويـل دهـد، بلكـه مى توانـد بـر طـرف مقابـل فشـار 
بيـاورد كـه نسـبت بـه حتويـل جنـس يـا قيمـت اقـدام ناميـد واگـر تـا سـه روز در 
بيـع تسـليم نكـرد خيـار فسـخ دارد وايـن حـق فسـخ را خيـار تآخـري مـی نامنـد . 
(مسـأله ١٠٧٧) خيار تآخري اختصاص به بيع ندارد بلكه در مهه داد وسـتد ها 

جاری می شود كه داخل در خيار ختلف رشط است كه بعداً مطرح خواهد شد .
(مسـأله ١٠٧٨) در مورد پول نيز اگر مشـرت تا سـه روز آن را تسـليم نكند، 
فروشنده حق فسخ دارد و اين حق فسخ نيز بنابر احتياط واجب پس از گذشت سه 

روز ثابت مى شود. 
 ٦ ـ خيار رؤيت

(مسأله ١٠٧٩) در صورتى كه مقدار جنس و قيمت آن مشخص باشد، ديدن آهنا 
رشط نيست، و در مورد ويژگيهايى چون رنگ، طعم، مرغوبيّت و غريه، كه در قيمت 
جنس و رغبت اشخاص اثر دارد، و آگاهى از آهنا بدون ديدن ممكن نباشد، باز هم بدون 
رؤيت معامله صحيح است، جز اين كه برا كسى كه كاال را نديده « خيار رؤيت » 
هست. مهچنني است بنابر احتياط واجب در مورد صفات قيمت اگر شخىص باشد. 
ـا در مـورد ويژگيهايـی كـه كه با ديـدن معلوم نمى شـود،  (مسـأله ١٠٨٠) امّ
ـت معاملـه رشط نيسـت، و اگـر بعـدا معلـوم شـود كـه  آگاهـى بـر آهنـا در صحّ
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جنـس فاقـد آن خصوصيّـات بـوده، موجـب خيـار نمى شـود، مگـر در دو مورد :
١ ) فقدان آن خصوصيّات « عيب » حمسـوب شـود، كه در اين صورت « خيار 

عيب » ثابت مى شود. 
٢ ) لزوم آن خصوصيّات در ضمن عقد رشط شـده باشـد، كه در اين صورت 

« خيار ختلّف رشط » ثابت مى شود. 
 ٧ ـ خيار عيب

كـه  شـود  معلـوم  سـپس  و  بخـرد  را   چيـز انسـان  اگـر   (١٠٨١ (مسـأله 
معيـوب بـوده و به هنـگام معاملـه از معيوب بـودن آن مطلـع نبـوده، در اينجا حق 
فسـخ دارد. يعنـى مى توانـد معاملـه را بـه هم بزنـد و يا مهـان قيمت را قبـول كند. 
(مسـأله ١٠٨٢) در صـورت معيـوب در آمدن كاال، اگر مشـرت نخواهد كه 

اصل معامله را فسخ كند، حق مطالبه تفاوت قيمت را ندارد، مگر در چند مورد :
١ ) جنس تلف شود، گم شود و يا به هر جهت برگردانيدن آن ممكن نباشد. 

ف  ٢ ) جنس را فروخته يا  اجاره داده يا پيش كسـى گرو گذاشـته و يا هر ترصّ
ديگر در آن انجام داده باشد، كه در رغبت مشرت ها تأثري داشته باشد. 

٣ ) در كاال ترصف شـده باشـد مهانند اينكه پارچه بريده شـود، رنگ گردد، يا 
دوخته شود، ساختامن ختريب و يا جتديد بنا شود و امثال آهنا.

(مسأله ١٠٨٣) در هر جايى كه كاال معيوب باشد و باز گردانيدن ممكن نباشد، 
مشـرت مى تواند تفاوت قيمت آن را مطالبه كند، پس اگر تفاوت سامل و معيوب آن 
م از قيمت تعيني شده به خريدار باز مى گردد.  م باشد، يك سوّ در بازار مثالً يك سوّ
(مسـأله ١٠٨٤) عيـب آن اسـت كـه جنـس از وضـع متعـارف خـود خـارج 
باشـد، بـه طـور كه عرفـا نقص حسـاب شـود ، از قبيل اينكـه در هدىف كـه از آن 
منظـور مى شـود، اختـالل اجيـاد كنـد، مثـل تلخى غـذا؛ يا مشـكل اجياد كنـد، مثل 
رس كـش بـودن حيـوان؛ يـا موجـب رضر باشـد، ماننـد زشـتى صـورت يـا نقص 
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خلقـت، هـر چنـد به سـبب نروئيدن مـو در قسـمتى از بدن كـه بايد روئيده باشـد.
 (مسـأله ١٠٨٥) خيـار عيب در جايى ثابت مى شـود كه مـورد معامله كاال
معني  باشـد و معيوب در بيايد، وىل اگر معامله كىل باشـد و فروشنده جنس معيوبى 
حتويل دهد، در اينجا خيار نيست، بلكه فروشنده بايد آن را پس بگريد و جنس سامل 

حتويل دهد و اگر از تبديل آن خوددار كند، خيار تأخري ثابت مى شود.
(مسـأله ١٠٨٦) آنچـه در مـورد معيـوب بـودن كاال گفتـه شـد، در مـورد 
معيـوب بـودن قيمـت نيـز جـار اسـت، و حـق فسـخ يـا مطالبـه تفـاوت قيمت 
و يـا الـزام بـه تبديـل آنـ  بـه تفصيـىل كـه گفته شـدـ  برا فروشـنده ثابت اسـت.

 ٨ ـ خيار ختلّف وصف
(مسـأله ١٠٨٧) عنوانـى كـه در جنس و يا هبـا آن به عنوان يكـى از دو پايه 
معامله مطرح شده، اساس و معيار آن معامله مى باشد، پس اگر در آن ختلّفى حاصل 

شود، چنني معامله ا از اساس باطل مى باشد. 
(مسـأله ١٠٨٨) اگـر عـالوه بر اصل عنـوان، ويژگيهـا ديگر مـورد نظر 
 طرفني معامله باشد و معامله بر آن مبتنى باشد، اگر آن خصوصيّت در جنس يا هبا

آن نباشد، « خيار ختلّف وصف » ثابت مى شود. 
(مسأله ١٠٨٩) اگر فروشنده بر سبزجيات آب بپاشد كه تازه جلوه كند، يا جنس 
خوب را قسـمت باال صندوق بچيند و جنـس نامرغوب را در زير آن خمفى ناميد، 
شّ و تدليس ثابت می شود ومشرت خيار فسخ دارد. در اين موارد و ديگر موارد غَ

 ٩ ـ خيار تبعّض صفقه
(مسأله ١٠٩٠) اگر پس از انجام معامله قسمتى از اجناس فروخته شده، غري قابل 
 فروش در آيد، مثل اينكه معلوم شود كه برخى از آهنا وقفى بوده،يا برخى از ظرفها
رسكه، مرشوب بوده، در اينجا « خيار تبعّض صفقه » هست، يعنى هر يك از فروشنده 
و خريدار مى توانند به جهت عدم امكان يكپارچه شـدن معامله، آن را فسـخ كنند و 
مى توانند در حمدوده اجناس قابل فروش، و در برابر قيمت متناسب، آن را امضا كنند. 
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(مسـأله ١٠٩١) اگـر برخى از اجناس فروخته شـده، از آنِ ديگـر بوده و به 
صـورت فضوىل معامله شـده، اگر مالك اجازه ندهد، در مـورد بقيّه اجناس « خيار 

تبعّض صفقه » جار مى شود. 
 ١٠ ـ خيار ختلّف رشط، كه احكام آن در فصل پنجم بيان مى شود.

(مسأله ١٠٩٢) مهه اين خيارها در موارد ساقط مى شود :
١ ) اشرتاط عدم خيار در ضمن عقد

٢ ) اسقاط خيار پس از انجام عقد، تا هنگامى كه موضوع آن پابرجاست. 
٣ ) امضـا عقـد و التزام به آن، اگرچه با انجام كار باشـد كه از آن حكايت 
مى كند، مانند فروختن و اجاره دادن و هبه كردن كاال مورد معامله، پس از آگاهى 

د در ردّ و قبول معامله رس نمى زند. از ثبوت خيار. كه چنني كار از شخص مردّ
(مسـأله ١٠٩٣) برخى از خيارها فور نيسـتند، بلكه تا هنگامى كه موضوع 

آهنا از بني نرفته، آن خيارها ادامه دارند، كه عبارتند از :
خيار جملس خيار حيوان و خيار رشط  و خيار تأخري و خيار رؤيت و خيار عيب .
 (مسأله ١٠٩٤) با انجام يافتن معامله، آثار معامله بر آهنا بار مى شود، و نياز
 شدن زمان خيار نيست، و در نتيجه از حلظه وقوع معامله، جنس به مشرت به سپر
تعلّق مى گريد و رشـد و نموّ آن از آنِ مشـرت است و پول به فروشنده تعلّق مى يابد 

و رشد و نموّ آن به او مربوط مى شود. 
(مسـأله ١٠٩٥) اگر صاحب خيار، فوت كند و خيار باقى باشد، حق خيار به 

ورثه او منتقل مى شود. 

 احكام شرط
ـد و التزامـى كـه در ضمـن عقـد و تابـع آن باشـد، رشط ناميده  هرگونـه تعهّ
مى شـود. مثـل اينكـه باغى را بفروشـد و رشط كند كـه ميوه اش تا يكسـال از آن او 
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باشد. يا خانه اش را بفروشد و رشط كند كه مالياتش را مشرت بپردازد، يا فروشنده 
ت ده روز برا فروشنده كار كند،  تا يكسال حق فسخ داشته باشد، يا خريدار به مدّ
يا هر رشط ديگر كه برا او سهمى در عني، منفعت، حق و يا كار در بر بگريد. 
(مسأله ١٠٩٦) برا نافذ بودن رشط و لزوم ترتيب اثر بر آن، چند امر معترب است :
١ـ  عقد بر آن استوار گردد، به اين معنى كه آن رشط رصحيا در ضمن عقد بيان 
شـود، و يـا قراين حاليه و يا مقاليـه بر آن داللت كند، از قبيل رشط تسـليم جنس و 
پول، يا حضور فروشنده در اداره ثبت و امضا سند و حتويل آن به مشرت، آنگونه 

رف ما متداول است. كه در عُ
(مسأله ١٠٩٧) اگر مطالبى پيش از عقد مورد بحث قرار بگريد، وىل به هنگام 
اجرا صيغه عقد بر آن مبتنى نشود، رصفا وعده به شامر مى آيد و عمل كردن به آن 

واجب  نيست ، بلكه مستحب است. 
٢ ـ آن رشط خمالف قرآن و سنّت نباشد. 

س اسالم رشط كند، آن رشط  (مسـأله ١٠٩٨) اگر چيز بر خالف رشع مقدّ
باطـل اسـت و عمل كردن به آن واجب نيسـت، مثل اينكـه رشط كند كه حق طالق 
در دسـت غري شوهر باشـد، يا ورثه از مال ارث نربند،يا در مال خاىصّ مخس نباشد 

و امثال آهنا.
(مسـأله ١٠٩٩)  اگـر چيـزی را رشط كند كـه او را ناگريز به تـرک واجب يا 
ارتـكاب حـرام ناميد مهانند اينكـه رشط كند كه يكی از طرفـني معامله برای ديگری 

رشاب سازد چنني رشطی نيز باطل است . 
٣ ـ آن رشط بـا مقتضا عقد منافات نداشـته باشـد، مثـل اينكه رشط كند كه 

چيز را بفروشد وىل قيمت آن را مالك نشود. 
٤ ـ آن رشط از قدرت او خارج نباشـد، بلكه قدرت بر انجام آن داشـته باشد، 
پس اگر چيز را رشط كند كه هيچوقت بر آن قدرت نداشـته باشـد، چنني رشطى 

باطل است. 
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م، يعنى هنگامى كه رشط با مقتضا عقد منافات  (مسأله ١١٠٠) در مورد سوّ
داشته باشد، عقد و رشط هر دو باطل است، وىل در سه مورد ديگر، عقد صحيح و 

رشط باطل مى باشد. 
عهـده  بـه  عقـد  ضمـن  در  را  صحيحـى  رشط  كـه  كسـى   (١١٠١ (مسـأله 
گرفتـه، بايـد بـه آن عمـل كنـد، و اگـر از انجـام آن رسپيچـى كنـد، طـرف مقابـل 
داليـىل  بـه  يـا  و  نتوانـد  اگـر  و  كنـد.  وادار  ـدش  تعهّ انجـام  بـه  را  او  مى توانـد 
نخواهـد، مى توانـد عقـد را كـه ايـن رشط در ضمـن آن رشط شـده، فسـخ كند. 
(مسأله ١١٠٢) اگر طرفني معامله رشط كنند كه هر كس معامله را فسخ كند، 
فـالن مقـدار جريمه بپردازد، با فسـخ معامله اين رشط سـاقط نمى شـود، بلكه بايد 
فسخ كننده آن جريمه را بپردازد، مگر اينكه طرفني معامله بر آن توافق كنند و به طور 

كىلّ از معامله منرصف شوند.

احكام قبض وتسليم
در معامالتى كه رشط خاىصّ نشـده، بر هر يك از طرفني معامله واجب اسـت 
كه مورد معامله را به طرف ديگر تسـليم كند، و آن را در اختيار او قرار دهد، او نيز 
 بايـد عـوض آن را در اختيار طـرف مقابل قرار دهد و به او تسـليم كند و خوددار
كردن آهنا از تسـليم حرام اسـت . و هر كدام از تسـليم كردن مورد معامله (جنس يا 

پول) خوددار كند، او را به حتويل دادن آن وادار مى كنند. 
(مسـأله ١١٠٣) هـر يك از طرفـني معامله مى توانند در ضمـن عقد، در مورد 
زمان و مكان حتويل دادن جنس يا پول رشط خاىصّ نموده، معامله را از مطلق بودن 

ر نموده اند، رفتار مى كنند. درآورند. در اين صورت مطابق رشطى كه مقرّ
 (مسـأله ١١٠٤) اگـر طـرف مقابل از حتويـل گرفتن مورد معاملـه خود دار
كند، كسـى كه آن را در دسـرتس قرار داده و مانع را از رس راهش برداشـته، به مهني 

مقدار از عهده برآمده است. 
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ف فروشـنده باقى بامند، سـپس در  (مسـأله ١١٠٥) اگـر جنس در حوزه ترصّ
اثـر يك آفت آسـامنى، يا حادثه زمينى، يا در اثر گم شـدن و يا بـه رسقت رفتن تلف 
شـود، فروشنده ضامن است و خريدار مى تواند پولش را مطالبه كند، چه فروشنده 
از تسـليم كاال امتناع ورزيده بود، يا هردو به ماندن آن در نزد فروشـنده توافق كرده 

بودند. 
(مسـأله ١١٠٦) اگـر فروشـنده جنـس را در اختيـار خريـدار قـرار دهـد، و 
او بـا داشـتن قـدرت بـر حتويـل گرفتـن جنـس، از آن خـود دار كنـد و جنس در 
نزد فروشـنده تلف شـود، ظاهر اين اسـت كه او ضامن نيسـت و جنس به حسـاب 
خريـدار از بـني رفتـه و فروشـنده حـق دارد كه پـول آن را از مشـرت مطالبـه كند. 
(مسـأله ١١٠٧) در موارد زير اگر جنس تلف شـود، مشرت بايد خسارت آن 

را به عهده بگريد :
١ ) مشرت يا وكيل او كاال را قبض كرده باشد. 

٢ ) فروشنده را وكيل كرده باشد كه آن را از طرف مشرت قبض كند و در نزد 
خود امانت نگهدارد. 

٣ ) از فروشـنده بخواهـد كـه آن را توسـط فـرد معـنيّ و يا غري معـنيّ برا او 
بفرستد. 

ف فروشنده تلف  در مهه موارد فوق اگر پس از بريون رفتن كاال از حوزه ترصّ
شود، فروشنده ضامن نيست و مسئوليّتى ندارد.

(مسأله ١١٠٨) اگر پيش از آن كه جنس از حوزه فروشنده بريون برود، رشد و 
نموّ پيدا كند ( چاق شود، توليد مثل كند، قيمتش باال برود) از آنِ مشرت مى باشد. 
پس اگر جنس تلف شود و مشرت پول خود را از او پس بگريد، در اين صورت آن 

نام برا فروشنده باقى خواهد ماند. 
(مسـأله ١١٠٩) بر فروشـنده واجب اسـت كه پس از انجام معامله به ختليه و 
آزاد سـاز مورد معامله از وسـائل شـخىص و ابزار و ادوات خود اقدام ناميد، مگر 
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تى معنيّ در آنجا بامند. اينكه رشط كرده باشند كه آن وسائل برا مهيشه، يا مدّ
(مسأله ١١١٠) مشرت پيش از آن كه جنس را حتويل بگريد، مى تواند آن را به 
رشيك خود بفروشـد، وىل به ديگران بنابر احتياط واجب جايز نيسـت، مگر در دو 

مورد : 
١ ) كاال از چيزهائى نباشد كه آن را با وزن يا پيامنه بفروشد. 

٢ ) واگر با وزن ويا پيامنه باشد وآن را بقيمت خريد بفروشد .
ا در  در ايـن دو مورد فروش آن پيش از قبض كردن جايز وىل مكروه اسـت. امّ
مورد اجناسـى كه با وزن يا پيامنه فروخته مى شـود. آن را به كمرت يا بيشـرت از قيمت 

خريد بفروشد، بنابر احتياط واجب پيش از حتويل گرفتن جايز نيست. 
(مسـأله ١١١١) آنچه در (مسـأله فوق در مـورد كاال گفته شـد، بنابر احتياط 

واجب در مورد هبا نيز نسبت به فروشنده جار مى شود. 

 احكام نقد و نسيه
هـر معامله ا كـه در آن بر حق دريافـت پول، بالفاصله پـس از انجام معامله 

بناگذار شده باشد، آن را « نقد » مى نامند. 
(مسـأله ١١١٢) هر معامله ا كه مطلق باشـد و حق تأخري در ادا پول رشط 
نشـده باشد، آن نيز نقد است و فروشـنده بالفاصله پس از انجام معامله حق مطالبه 

پول را دارد. 
 كـه در آن حقّ تأخـري در پرداخت پـول برا (مسـأله ١١١٣) هـر معاملـه ا
مشـرت منظور شـده باشد، آن را « نسيه » مى گويند و حتام بايد در ضمن عقد به اين 

حق ترصيح شده باشد. 
(مسأله ١١١٤) در معامله نسيه، اگر مشرت پيش از فرارسيدن وقت پرداخت 
پول، بخواهد آن را پرداخت كند، پذيرش آن از طرف فروشنده واجب نيست، بلكه 
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مى تواند تا فرارسيدن وقت تعيني شده از پذيرش آن خوددار كند.
(مسـأله ١١١٥) اگر چيز را به جهت نسـيه بودن چنانكه متعارف اسـت به 
قيمت بيشـرت بفروشـد، مانعى ندارد. پس اگر چيز را كه قيمتش ده دينار است، 
ت معينى به دوازده دينار نسيه بفروشد مانع ندارد. وىل پس از رسيدن وقت  برا مدّ
ت آن بيفزايند و در مقابل بر قيمت آن نيز بيفزايند، و  تعيني شده نمى توانند كه به مدّ
ل سازند.  يا چيز را كه به صورت نقد معامله كرده اند، با افزايش قيمت به نسيه مبدّ
(مسـأله ١١١٦) اگـر كاالئـى را برا مدت يك مـاه مثالً بـه ١٥ دينار معامله 
ت را به دو ماه متديد كنند و قيمت  كنند، پس از انجام شدن معامله، اگر بخواهند مدّ

را به ٢٠ دينار افزايش دهند، حرام و ربا مى باشد. 
(مسـأله ١١١٧) در متـام موارد قـرض نيز، اعمّ از اينكه زمـان پرداخت آن فرا 
رسـيده باشد، يا هنوز نرسيده باشد، اگر بخواهند مدت وام را متديد كنند و مبلغ آن 

را افزايش دهند، ربا و حرام مى باشد. 
(مسـأله ١١١٨) اگـر چيـز را كـه بـه عنوان نسـيه معاملـه كرده انـد، تبديل 
بـه نقـد كننـد و از مبلـغ آن كم كننـد مانع نيسـت، مهچنني اگـر در مورد هـر طلبى 
ت رصف نظـر كننـد و مقـدار از  كـه وقـت آن نرسـيده، اگـر بخواهنـد از مـدّ
ه بدهكار را نسـبت به آن مقـدار بر ء بسـازند مانع ندارد.  طلـب را كـم كننـد و ذمّ
ىص به نسيه معامله كنند و  (مسـأله ١١١٩) اگر جنسـى را در مقابل مبلغ مشخّ

رشط ناميند كه مشرت آن را به قيمت كمرت به فروشنده بفروشد، صحيح نيست. 
(مسـأله ١١٢٠) اگر كاالئـى را به صورت نقد به مبلغـى معامله كنند و رشط 
كنند كه آن را مشرت به قيمت بيشرت به صورت نسيه به فروشنده بفروشد، آن نيز 

بنابر احتياط واجب صحيح نيست. 
(مسـأله ١١٢١) بنابر احتياط واجب هيـچ معامله ا به رشط اينكه بعدا آن را 
مشـرت به فروشـنده بفروشـد، صحيح نمى شـود، خواه هر دو نقد، هر دو نسيه، يا 

يكى نقد و ديگر نسيه باشد. 



.......................................................................... منتخب املسائل  ٢٢٦

 اقسام بيع واحكام آن 
داد و سـتد بني خريدار و فروشـنده از نظر رأس املال به يكى از چهار صورت 

زير امكان پذير است :
١ ) فروش به قيمت خريد، كه آن را « توليه » مى نامند. 

٢ ) فروش به بيش از قيمت خريد، كه آن را « مرابحه » مى نامند.
٣ ) فروش به كمرت از قيمت خريد، كه آن را « مواضعه » مى نامند. 

٤ ) فـروش بـه قيمـت توافـق شـده، بـدون اينكـه از قيمـت خريـد گفتگـو 
شـود، كـه هبرتيـن قسـم خريـد و فـروش اسـت، و آن را « مسـاومه » مى نامنـد.
ل كه سـخن از قيمـت خريد به ميـان آورده  (مسـأله ١١٢٢) در سـه مـورد اوّ
مى شود، بايد قيمت خريد به طور روشن گفته شود، پس اگر بگويد : من اين جنس 
را بـه قيمـت خريد يـا با ١٠ در صـد منفعت يـا ١٠ در صد رضر مى فروشـم، بنابر 
احتياط واجب كفايت نمى كند، بلكه حتام بايد قيمت خريد ( رأس املال ) به صورت 

اف بيان گردد.  شفّ
(مسـأله ١١٢٣) در سـه مورد نخستني كه معامله بر اسـاس رأس املال است، 
اگـر قيمـت خريد را بر خالف واقع بگويد، معامله صحيح اسـت وىل مشـرت حق 

فسخ دارد، مهانند خيار ختلّف وصف. 
(مسـأله ١١٢٤) اگر در سـه مورد ياد شده، قيمت متام شده را به عنوان قيمت 
ىل، انبار، هزينه محل و نقل و  خريد بيان كند، مثالً قيمت خريد را با مالحظه پول دالّ
امثال آهنا حماسـبه كند و قيمت متام شـده را به عنوان قيمت خريد مطرح كند، اگرچه 
در واقـع دروغ نگفتـه، وىل چون برخالف ظاهر گفتارش هسـت، باز مشـرت حق 

فسخ دارد. 
(مسأله ١١٢٥) اگر فروشنده در مورد رأس املال حيله ا به كار ببندد، مثالً با 
فروشنده قبىل توافق ناميد كه معامله را به قيمت باال انجام دهند، بعدها به او ختفيف 
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بدهد، پس قيمت توافق شده را به عنوان قيمت خريد به مشرت بگويد، در اينجا نيز 
مشرت حق فسخ دارد. 

(مسـأله ١١٢٦) اگر چيز را نسيه خريده، اگر بخواهد آن را رأس املال كند، 
ت به  يعنى بر اساس قيمت خريد معامله كند، بايد بگويد كه من آن را برا فالن مدّ
ت برا مشرت نيز ثابت مى شود.  اين قيمت خريده ام. در غري اين صورت مهان مدّ
(مسـأله ١١٢٧) اگـر مالك برا دالّل قيمـت را تعيني كند و بگويد كه هر چه 
بيشرت فروختى مال خودت باشد، مانعى ندارد، و آن مبلغ اضاىف از آنِ دالّل خواهد 
بـود. جـز اينكه دالّل نمى تواند بر آن مبلغ رأس املال كنـد، زيرا او آن جنس را به آن 

قيمت نخريده است. 





ربا
ربـا از گناهان بزرگ و خانامن براندازيسـت كه قـرآن كريم و رشع مقدس ، به 

خوددار از آن تأكيد فراوان كرده است. 
ربا بر اسـاس روايات يكى از پنج يا هفت گناهى اسـت كه بزرگرتين گناهان 

كبريه به شامر آمده است. 
در روايات صحيحه از امام صادق  A روايت شده است كه فرمود :

« يك درهم ربا از ٧٠ مرتبه زنا كردن با حمارم در خانه خدا شديدتر است ». 
در برخى ديگر از روايات آمده است كه :

١ ) : « ربا ٧٠ جزء دارد، كمرتين آهنا مهانند آن اسـت كه انسـان با مادرش در 
خانه خدا زنا كند ». 

٢ ) : « ربا ناپاكرتين كسبها مى باشد ». 
٣ ) : « رباخوار تا هنگامى كه قرياطى(١) از ربا در نزد او باشد، مشمول لعنت 

خدا و فرشتگان است ». 
٤ ) : « هنگامى كه اراده خداوند بر هالكت قومى تعلّق بگريد، در ميان آهنا ربا 

خوار پديد آيد ». 
چهار طائفه در گناه ربا رشيك هستند :

١ ) ربا خوار 
(١) « قرياط » : واحد وزن، معادل يك بيست و يكم    مثقال. 
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٢ ) ربا پرداز
 ٣ ) تنظيم كننده سند ربا 
٤ ) ضامن و گواه بر ربا

 اقسام ربا
(مسأله ١١٢٨) ربا بر دو قسم است :

١ ـ ربا قرىض، كه در بخش « قرض » از آن بحث خواهيم كرد.
٢ ـ معامله ربو، يعنى ربا در معامالت. 

(مسـأله ١١٢٩) معامله ربو آن اسـت كه كاال و هبا آن از يك جنس باشند 
و مقدار يكى از آهنا بيشرت از ديگر باشد، مثل اينكه ده من گندم خوب را به بيست 

من گندم نامرغوب بفروشد. 
(مسأله ١١٣٠) اگر كسى با آسيابان قرار بگذارد كه به او ده من گندم بدهد و 

او در مقابل نُه من آرد به او حتويل دهد، حرام و ربا است. 
(مسأله ١١٣١) اگر كسى مقدار گندم به شخص ديگر هبه مى كند، به رشط 

اينكه او نيز مقدار بيشرت گندم به او هبه كند، مانعى ندارد. 
(مسأله ١١٣٢) معامله ربو به دو رشط حرام است :

 ١ ـ كاال و هبا آن هر دو از اجناسى باشند كه آهنا را با وزن و يا پيامنه معامله 
مى كننـد. وىل اگـر هر دو يـا يكى از آهنا با عـداد معامله مى شـود، مهانند ختم مرغ و 
اسـكناس ؛ و يـا به وسـيله ديدن و يا با مـرت و امثال آن اندازه گري مى شـود، مهانند 

پارچه ؛ حكم ربا جار نمى شود. 
پس اگر ١٠ عدد ختم مرغ را با ١٢ عدد ختم مرغ، يا ٢٠ مرت پارچه را با ٣٠ مرت 

پارچه معامله كنند، مانعى ندارد. 
ت دار و كاال و هبا آن از يك جنس باشند و در  (مسأله ١١٣٣) اگر معامله مدّ
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متام اوصاف يكسـان باشـند، ومقدار آن از نقد بيشرت باشد بنابر احتياط واجب جايز 
نيست. مثل اينكه ١٠٠ عدد ختم مرغ نقد را بفروشد در مقابل ١١٠ عدد ختم مرغ به 

ت مثالً يك ماه، صحيح نيست.  مدّ
(مسأله ١١٣٤) اگر گندم و يا آرد آن را با نان معامله كند، و مقدار آهنا متفاوت 

باشد، مانعى ندارد، به رشط اينكه نان را عدد بفروشند .
 ٢ـ  كاال و هبا آن از يك جنس باشند، اگرچه يكى مرغوب و ديگر نامرغوب 

باشد. 
(مسأله ١١٣٥) اگر مقدار يک جنس كه متفاوت باشد با يكديگر معامله كنند، 
 حرام و ربا است، اگرچه يكى از آهنا مرغوبرت باشد، يا يكى از آهنا مرطوب و ديگر

خشك باشد، يا از نظر رنگ، طعم و امثال آهنا خمتلف باشد.
(مسأله ١١٣٦) بنابر احتياط واجب گوشت را با حيوان معامله نكنند، اگرچه 

ذبح شده باشد، خواه از يك جنس و يا خمتلف باشند. 

 احكام ربا
(مسأله ١١٣٧) در چند مورد معامله ربو مانع ندارد : 

١ ) بني پدر و فرزند وشامل مادر نمی شود  . 
٢ ) بني زن و شوهر . 

٣ ) بني مسلامن و كافر حربى ، به رشط اينكه زيادتى را مسلامن از كافر بگريد . 
(مسأله ١١٣٨) بني مسلامن و كافر ذمى ربا جايز نيست، اگرچه گرينده مسلامن 

و پرداخت كننده كافر باشد. 
(مسـأله ١١٣٩) كسـى كه قرض ربو و يا معامله ربو انجام داده وىل حرام 
بـودن ربا را نمى دانسـت و يا برخـى از خصوصيّات آن را نمى دانسـت، اگر پس از 
آگاهـى يافتن توبـه كنـد و از آن كار كناره گري كند، آنچه در گذشـته گرفته برايش 
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حالل مى باشد، وىل آنچه هنوز دريافت نكرده، نبايد آن را بگريد. 
 قرىض، اگر وقتى به حرمت ربا آگاه شـود كه ربا (مسـأله ١١٤٠) در ربـا
آن را گرفتـه واصـل قـرض هنوز باقى هسـت، بنابر احتياط واجب بايـد آنچه را كه 
قبـالً گرفته، آن را از اصل قرض حسـاب كند، و حق نـدارد طلبش را به طور كامل 

دريافت ناميد. 
(مسـأله ١١٤١) كسـى كه با علم و آگاهى به حرمت آن ، ربا گرفته باشـد، با 
توبـه كردن، پوهلا كه در گذشـته بـه عنوان ربا گرفته، بر او حالل نمى شـود، بلكه 

بايد :
آنچه به عنوان ربا گرفته، عينا باقى باشـد و صاحبش را بشناسـد، بايد آن را به 
صاحبش برگرداند واگر نمی شناسد ويا با مال خودش خملوط شده باشد، در هر دو 

حكم جمهول املالك بر آن جار مى شود. 
و اگر عني پول از بني رفته باشـد و يا از دسـت او خارج شـده باشـد، ضامن و 

ه مى باشد.  مشغول ذمّ
(مسـأله ١١٤٢) اگـر ربا خوار فـوت ناميد و اموالش به ورثه منتقل شـود بايد 
ص و صاحبش معلوم باشـد، حتام بايد آن  ورثه آنچه به عنوان ربا گرفته شـده مشـخّ

را به صاحبش برگرداند. 
واگر صاحبش را نمی شناسد، حكم جمهول املالك بر آن جار مى شود واگر 
مال ربو با ديگر اموال ميّت خملوط شـده باشـد، مهه اش بر وارث حالل اسـت، و 

وزر و وبالش بر گردن ميّت مى باشد. 
در فرضها ياد شده بني قرض ربو و معامله ربو فرق نيست. 



 احكام سلف ( پيش فروش )
ت دار ، وىل  ـلَف عبارت از معامله ايسـت كه در آن كاال به صورت كىلّ و مدّ سَ
هبا آن نقدا پرداخت شـود، دقيقا بر عكس نسـيه، كه در آن جنس نقد و پول مدت 

دار مى باشد. 
لَم » نيز گفته مى شود.  به معامله سلف، « سَ

ت دار بودن كاال رشط شود، وگرنه  (مسـأله ١١٤٣) در معامله سـلف بايد مدّ
معامله تبديل به نقد مى شود.

ىص را كه فعـالً مالك آن  (مسـأله ١١٤٤) انسـان نمى توانـد يـك جنس مشـخّ
نيست، به كسى بفروشد، به اين منظور كه از صاحبش خريدار كند، يا از مالكش 
بخواهد كه به او ببخشـد، آنگاه به مشـرت حتويل دهد. و اگـر چنني كار را انجام 

دهد معامله باطل است. 
(مسـأله ١١٤٥) در فـرض بـاال اگـر آن جنـس را از مالكش خريـدار كند، 

مشرت مالكِ آن نمى شود و بر مشرت واجب نيست كه آن را خريدار كند.
(مسأله ١١٤٦) در معامله سلف چند رشط هست :

١ ـ اوصاف كاال ىف اجلمله ضبط شـود و تا اختالف زياد در بني نباشد. مثالً 
، طعـام را با نـوع و وزن و پارچه را با نوع بافـت و طول و عرض  حيـوان را با سـنّ

ص ناميند.  مشخّ
(مسـأله ١١٤٧) در بيع سلف تعيني مهه جزئيات كاال كه در قيمت و يا رغبت 

مشرت اثر دارد، رشط نيست، بلكه بيان امجاىل آهنا كاىف است. 
٢ ـ در جملـس معاملـه بايـد هبـا كاال دريافـت شـود وگرنه بيع سـلف واقع 
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نمى شود، بلكه بنابر احتياط واجب معامله باطل مى شود. 
٣ـ  زمان حتويل جنس با روز و يا ماه و يا سـال بايد تعيني شـود، اگرچه بسـيار 

طوالنى باشد. 
(مسأله ١١٤٨) اگر بگويد كاال را به هنگام مطالبه حتويل مى دهم، كاىف نيست. 
ر بر طبق آنچه در قرار داد تعيني  ٤ ـ فروشـنده بايد بر تسـليم كاال در وقت مقرّ
شده ، قادر باشد، اگر كشف شود كه قدرت بر تسليم آن نداشته است معامله باطل 

مى شود. 
٥ ـ اصل معامله صحيح باشد، يعنى ربو و از ديگر معامالت حرام نباشد. 

(مسـأله ١١٤٩) چيز را كه به سلف خريده، پيش از فرا رسيدن وقت حتويل 
آن، نمى توان آن را به صورت نقد به ديگر بفروشد. 

(مسأله ١١٥٠) چيز را كه به سلف خريده، نمى توان آن را به صورت سلف، 
ت كوتاه تر از زمان تعيني شده، به ديگر بفروشد، مثالً اگر دو ماه به وقت  وىل به مدّ

ت يك ماه به ديگر بفروشد. حتويل آن مانده، نمى توان آن را به مدّ
(مسأله ١١٥١) چيز كه به سلف خريده، اگر از چيزهايى باشد كه با وزن و 
يا پيامنه معامله مى شـود، نمى تواند آن را بنابر احتياط واجب پيش از حتويل گرفتن، 

به كمرت يا بيشرت از قيمت خريد به ديگر بفروشد.
(مسـأله ١١٥٢) اگر كسـى به خيال اينكه معامله سلف او صحيح بوده، آن را 
م  به ديگر بفروشـد، وقتى بطالن معامله معلوم شـد، كشف مى شود كه معامله دوّ

او نيز باطل بوده است.  
زمـان  و  شـده  انجـام  ضوابـط  طبـق  سـلفى  معاملـه  اگـر   (١١٥٣ (مسـأله 
فرارسـيده، وىل فروشـنده قـدرت تسـليم نـدارد، خريـدار مى توانـد  حتويـل كاال 
معاملـه را فسـخ كنـد و پـوىل را كـه داده بـدون كـم و زياد پـس بگـريد، و مى تواند 
ت ديگـر توانايـى پيـدا كنـد.  منتظـر بامنـد تـا فروشـنده بـه تسـليم كاال در مـدّ



٢٣٥ .............................................................. احكام سلف (پيش فروش)ا

(مسـأله ١١٥٤) در بيـع سـلف اگر فروشـنده به تسـليم قسـمتى از كاال قادر 
باشـد، آن مقدار را تسـليم مى كند و نسبت به بقيه كاال، مشرت مى تواند منتظر بامند 

و مى تواند آن را به صاحب كاال بفروشد. 

 احكام خريد و فروش ميوجات، غّالت و سبزيجات
بنابـر احتيـاط واجـب نمى توان ميوه را پيـش از شـكوفه زدن و بدون ضميمه 

يكساله فروخت. 
(مسـأله ١١٥٥) اگر كسـى ميوه باغش را پيش از شكوفه زدن برا چند سال 

بفروشد مانعى ندارد. 
(مسـأله ١١٥٦) اگـر كسـى ميوه را با ضميمه بفروشـد مانعى نـدارد، اگرچه 

شكوفه نزده باشد و معامله يكساله باشد. 
(مسـأله ١١٥٧) ميوه را پس از شـكوفه زدن مى توان بدون ضميمه، يكساله يا 

چند ساله فروخت. 
(مسـأله ١١٥٨) فروختـن ميـوه پيـش از آن كه ميـوه خودش را نشـان بدهد، 
كراهت دارد و هبرت آن است كه معامله را به تأخري بيندازند تا سامل بودن ميوه از آفت 

مشخص گردد. 
(مسـأله ١١٥٩) اگر كسى ميوه درخت باغى را خريدار كرده مى تواند پيش 

از آن كه آن را حتويل بگريد، به مهان قيمت يا با سود به ديگر بفروشد.
(مسـأله ١١٦٠) فروش سـبزجيات يك جاليز، از قبيل خيار و بادجمان، پيش از 
ظاهر شدن ميوه هايش جايز نيست، وىل پس از ظاهر شدن آهنا جايز است كه آهنا را 

برا يك چني يا چند چني بفروشد. 
(مسـأله ١١٦١) در حمصوالتـى چون هويج و سـيب زمينى كـه ميوه آن ظاهر 
نمى شود، اگر معلوم باشد كه برخى از آن پديد آمده است، خريد و فروش آن جايز 
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ا فروش ريشه ها آن مطلقا  است اگرچه هبرت است كه در مورد آن مصاحله شود، امّ
جايز است، اگرچه شكل گرفتن چيز از ميوه ها آن معلوم نباشد. 

(مسـأله ١١٦٢) اگر دو نفر در نخل، درخت يا زراعتى رشيك باشند، يكى از 
آهنا مى تواند سـهم رشيكش را از حمصول آن به مبلغ معني و يا مقدار معينى بپذيرد. 
پس از توافق رشيكش آن مبلغ و يا آن مقدار را از او طلبكار مى شود، خواه سهمش 

از حمصول مهان مقدار بشود، يا بيشرت و يا كمرت. 
(مسأله ١١٦٣) شخص عابر كه از باغ و يا جاليز عبور مى كند مى تواند از ميوه 
آن اسـتفاده كند، به رشط اينكه رضر نزند، و پرخور نكند، شـاخه ها درخت را 

نشكند و بوته ها جاليز را پايامل نكند. 
ل  ه، فـرق نمى كند كه از اوّ (مسـأله ١١٦٤) در جواز اسـتفاده عابر از حق املارّ
بداند كه چنني ميوه ا در رس راهش هسـت و يا به هنگام عبور بر آن توجه كند، در 

هر دو صورت مى تواند از آن استفاده كند. 
(مسـأله ١١٦٥) شـخص عابر حق نـدارد كه چيز از ميوه باغ و بسـتان را با 

خودش بربد، و اگر چنني كار را انجام دهد ضامن است. 
(مسأله ١١٦٦) شخص عابر مى تواند از ميوه هايى كه احتياج به پوست كندن 
دارد اسـتفاده كنـد، وىل حـق نـدارد از ميوه ا كه معمـوالً پس از پخته شـدن مورد 

استفاده قرار مى گريد، بخورد، اگرچه برا پختن آن وقت رصف كرده باشد. 



 احكام اقاله
« اقاله » عبارت اسـت از اين كه يكى از دو طرف قرارداد، درخواسـت طرف 
د اسـت، چنانكه در  ديگر را در مورد به هم زدن قرارداد بپذيرد و آن مسـتحب مؤكّ

آداب جتارت گفتيم. 
(مسـأله ١١٦٧) اقاله به وسـيله هر گفتـار و يا كردار كـه داللت بر پذيرش 

ق مى شود.  تقاضا فسخ باشد حمقّ
(مسـأله ١١٦٨) جعالـه بر اقاله جايز اسـت، و لذا مى توانـد بگويد : اگر اقاله 

كنى فالن مقدار به تو مى دهم، پس اگر اقاله كند بايد آن مبلغ را به او بپردازد.





 احكام شفعه
دو  از  يكـى  اگـر  باشـند،  رشيـك  مشـاع  طـور  بـه  كاالئـى  در  نفـر  دو  اگـر 
م بفروشـد، رشيـك او حـق  رشيـك بخواهـد سـهم خـودش را بـه شـخص سـوّ
دارد كـه سـهم او را بـه مهـان مبلغ خريـدار كند. اين حـق را « شـفعه » مى نامند.
(مسـأله ١١٦٩) بـه طور كه بـه تفصيل بيان خواهد شـد، در امثال كشـتى، 

ام شفعه ثابت نيست.  رودخانه، راه، آسياب و محّ

حدود حق شفعه
مشهور اين است كه حق شفعه در جايى ثابت مى شود كه رشيك سهم خودش 
را به شـخص ثالث بفروشـد، رو اين بيان پيش از انجام معامله جايى برا اعامل 
حق شـفعه نيسـت. و سـيطره صاحب شـفعه بـر خريدار اسـت كه مى تواند سـهم 
رشيكش را از دسـت خريدار بگريد و مبلغى را كه او به فروشـنده تسليم كرده، به او 

پرداخت ناميد. 
وىل ظاهر اين است كه اين حق پيش از انجام معامله ثابت است، يعنى به جمرد 
اينكه رشيك در مقام معامله بر آيد، او مى تواند سـهم او را به قيمت تعيني شـده بني 

رشيك و مشرت، بردارد. 
در اين صورت شـفعه حق سـيطره رشيكـى بر رشيك ديگر اسـت، كه اجياب 
مى كنـد اولويـت او را در گرفتن سـهم رشيك بر شـخص ثالث. پس بـه جمرد اينكه 
رشيك اقدام به معامله كند، رشيك ديگر مى تواند از حق شـفعه اسـتفاده كند و كاال 

را به قيمت توافق شده بردارد. 
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(مسأله ١١٧٠) استفاده از حق شفعه با هر گفتار و يا كردار كه بر آن داللت 
كند، حتقق مى يابد، مثالً :

من اين كاال را به مهان قيمت برداشـتم يا من اين كاال را اخذ به شـفعه كردم يا 
بـا پرداختن هبا آن به خريدارويا با اقدام به فروش مهه كاال و پرداخت هبا سـهم 

رشيك . 
(مسـأله ١١٧١) در اخذ به شـفعه آگاهى بر قيمت توافق شـده رشط نيست و 
لذا در صورت جهل به قيمت توافق شده نيز مى تواند اقدام به عامل حق شفعه كند.
ثابـت  فـروش  بـر  اقـدام  صـورت  در  فقـط  شـفعه  حـق   (١١٧٢ (مسـأله 
اسـت، پـس اگـر رشيك حق خـودش را بـه ديگر هبـه كنـد، يـا آن را مهريه زنى 
قـرار دهـد، يـا بـا كسـى مصاحله كنـد رشيـك ديگر حـق اعامل حق شـفعه نـدارد. 

 شرايط صاحب حق شفعه
صاحب شفعه به كسى گفته مى شود كه حق اعامل حق شفعه را داشته باشد.

(مسأله ١١٧٣) چند رشط در صاحب شفعه معترب است :
ل : اسالم اوّ

(مسأله ١١٧٤) اگر فروشنده و يا خريدار مسلامن باشند، رشيك غري مسلامن، 
بنابر احتياط واجب، حق را عامل حق شفعه را ندارد. 

م : فقط يك رشيك داشته باشد.  دوّ
(مسـأله ١١٧٥) اگر تعداد رشكا بيش از دو نفر باشـد، برا هيچكدام از آهنا 
حق شفعه ثابت نيست خواه مهه سهم خود را بفروشند، فقط يك نفر بامند و يا تعداد 

كمى از آهنا سهم خودشان را بفروشند و تعداد بيشرت بامند.
 (مسـأله ١١٧٦) مهسايه بر مهسـايه خود حق شفعه ندارند، پس اگر مهسايه ا
خانه و يا حملّ كارش را بفروشد، مهسايه اش كه با او رشيك نيست، حق شفعه ندارد. 
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م : پرداخت مبلغ توافق شده  سوّ
(مسـأله ١١٧٧) اگر رشيك قدرت پرداخت پول را ندارد حق شـفعه برا او 

ثابت نمى شود. 
(مسـأله ١١٧٨) اگـر رشيـك در پرداخـت آن كوتاهـی كند و پـول رشيك را 

پرداخت نكند، حق شفعه ندارد. 
 ديگـر شـهر  در  پولـش  كـه  كنـد  ادعـا  رشيـك  اگـر   (١١٧٩ (مسـأله 
حـارض اسـت، بـه او مقـدار رفـت و بازگشـت بـه آن شـهر، بـه اضافـه سـه روز 
ت پـول را مهيّـا نكنـد حـق شـفعه نـدارد.  مهلـت داده مى شـود، اگـر در ايـن مـدّ

 احكام حق شفعه
(مسـأله ١١٨٠) صاحب شـفعه حق ندارد كه بخشـى از سـهم رشيك را اخذ 
بـه شـفعه كنـد، بلكـه يا بايـد مهـه اش را بگريد و يـا از حق شـفعه رصف نظـر كند.
(مسـأله ١١٨١) صاحـب حـق شـفعه، فقـط مى توانـد سـهم رشيكـش را به 
قيمـت توافق شـده بگريد، نه كمرت و نه بيشـرت. چه توافق بر قيمـت روز بوده و يا به 

سودخريدار و يا فروشنده باشد . 
(مسأله ١١٨٢) اگر خريدار عالوه بر قيمت كاال هزينه ها ديگر چون پول 
دالّىل پرداخت كرده باشد، بر صاحب شفعه واجب نيست كه آهنا را پرداخت ناميد. 
(مسـأله ١١٨٣) صاحب شـفعه نمى تواند خريدار يا فروشنده را وادار كند كه 

در حمرض حضور يافته، سند به نام او بزنند. 
(مسـأله ١١٨٤) اگر خريدار آن سـهم را نسـيه خريده باشـد، صاحب شـفعه 
مى تواند آن را برا مهان زمان تعيني شده اخذ به شفعه كند. و مشرت نمى تواند او 

را به پرداختن گرو و يا ضامن وادار سازد. 





اجاره
 اركان اجاره

اجـاره عبـارت از عقد اسـت كه حق اسـتفاده از منافع آن عـني را در مقابل 
اجرت به مستأجر متليك مى كند. 

(مسـأله ١١٨٥) حـق گرفتـن اجرت بـرا صاحـب منفعت، از كسـى كه از 
منفعـت آن مال اسـتفاده مى كند، منحرص به اجاره نيسـت، بلكه به وسـيله جعاله و 

امثال آن نيز امكان پذير هست .
 (مسـأله ١١٨٦) مورد اجاره ممكن اسـت جنس و يا عمل باشـد، و لذا ممكن 
اسـت خانـه، مغـازه، كارگاه، لبـاس و يا دسـتگاهى را به كسـى اجاره بدهـد، و يا 

خودش اجري شود كه برا كسى بنّائى، خيّاطى و امثال آن را انجام دهد. 
(مسأله ١١٨٧) برا حتقق عقد اجاره بايد موجر و مستأجر به معاوضه اجرت 
ظ، كتابـت و امثال آهنا اعالم  و منفعـت ملتزم شـوند، و اين التزام بايد به وسـيله تلفّ

گردد. چنانكه در عقد بيع به تفصيل بيان گرديد. 
(مسـأله ١١٨٨) رشايـط طرفني معاملـه در اجاره مهان رشايـط طرفني معامله 
در بيع مى باشـد وفروعاتی از قبيل معامله فضوىل و معامله كسـى كه جمبورش كرده 

باشند و امثال آهنا در اينجا جاری است . 
(مسـأله ١١٨٩) بـا توجه به اينكه مـورد اجاره منفعت اسـت دارای دو حكم 

ويژه هست :
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 ل اينكه: آن مال بواسطه استفاده كردن از بني نرود پس نمى توان نان را برا اوّ
خوردن و پول را برا جتارت اجاره داد. 

م اينكه : عني، صالحيت اسـتفاده برا منفعت مورد اجاره را داشته باشد،  دوّ
پس اگر زمني شوره زار و سنگالخى را برا زراعت اجاره بدهند صحيح نيست. 

(مسأله ١١٩٠) اگر بعد از اجاره، مورد اجاره از قابليّت استفاده برا هدف مورد 
ل باطل بوده است .  استفاده در وقت مطلوب آن بيفتد، كشف می شود كه اجاره از اوّ

(مسأله ١١٩١) در منفعت مورد اجاره پنج رشط الزم است :
د.  ١ ) مورد، مشخص باشد نه مردّ

اگر كسـی اجري شـود كه يكـی از دو لباس را بـدوزد اگر منظور اين باشـد كه 
در ميان اندو خمري اسـت مانع ندارد ولی اگر منظور اين باشـد كه بعداٌ يكی از آهنا را 

انتخاب خواهد كرد وبه آن ملزم خواهد شد اجاره باطل می شود .
(مسـأله ١١٩٢) اگر مورد اجاره با ويژگيها خاىص در برابر اجرت متفاوتى 
مورد گفتگو قرار بگريد، مانعى ندارد، پس اگر بگويد من اين ماشني را به تو اجاره 
مى دهم، اگر روز شـنبه از آن اسـتفاده كرد اجرتش هزار تومان اسـت و اگر روز 
مجعه اسـتفاده نمود، اجرتش دو هزار تومان اسـت، اين اجاره صحيح اسـت و از 

د به شامر نمى آيد.  اقسام مردّ
(مسـأله ١١٩٣) اگـر بگويـد من تـرا اجري كردم كـه اين پارچـه را رنگ كنى، 
پـس اگر آن را مشـكى رنگ كنى صـد تومان اجرت مى دهم و اگر آن را سـبز رنگ 
د به شامر نمى آيد،  كنى دويسـت تومان اجرت مى دهم، مانعى نيست و از اقسام مردّ

مرشوط بر اينكه اجرت كالً ساقط نشود. 
٢ ) استفاده از آن مرشوع باشد. 

(مسـأله ١١٩٤) اگـر مغـازه ا را برا رشاب فروشـى اجـاره بدهند، اجاره 
باطل است، و اگر كسى را برا آوازخوانى، ميگسار، آدم كشى و امثال آهنا اجري 
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كند، اجاره باطل اسـت و مسـتحق اجرت نمى شود، اگرچه به عنوان جعاله و امثال 
آن مبلغى را تعيني كرده باشند. 

٣ ) متوقّف بر كار حرامى نباشد. 
(مسـأله ١١٩٥) اگـر حائـىض را برا جارو كردن مسـجد اجـري كنند، اجاره 
باطل اسـت، زيرا اگرچه جارو كردن مسـجد حرام نيسـت وىل آن متوقّف بر توقّف 

در مسجد است كه برا زن حائض حرام است. 
 منفعت باشد، پس اگر برده فرار ٤ ) بنابر احتياط واجب قدرت بر استيفا
و شـرت گرخيته ا را اجاره دهند صحيح نمى باشـد. اگرچه احتامل برود كه تا هنگام 

لزوم دسرتسى به آهنا پيدا شود. 
٥ ) بنابر احتياط واجب مقدار منفعت امجاالً معلوم باشد. 

(مسـأله ١١٩٦) اگر ماشـينى را برا مسافرت تا مكان مشخىص اجاره كند و 
مسافت را به طور دقيق نداند، اشكال ندارد. 

(مسـأله ١١٩٧) اگـر وسـيله ا را برا محـل و نقل متاعى در حد كشـش آن 
اجاره كند و معلوم نباشد كه كشش آن دقيقا چقدر مى باشد، مانعى ندارد. 

(مسـأله ١١٩٨) اگر ويالئى را برا فصل تابسـتان اجاره دهد و دقيقا معلوم 
نباشد كه چند روز در آنجا اقامت خواهد نمود مانعى ندارد. 

ت معني اجاره دهد وىل  (مسأله ١١٩٩) اگر پمپى را برا ختليه آب چاهى در مدّ
ت چه مقدار آب مى تواند از آن چاه بريون بكشد مانعى ندارد.  معلوم نباشد كه در اين مدّ
(مسـأله ١٢٠٠) به طور كىل در هر مورد كه عقالً به اين مقدار جهالت اعتنا 
نمى كنند و به اجاره آن اقدام مى كنند، مانعى ندارد. وىل در مورد اجرت بنابر احتياط 

واجب بايد مقدار آن مشخص باشد. 
(مسأله ١٢٠١) اگر بگويد اين خانه را در هر ماه به اين مبلغ به تو اجاره دادم، 
ل اجـاره داده و برا ماهها بعد اجازه داده  ظاهـرا معنايش اين اسـت كه در ماه اوّ
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كـه بـه مهان مبلغ آنجا بنشـيند، رو ايـن بيان در ماه اول اجاره الزم اسـت، وىل در 
ماهها بعد مالك مى تواند از اجازه خود بر گردد. 

(مسـأله ١٢٠٢) بنابـر احتياط واجب نمى توان چيـز را در مقابل اجرتى كه 
ه منتقل نمى شود، بلكه در آينده از مورد اجاره، يا شى ء  وجود خارجى ندارد و به ذمّ

خاىص پديد مى آيد، اجاره داد. 

 احكام اجاره
اجاره از عقود الزمه اسـت، و فسـخ آن به غري اقاله كه رضايت طرفني، و يا با 

ثبوت خيار به يكى از طرفني و يا هر دو طرف امكان پذير نيست. 
(مسـأله ١٢٠٣) در اجـاره : خيار غبن، خيار رشط، خيـار عيب، خيار ختلّف 
 وصـف، خيـار ختلّف رشط، خيار تبعّض صفقه و خيار عدم تسـليم عوضني جار
مى شود ولی خيار جملس، خيار تأخري، خيار حيوان و خيار رؤيت جار نمى شود. 
(مسـأله ١٢٠٤) اگر مسـتأجر بعد از اجـاره در مورد اجاره عيبى را مشـاهده 
كند، كه به هنگام اجاره مطلع نبود، اگر موجب از بني رفتن برخى از منافع آن باشد 
مثـل اينكه يكى از اطاقها خانه ويران باشـد، اجرت را نسـبت بـه مهه مورد اجاره 
تقسيط مى كنند و به مقدار معيوب از اجاره كم مى كنند. وىل در اين صورت هر يك 

از مالك و مستأجر خيار تبعّض صفقه پيدا مى كنند. 
(مسأله ١٢٠٥) اگر موجر عيبى در اجرت مشاهده كند، اگر اجرت كىل باشد 
( مثل اسـكناس يا هر پول رايج ) از مسـتأجر مطالبه ساملش را مى كند وىل اگر شى ء 

ىص باشد، حق فسخ دارد.  مشخّ
ت اجاره  (مسـأله ١٢٠٦) اگر مالك جنس مـورد اجاره را پيش از انقضا مدّ
بفروشد، اجاره باطل نمى شود، بلكه جنس به مشرت منتقل مى شود و حق استفاده 

ت اجاره.  از منافع آن را ندارد، مگر بعد از سپر شدن مدّ
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(مسأله ١٢٠٧) هنگامى كه قرارداد اجاره بني مالك و مستأجر به امضا رسيد، 
بايـد مالـك منفعت مـورد اجاره را در اختيار مسـتأجر و مسـتأجر اجـرت آن را در 

اختيار مالك قرار دهد. 
(مسأله ١٢٠٨) اگر مستأجر در وقت تعيني شده اجرت را نپردازد، موجر حق 
فسخ دارد، و اگر منفعت را در اختيار او قرار داده باشند و مدت سپر شده باشد، 

اجرت تعيني شده را مى تواند مطالبه ناميد.
ص داشته باشد و موجر  (مسـأله ١٢٠٩) اگر منفعت مورد اجاره وقت مشـخّ
آن را در اختيار مسـتأجر قرار داده باشـد، اجرت بر گردن مسـتأجر مستقر مى شود، 

اگرچه از آن استفاده نكرده باشد.
(مسـأله ١٢١٠) اگر شخىص اجري شود كه مثالً روز مجعه در منزل كسى بنّائى 
كنـد و روز مجعـه در منزل آن شـخص حضور پيدا كند و مهه زمـان كار را در اختيار 

ل نكند، بايد اجرت او را بپردازد. صاحب خانه باشد و او كار به او حموّ
(مسـأله ١٢١١) اگر اسـتيفا منفعت از عني مورد اجـاره به جهت مانعى در 
شـخص مسـتأجر غري ممكن شود، مثل اينكه ماشـينى را برا مسافرت اجاره كند و 
سـپس بيامر شـود، پس اگر حق اسـتفاده از آن به شـخص مسـتأجر رشط شده بود، 
اجاره باطل مى شـود، در غري اين صورت مسـتأجر مى تواند آن را با اجرت يا بدون 

اجرت در اختيار ديگر قرار دهد تا منافعش را استيفا كند.
تـى كـه در دسـت مسـتأجر اسـت  (مسـأله ١٢١٢) عـني مـورد اجـاره تـا مدّ
در دسـت او امانـت اسـت و مهـه احـكام امانـات كـه در بـاب وديعه بيـان خواهد 
شـد، در مـورد آن جـار مى شـود. و لـذا ضامـن نمى باشـد، مگـر در صورتـى 
ناميـد.   رو زيـاده  آن  از  اسـتفاده  در  يـا  و  كنـد  كوتاهـى  آن   نگهـدار در  كـه 
(مسـأله ١٢١٣) در اجاره موجر مى تواند رشط كند كه مسـتأجر مطلقا ضامن 

باشد در اين صورت رشط او نافذ مى باشد. 
(مسـأله ١٢١٤) لباسـى كه به خيّاط داده تا بدوزد و يا ماشـينى كه به مكانيك 



.......................................................................... منتخب املسائل  ٢٤٨

مى سـپارند كـه آن را تعمـري كند، در دسـت او امانت اسـت و ضامن نمى شـود جز 
هنگامى كه كوتاهى، زياده رو و يا رشط شده باشد.

اب، ختّان و يا هر شـخص ديگر كه اجري شـده  (مسـأله ١٢١٥) خياط، قصّ
كار را به صورت شايسـته انجام دهد، و حدود برايش تعيني نشـده، اگر خراب 

كند، ضامن مى شود. 
(مسـأله ١٢١٦) اگـر بـرا اجري حـدود تعيني شـود، واز حد جتـاوز كند و 
خراب كند ضامن مى باشـد، وىل اگر در حمدوده حدود تعيني شـده كار كند و خراب 

شود، ضامن نيست. 
(مسـأله ١٢١٧) هر كسـى كه به او اجازه داده شده كه كار را به طرز شايسته 
ع باشد  انجام دهد، اگر خراب كند ضامن اسـت، اگرچه اجري نباشد، حتّى اگر متربّ

( يعنى بدون مزد و به قصد خدمت انجام داده باشد ). 
مبـارشت  معاجلـه  بـه  شـخصا  اگـر  دامپزشـك  و  پزشـك   (١٢١٨ (مسـأله 
داشـته باشـند، مثـل مـوارد كـه بـه وسـليه تزريـق رسم، آمپـول، پانسـامن، عمل 
احـى، دياليـز، تنقيـه، شستشـو داخـل بـدن، ماليـدن كرم و پـامد و امثـال آهنا  جرّ
بـه بـدن انسـان و حيـوان در معاجلـه بيـامر مبـارشت دارنـد، مطلقا ضامن هسـتند. 
(مسـأله ١٢١٩) پزشـكى كه نظارت مسـتقيم دارد، و اسـتفاده از دارو در هر 
 وعده به نظارت او مى باشـد، مانند بيامرانى كه در بيامرسـتان حتت نظارت او بسرت
هستند و يا مهانند كودكان و روانى ها كه از خود اختيار و استقالل ندارند و منحرصا 

با صالحديد آن پزشك دارو را مرصف مى كنند، ضامن هستند.
(مسـأله ١٢٢٠) پزشـك و دامپزشـكى كـه بيـامر را ويزيـت مى كند و نسـخه 
 مى نويسـد، وىل نظارت مسـتقيم ندارد و بيامر در اسـتفاده از نسخه او استقالل رأ

دارد، نيز بنابر احتياط واجب ضامن مى باشد. 
(مسـأله ١٢٢١) پزشك و دامپزشكى كه در مقام مشورت در مشاوره پزشكى 
رشكـت نموده، نظـر خود را در مورد مريض اعالم مى كننـد و دخالتى در درمان او 
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ندارند، ضامن نمى باشند. 
(مسأله ١٢٢٢) پرستار كه زير نظر دكرت كار مى كند و دستور او را در مورد 
مريـض اجرا مى كند، اگر از طريق تزريق آمپول، رسم، پانسـامن و غريه در اسـتفاده 
مريض از دارو دخالت مسـتقيم داشته باشـد و يا بيامران روانى و كودكان را دستور 

بدهد كه دارو خود را بخورند، در دو مورد ضامن هستند :
١ ) از طرف بيامر، يا وىل بيامر در اجرا اوامر پزشك مأذون نباشند.

 پزشك جتاوز كند و بدون اجازه بيامر يا وىل بيامر، در تداو ٢ ) از رهنمودها
بيامر زياده رو كند. 

(مسـأله ١٢٢٣) اگر در اجاره رصحيا يا ضمنا مشـخص شود كه بايد مستأجر 
شـخصا از منافع آن برخوردار شـود و يا قراين بر آن داللت كند، نمى تواند آن را به 
ديگر اجاره دهد، در غري اين صورت مى تواند آن را به شخص ديگر اجاره بدهد. 
(مسـأله ١٢٢٤) اگر كسـى اجري شـده كه لباسـى را بدوزد و يا سـاختامنى را 
بسـازد، اگر رشط مبارشت نشده باشد، مى تواند ديگر را برا اين كار اجري كند، 

وىل نمى تواند آن را در اختيار كسى قرار بدهد كه امينش نمى داند.
(مسأله ١٢٢٥) كسى كه اجري شده چيز را برا كسى انجام دهد، اگر رشط 
مبارشت نشـده باشد، نمى تواند به كمرت از اجرت تعيني شده، شخص ديگر را بر 
آن كار اجري كند، مگر اينكه كار در آن انجام داده باشد، مثالً لباس را بريده باشد، 

يا پى ها ساختامن را كنده باشد. 
(مسأله ١٢٢٦) اگر كسى با رشايط خاىصّ اجري شده، مهانند اين كه آن كار را 
در فالن زمان، و مكان، و ابزار و امثال آن انجام دهد، و اجري آن را بر خالف رشايط 

توافق شده انجام دهد، در اينجا دو صورت است :
ت تعيني شده  ١ )جربان آن برا اجري ممكن نباشد، هر چند از اين جهت كه مدّ
سـپر شده باشـد، در اين صورت اجاره باطل مى شـود و اجري در مقابل كار كه 

انجام داده مستحق اجرت نمى شود. 
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٢ )جربان آن برا اجري ممكن باشد، مثل اينكه زرگر اجري شده كه از طالئى 
دسـتبند بسازد، وىل گردنبند ساخته اسـت، و مدت اجاره متام نشده است، در اينجا 

چند صورت هست :
آ ) اگر عمدا بر خالف رفتار كرده، اجاره باطل نمى شود، بلكه بايد آن را ذوب 

كند و مطابق قرارداد از آن دستبند درست كند. 
ب ) اگـر اشـتباها گردنبند درسـت كرده و قيمـت جنس با ايـن كار باال نرفته 

است، در اينجا نيز هم بايد آب كرده مطابق قرارداد بسازد.
 ج ) وىل اگر اشتباها گردنبند ساخته و قيمت جنس با اين كار باال رفته است. 
در اينجـا اگـر بخواهـد آن را ذوب كند و سـپس از آن دسـتبند بسـازد به اجري رضر 
مى خورد، چون نتيجه كارش ضايع مى شـود، اينجا از باب تزاحم دو حق اسـت كه 
بايد با يكديگر كنار بيايند و رضايت يكديگر را به دسـت آورند. اگر ممكن نشـود به 

حاكم رشع رجوع كنند. 
(مسـأله ١٢٢٧) بـه طور كىل هر اجاره ا كه رشطى در ضمنش شـده باشـد، 
ختلـف رشط موجب بطالن اجاره نمى شـود، بلكه صاحب رشط حق فسـخ دارد و 

اگر فسخ كند به جا اجرت تعيني شده، اجرت املثل پرداخت مى كند. 
(مسـأله ١٢٢٨) اگر برا كار خاىص اجري شـود و از تكميل آن ناتوان گردد، 

به مقدار كه از آن انجام داده، مزد دريافت مى كند. 

 احكام سرقفلى
ى در عني مورد اجاره ندارد  ت اجاره، مستأجر هيچ حقّ پس از سپر شدن مدّ
و بايـد آن را در صـورت مطالبه مالك به صاحبـش برگرداند، مگر اينكه رشط كرده  
، يا قرارداد بسـته كه بر اسـاس آن قرارداد مسـتأجر در آن عني حق پيدا كند، مانند 

حق « رسقفىل » كه در زمان ما رايج شده است. 
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ى اسـت كه مسـتأجر در مقابـل پرداخت پوىل به  (مسـأله ١٢٢٩) رسقفـىل حقّ
مالك نسـبت به مورد اجاره پيدا مى كند و نسـبت به اجاره آن عني حق اولويت را به 

خود اختصاص مى دهد. 
(مسأله ١٢٣٠) احكام ويژه در مورد رسقفىل :

١ ) رسقفىل مانند ديگر حقوق ماىل است، از مجله منافعی است كه مخس بر آن 
تعلق مى گريد. 

(مسـأله ١٢٣١) رسقفىل قابل انتقال اسـت و لذا با اجـاره مالك، يا بدون آن، 
بر حسـب آنچه به هنگام پرداخت حق رسقفىل توافق كرده باشـند، مى توان آن را به 

ديگر واگذار كرد . 
٢ ) حق اولويت برا مستأجر در موارد است كه در ساهلا بعد آمادگى 
اجـاره كـردن و پرداخت اجاره هبا را داشـته باشـد، پس اگر به دالئـىل چون زندان، 
تبعيـد و امثـال آهنا حضور نداشـته باشـد حق اولويتش سـاقط مى شـود و مالك به 

تنهايى مى تواند در مورد آن عني تصميم بگريد. 
(مسأله ١٢٣٢) اگر به هنگام پرداخت پول و قرارداد رسقفىل، رشط كنند حق 
اولويت او مهواره حمفوظ باشد و مالك هرگز در تصميم گري مستقل نباشد، در اين 

صورت حقّش ساقط نمى شود. 
٣ ) مالك در سـاهلا بعد مى تواند مبلغ اجاره را اضافه كند، به رشط اينكه 
از اجرت املثل بيشرت نشود، مگر اينكه در قرارداد روال ديگر را رشط كرده باشند، 

آنگاه طبق روال تعيني شده رفتار مى كنند. 

 اجازه استفاده از منافع و تضمين اجرت
(مسأله ١٢٣٣) هر كس از ديگر انجام كار و يا در اختيار قرار دادن منفعتى 
را مطالبه كند، كه اين كار يا منفعت از نظر عرف ماليت داشـته، و طرف خواسـته او 
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را تأمني كند، اجرت اين عمل و يا منفعت را بايد به او بپردازد. 
(مسـأله ١٢٣٤) اگـر پزشـك اجـرت ويزيـت را در تابلوئى نوشـته باشـد، يا 
صاحب هتل قيمت اطاق و يا ختتخواب را در ليست نوشته باشد، يا صاحب ماشني 
اجـرت آن را نوشـته و يا اعالم كرده باشـد، كسـى كـه از آهنا اسـتفاده مى كند، بايد 

اجرت اعالم شده را بپردازد. 
(مسـأله ١٢٣٥) بـه كار گرفتـن كارگـر پيش از تعيـني اجرت مكروه اسـت.
(مسـأله ١٢٣٦) ظاهـرا مهـني حكـم در موارد كه بـا اسـتيفا منفعت عني 
از بـني مى رود نيز جار مى شـود، پس اگر كسـى وارد رسـتوران، كافـه، مغازه ی 
ساندويچى و امثال آن شده، از خوردنيها و نوشيدنيها استفاده مى كند، و قصد جمانى 
بودن در كار نيست، اگر قيمت اغذيه تعيني شده هست، بايد آن قيمت را بپردازد، و 

اگر مشخص نباشد بايد اجرت املثل را پرداخت ناميد. 
(مسـأله ١٢٣٧) آنچه در زمان ما در رسـتوران ها رايج است، دادوستد نيست 
تـا احكام بيع در آهنا جار شـود، بلكه اجازه اسـتفاده در مقابل قيمت تعيني شـده 

مى باشد و لذا احكام ياد شده در آهنا جار مى باشد. 



ُجعاله
جعاله آن اسـت كه انسـان مبلغ معيّنى را به عهده بگريد در مقابل هر كسـى كه 

كار مشخىص را برا او انجام دهد. 
(مسـأله ١٢٣٨) حق جعاله بايد به عنوان مزد و در مقابل كار باشـد، پس اگر 
بگويـد هـر كس فالن كار را برا من انجام دهد، من اين مبلغ را به او اهدا مى كنم، 

اين جعاله نمى باشد، بلكه رصفا يك وعده است و وفا كردن به آن واجب نيست.
(مسـأله ١٢٣٩) جعاله از ايقاعات اسـت و نياز به قبول ندارد، بلكه اجياب و 

اجياد انگيزه از سو پيشنهاد كننده كاىف است. 
(مسأله ١٢٤٠) اجياب در جعاله بر دو نوع است :

١ ) خاص
٢ ) عام

خاص آن اسـت كه به شـخص معينى بگويد : اگر لباس مرا بدوز به تو يک 
هزار تومان مى دهم، يا اگر مسجد را جارو بزنى به تو اين مقدار مى پردازم.

عام آن اسـت كـه مثالً بگويد : هر كس اسـب فـرار ام را برگرداند به او يک 
هـزار  تومـان مى دهـم، يا بگويد : هر كـس خطر حيوان درنده، يا خطر دشـمن و يا 

خطر سيل را از اين شهر بر طرف كند، فالن مبلغ به او مى پردازم. 
(مسأله ١٢٤١) كار كه قابل تفكيك است، پس از رشوع به كار، جاعل مى تواند 
از جعالـه برگـردد و كارگزار به مقدار كار كه انجـام داده اجرت دريافت مى كند. 





 احكام مضاربه
قراردادی اسـت كه شخصی با مال ديگری جتارت كند و در مقابل، قسمتى از 

سود حاصله را به او بپردازند.
(مسـأله ١٢٤٢) در مضاربـه رشط اسـت كـه مـال در متلّك صاحبـش بامند و 
كارگزار آن را متلّك نكند. و در واقع وكيل صاحب مال است كه ، از طرف او خريد 

وفروش می كند .
(مسـأله ١٢٤٣) آنچه در زمان ما رايج شـده كه مالك پول را به تاجر مى دهد 
ف را در آن داشـته باشد، برا خودش  كه در اختيار او باشـد و او حق هر گونه ترصّ
ه اش به مالك مشغول باشد و قسمتى از سود  خريد وفروش كند و در مقابل پول ذمّ
را بـه مالـك اختصاص دهد، ايـن كار ربطى به مضاربه ندارد، بلكه از اقسـام قرض 

ربو و حرام مى باشد . 
(مسـأله ١٢٤٤) مضاربـه از عقود اسـت، واجياب و قبـول در آن مهانند ديگر 

عقود، با لفظ و يا هر عمىل كه بر آن داللت كند، حتقق مى يابد. 
ف باشـد، پس اگر  (مسـأله ١٢٤٥) در مضاربـه بايـد دو طـرف آن نافذ الترصّ
يكـى از آهنـا كـودك، ديوانه يا سـفيه باشـد، عقـد او جز بـا اذن وىل نافذ نمى شـود. 
(مسـأله ١٢٤٦) مضاربه با سـكه ها طال و نقره و اسكناسها رايج زمان و 

هر جنس و كاالئى كه بر اساس حفظ رأس املال پايه گذار شود، مانعى ندارد.
(مسـأله ١٢٤٧) اگـر هـزار مثقال طال به عنـوان مضاربه به كسـى بدهد كه با 
آن جتارت كند و اصل رسمايه حمفوظ بامند و درصد از سـود از آنِ او باشـد مانعى 

ندارد. 
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(مسأله ١٢٤٨) اگر خانه، كارگاه و يا دستگاهى را به عنوان رسمايه در اختيار 
او بگذارد و توافق كنند كه قيمت آن مثالً يك مليون تومان باشـد و آن رسمايه باشـد 

و درصد از سود آن، از آنِ او باشد مانعى ندارد. 
(مسـأله ١٢٤٩) اگـر به كسـى تور ماهى گـري بدهد، تا با آن صيـد كند و در 
صيد رشيك باشـند، و يا ماشـني در اختيار كسـى قـرار مى دهد كه با آن باركشـى يا 

مسافركشى كند و در سود حاصله رشيك باشند مانعى ندارد. 
(مسـأله ١٢٥٠) اگـر كسـى كارگاهـى را در اختيار شـخىص قـرار مى دهد و 
مى رسمايه الزم را مى دهد، تا با آن كارخانه را راه انداز كند و سـود  شـخص سـوّ
حاصله از توليد كارخانه، بني آن سـه نفر مطابق قرارداد تقسـيم شود، مانعى ندارد، 

جز اينكه از باب مضاربه نمى باشد. 
(مسـأله ١٢٥١) اگـر انسـان از كسـى طلـب دارد و مى خواهـد بـا او قرارداد 
مضاربه ببندد، بايد طلب خود را از او بگريد سپس با او قرارداد مضاربه ببندد، پس 
ه اوسـت عقـد مضاربه ببندد، باطل  اگـر آن را قبض نكرده بخواهد با پوىل كه در ذمّ

مى شود.
 ـه بدهكار هسـت با شـخص ديگر (مسـأله ١٢٥٢) اگـر باطلبـى كـه در ذمّ

قرارداد مضاربه ببندد، مانعى ندارد. 
(مسـأله ١٢٥٣) در مضاربـه بايـد تقسـيم سـود بـني آهنـا به صورت مشـاع و 
م، يـك چهارم و امثـال آن ـ باشـد، وىل اگر مقدار  درصـد ـ مثـل نصف، يك سـوّ
ىص را تعيني كند، مثالً هزار دينار در ماه، در اين صورت اجاره خواهد بود و  مشـخّ

احكام اجاره بر آن جار مى شود. 
(مسأله ١٢٥٤) مقتضا اطالق مضاربه آن است كه هر يك از طرفني هر وقت 

بخواهند مضاربه را فسخ ناميند، و با مرگ هر يك از آهنا مضاربه باطل مى شود. 
(مسـأله ١٢٥٥) اگـر مالـك در مضاربه رشط كند كه كارگـزار كاال خاىص 
 كنـد، يـا در زمـان خاص، مـكان خاص و يـا به قيمت تعيني شـده ا را خريـدار



احكام مضاربه........................................................................... ٢٥٧

معامالتش را انجام دهد، بايد طبق آن عمل شود .
 (مسـأله ١٢٥٦) اگر كارگزار بر خالف رشايط تعيني شـده رفتار كند، ضامن 
رسمايه اسـت، وىل معامله ا كه انجام داده درسـت اسـت و سـود حاصله بر طبق 

قرارداد تعيني شده تقسيم مى شود. 
(مسـأله ١٢٥٧) اگر در عقد مضاربه رشط خاصی نباشـد مقتضا اطالق آن 
ف  كند، ودر مورد اينكه آيا  اسـت كه كارگزار بر طبق تشخيص خود در آن مال ترصّ
مسـافرت برود ؟ نسـيه معامله بكند ؟ چگونه از مال حمافظت كند ؟ و چگونه از آن 

استفاده ناميد ؟ آزاد است. 
 (مسـأله ١٢٥٨) كارگـزار در مضاربـه بايد تـالش كند كه هبرتيـن راه را برا
حفـظ رسمايه و سـود دهـی از آن، به صورت متعـارف انتخاب كنـد وگرنه ضامن 

است .
(مسـأله ١٢٥٩) خسارت ها با سود حاصله جربان مى شود و كارگزار پس از 
جربان رضر از سـود اسـتفاده مى كند، پس اگر در يك معامله ١٠٠ تومان  رضر كند 
و در معامله ديگر ٢٠٠ تومان استفاده كند، كارگزار فقط از يكصد تومان  اضاىف 

سهم بر مى دارد، نه از مهه ٢٠٠  تومان . 
(مسـأله ١٢٦٠) اگـر مالـك و كارگزار قـرارداد ببندند كه در آخر هر سـال به 
حسـاب خود برسـند در اين صورت رضر و تلف هر سـاىل نيز از سـود مهان سـال 

جربان مى شود.
(مسـأله ١٢٦١) اگر توافق كنند كه پس از انجام هر معامله ا حساب خود را 

تصفيه كنند، رضر و تلف هر معامله نيز از سود مهان معامله جربان مى گردد.
(مسـأله ١٢٦٢) اگـر مـال مضاربه تلف شـود و يـا خسـارتى در آن رخ دهد، 
كارگـزار ضامـن نيسـت، مگر اينكـه با رشط هـا تعيني شـده خمالفت ناميـد، يا از 

مقتضا وظيفه خود خارج شده باشد . 
(مسـأله ١٢٦٣) اگـر كارگـزار از مقتضا عقد مضاربه بـريون برود و جنس 
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تلـف شـود يا خسـارتى در آن پديد آيـد، وىل اين تلف يا خسـارت به زيـاده رو او 
مستند نباشد، ظاهرا ضامن نيست. 

 (مسأله ١٢٦٤) مالك نمى تواند رشط كند كه اگر بدون كوتاهى و سهل انگار
كارگزار، مال تلف شـود و يا خسارتى در آن پديد آيد، كارگزار ضامن باشد، و اگر 
چنني رشطى بكند مضاربه تبديل به قرض مى شود و حكم قرض را پيدا مى كند و در 
نتيجه مالك در سـود حاصله سهمى نخواهد داشـت و مهه سود مربوط به كارگزار 

مى شود. 



 

احكام مزارعه 
مزارعه قرارداد اسـت كه بني مالك زمني و شـخص ديگر منعقد مى شود، 

تا و زمني را كشت ناميد و قسمتى از حمصول آن زمني، از آنِ او باشد.
(مسأله ١٢٦٥) در مزارعه پنج رشط الزم است :

م،  ١ ) حمصول بني زارع و مالك مشـاع باشـد، يعنى سهم زارع نصف، يك سوّ
يك چهارم و امثال آن باشد. 

ىص تعيني شـود، مثالً گفته  (مسـأله ١٢٦٦) اگر برا يكى از آهنا مقدار مشـخّ
 باشد، چنني قرارداد شود كه يك خروار از حمصول، از آنِ يكى و بقيّه از آنِ ديگر

باطل است. 
(مسـأله ١٢٦٧) مالـك يـا زارع در مزارعـه مى توانند عالوه بر سـهم خود از 
حمصول زمني، چيز ديگر را نيز از نقد و جنس رشط كنند، وىل بنابر احتياط واجب 

از حمصول آن زمني نباشد. 
ت تعيني شود.  ٢ ) بايد به تناسب زراعتى كه با آن زمني تناسب دارد، مدّ

ص باشد، هرچند به اين صورت كه در ميان دو قطعه زمني  ٣ ) بايد زمني مشخّ
خمري باشد، كه هر كدام را كه بخواهد انتخاب ناميد. تا اهبامى در كار نباشد. 

٤ ) بايد مشخص شود كه هر يك از : ختم، ابزار، ادوات، كارگر و هزينه كندن 
هنر و امثال آن بر عهده كيست. اينها را ممكن است رصحيا در قرارداد مشخص كنند 

ل ناميد.  و يا به عرف و عادت حملّ حموّ
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٥ ) بايد زمني برا زراعت آمادگی داشته ، و توان ديگر مقدمات آن نيز فراهم 
باشد. 

، زمان خاص، كيفيت  (مسـأله ١٢٦٨) اگر در عقد مزارعه بر زراعـت خاصّ
 .خاص و امثال آهنا توافق كنند، خمالفت با آن جايز نيست، مگر با رضايت ديگر

(مسـأله ١٢٦٩) اگر كشـاورز يكـى از رشايط مقرر در ضمـن عقد را رعايت 
 نكند، و آن رشط از مسائل اساسى و زيربنائى مزارعه باشد، مثل اينكه زمني ديگر

را بكارد، يا زراعت ديگر را انتخاب كند، مزارعه باطل مى شود. 
(مسـأله ١٢٧٠) بعـد از رسـيدن حمصول مالـك و زارع مى تواننـد حمصول را 
ختمني بزنند و بر آن اسـاس حسـاب يكديگـر را تصفيه كنند. اگر بـر اين كار راىض 
شـدند و آن را انجام دادند، اين حماسـبه نافذ اسـت. پس اگر بعدا معلوم شود كه آن 
ختمني دقيق نبوده و حمصول كمرت يا بيشرت بوده، نمى توانند چيز از يكديگر مطالبه 

ناميد. 



 احكام مساقات 
مسـاقات قـرارداد اسـت بـني صاحـب درختـان  ، از قبيل خرما، مـو و هر 
درخت ديگر، با شـخص ديگر، بر اين اسـاس كه آن شـخص اين درختان را آب 
بدهد، قلمه بزند، گرده افشـانى كند و ديگر خدمات الزم را انجام دهد، در مقابل، 

بخشى از ميوه ها آن درختان از آنِ او باشد. 
(مسأله ١٢٧١) در مساقات پنج رشط بايد رعايت شود :

م، يك چهارم  ١ ) بنابر احتياط واجب ميوه به صورت درصد ( مثل يك سوّ
و امثال آن ) در ميان آندو تقسيم شود. 

ت تعيني وهنال ها مشـخص گردد، ابزار، ادوات، و هزينه كود و سـمّ و  ٢ ) مدّ
امثال آهنا معلوم باشد كه بر عهده كيست.

٣ ) بايد هنال ها در زمني كاشته شده باشد. 
٤ ) بايد قرارداد پيش از شـكل گرفتن ميوه باشـد، واگر ميوه ها شـكل گرفته، 

بايد نرسيده باشد، تا نياز به آب دادن و ديگر خدمات داشته باشد. 
(مسـأله ١٢٧٢) اگـر مـورد معاملـه درختانـى باشـد كـه ميـوه آهنـا رسـيده 
 بنـد بسـته  چيـدن،  حمافظـت،   : چـون  خدماتـى   بـرا قـرارداد  ايـن  و  اسـت 
مسـاقات  بـاب  از  وىل  اسـت  صحيـح  معاملـه  باشـد،  دادن  انتقـال  و  كـردن 
ل شـده اسـت  . نيسـت، بلكـه خـود نوعـى معاملـه اسـت كـه در زمـان مـا متداوّ
٥ ) باغبان قدرت رسيدگی و ارائه خدمات به باغ و درختان را داشته باشد، تا 

ميوه مطلوب از آن حاصل شود . 
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(مسـأله ١٢٧٣) درختى چون سـدر كه از برگ و ميوه اش استفاده مى شود، و 
يا درختى چون بيد كه فقط از چوبش استفاده مى شود، و يا هر درخت ديگر كه از 

غري ميوه اش استفاده مى شود، مى تواند مورد قرارداد مساقات واقع شود.

 احكام مشترك بين مزارعه و مساقات
مزارعه و مسـاقات از عقدهايى هسـتند كـه بر مبنا التـزام دو طرف قرارداد 
منعقد شده اند. صاحب زمني و صاحب درخت از طرف مقابل تالش و كوشش در 
زراعت و به ثمر رسـانيدن مزرعه، جاليز و بـاغ را مى خواهد، او نيز در برابر تالش 
ه و يا  خـود از مالـك مى خواهـد كه پيش از رشوع به كار تعهد ناميد كه بخشـى از غلّ

ميوه از آنِ او باشد. 
(مسأله ١٢٧٤) با توجه به اينكه مزارعه و مساقات از قراردادها ماىل هستند، 
در آهنـا اجيـاب و قبول رشط اسـت، آنچنانكه در ديگر عقدها گفتيـم. و بايد طرفني 
ف در مال خود را داشـته باشند. و به جهت خردساىل، ديوانگى، بردگى يا  حق ترصّ

ف مستقل حمروم نباشند. سفاهت از ترصّ
(مسـأله ١٢٧٥) مزارعه و مساقات از عقود الزمه هستند و بدون اقاله طرفني 

و يا فسخ كسى كه حقّ خيار فسخ داشته باشد، فسخ نمى شود. 
(مسـأله ١٢٧٦) در صورتـى كـه كوتاهى كردن كشـاورز موجب تلف شـدن 
قسمتى از بذر شود . و يا موجب صدمه رسيدن به زمني يا درختان بشود نيز ضامن 

است. 
(مسـأله ١٢٧٧) اگر در قرارداد رشط شـده كه شـخصا كار را انجام دهد و از 
ادامـه كار ناتوان شـود، قرارداد باطل مى شـود و بـه مقدار كار كه انجـام داده، از 

اجرت سهمش را مى برد. 



احكام عاريه
عاريه عقد اسـت انسـان مال خود را به ديگری بدهد كه از آن بطور رايگان 

استفاده ناميد. صاحب كاال « عاريه دهنده » وطرف مقابل «عاريه گرينده» است.
(مسـأله ١٢٧٨) عاريه بـا هر فعل يا قول داللت بر آن حتقـق مى پذيرد. مهانند 

ديگر عقود.
ف  (مسـأله ١٢٧٩) عاريـه دهنده بايد صاحب اختيـار و صاحب نفوذ در ترصّ
باشد، پس غاصب، جمبور و حمجور ( كودك، ديوانه و سفيه )  نمی تواند عاريه دهد 
ف عاريـه گرينـده در آن جايز نيسـت، بلكـه در مقابل جنـس و منافع آن، به  و تـرصّ

اجرت املثل ضامن است. 
(مسأله ١٢٨٠) الزم نيست كه عاريه گرينده بالغ و رشيد باشد، بلكه به سفيه 
و كودك مميّز هم مى توان عاريه داد.  ولی عاريه گرفتن بدون اذن ولی جايز نيست . 
(مسـأله ١٢٨١) هـر چيـز كـه با بقا عـنيِ آن مى تـوان از آن اسـتفاده برد، 

مى توان آن را عاريه داد. 
(مسـأله ١٢٨٢) عاريه گرينده مى تواند به مقدار كه به او اجازه داده شـده از 

آن جنس استفاده ناميد. 
(مسأله ١٢٨٣) عاريه گرينده ضامن نيست، مگر در موارد زير :

١ ) اگر جنس عاريه طال و نقره باشـد، عاريه گرينده ضامن اسـت، مگر اينكه 
رشط كنند كه ضامن نباشد. 
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٢ ) در استفاده زياده رو كرده و يا در نگهدار آن كوتاهى كرده باشد . 
٣ ) رشط ضامن كرده باشند. 

(مسـأله ١٢٨٤) در مهه مثال ها ياد شـده پيش از رشوع به استفاده از عاريه، 
مالـك مى توانـد اعالم انرصاف كند، مگر اينكه رشط عدم انرصاف كرده باشـد، در 

اين صورت بايد به رشط خود وفا كند. 



 احكام وديعه ( امانت )
 نگهدار است كه نتيجه آن به امانت هنادن ماىل در نزد كسى برا وديعه عقد

آن مى باشد. 
(مسأله ١٢٨٥) وديعه با هر لفظ و عمل دالّ بر آن حتقق مى يابد. 

(مسـأله ١٢٨٦) در وديعه امني و امانت گذار هر دو بايد بالغ، عاقل، رشـيد و 
خمتار باشند . 

ف كند كه نقىص در آن  (مسـأله ١٢٨٧) امني نمى تواند در امانت طـور ترصّ
پديد آيد، مثل خوردن و پوشيدن. و نبايد كار انجام دهد كه آن را در معرض تلف 
قـرار دهـد، مثل باز كردن قفل و جعبه آن، و امثـال آن از كارهايى كه بر خالف نظر 
امانت گذار باشد. و اگر چنني كار انجام بدهد، در امانت زياده رو كرده و به آن 

جتاوز نموده است. 
(مسـأله ١٢٨٨) اطالق وديعه اجياب مى كند كه شـخص امانتدار مطابق روال 

عرف در حفظ آن تالش كند، به طور كه عرفا او را سهل انگار به شامر نياورند. 
(مسأله ١٢٨٩) امانتدار بايد مهواره به طرز متعارف امانت را رعايت كند، اگر 
آب و غذا نياز دارد، و يا احتياج به آفتاب و هواخور دارد، و يا نياز به باز كردن و 
بسـتن و خشـك كردن و غريه دارد، بايد آهنا را به موقع انجام دهد و در آهنا كوتاهى 

نكند وگرنه سهل انگار به شامر آيد. 
(مسـأله ١٢٩٠) اگـر دفـع رشّ ظامل از امانـت، متوقّف بر دروغ يا قسـم دروغ 
باشـد، بـر امانتدار واجب اسـت كـه آن را انجـام دهد. اگـر عمدا نكنـد، ضامن و 
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سـهل انگار مى باشد. وىل اگر خيال مى كرد كه اين كار جايز نيست، ظاهر اين است 
كه مقرص نيست، مگر اينكه عرفا ندانستنش قصور به شامر آيد . 

(مسـأله ١٢٩١) اگر وديعه تلف شـود يا عيب پيدا كند، امانتدار ضامن نيست 
مگـر اينكـه در بكار گري آن زيـاده رو، و يا در حفاظت آن كوتاهى كرده باشـد، 
و تلـف شـدنش يا معيوب شـدنش در اثر اين كوتاهـى يا زياده رو باشـد. در اين 

صورت ضامن مى باشد. 
(مسـأله ١٢٩٢) اگر امانت گـذار امانتش را مطالبه كنـد و امانتدار بدون عذر 
از دادنـش خـود دار كند، پس اگر تلف شـود، مطلقا ضامن اسـت، زيرا در حكم 

غاصب مى باشد. 
(مسـأله ١٢٩٣) امانـت از عقـود جايزه اسـت و هـر يك از طرفـني هر وقت 
تى تعيني شـده  بخواهنـد، مى تواننـد آن را به هم بزنند، مگر اينكه رصحيا يا ضمنا مدّ

ت ادامه بدهند. باشد، پس بايد تا آخر مدّ
(مسـأله ١٢٩٤) خيانت به امانت از طريق زياده رو، سهل انگار، دزد و 
غري آن حرام است، چه امانت گذار مؤمن و يا خمالف، حتى كافر و يا ناصبى باشد. 
(مسـأله ١٢٩٥) هـر چيـز كه بـه امانت در نزد كسـى هناده شـده، و او آن را 

پذيرفته است، هرگز نبايد به آن خيانت كند. 
(مسـأله ١٢٩٦) در نصيحـت و مشـوت نيـز هر گـز نبايد انسـان خيانت كند 

ر بن مروان از امام صادق  A روايت كرده است كه فرمود : چنانكه عامّ
« اگـر قاتـل امـري املؤمنني  A اگـر چيز را در نـزد من بگـذارد و من آن را 
بپذيـرم، امانـت را بـه او بـر مى گردانـم، و اگر با من مشـورت كند و يـا از من خري 

خواهى بطلبد، من هرگز به او خيانت نمى كنم ».
(مسـأله ١٢٩٧) اگـر مالك بمريد، بايد امانـت را بورثـه او برگرداند، و دادن 
اث كاىف نيسـت، مگر اينكه مطمئن باشـد كه او به هر صاحب حقى  آن به يكى از ورّ

حقش را مى پردازد. و يا به وىصّ ميت يا وكيل وارثان بپردازد. 



٢٦٧ ................................................................... احكام وديعه (امانت)1

(مسـأله ١٢٩٨) اگر انسان مطمئن شـود كه هرگز صاحب امانت يا وارث او 
را نخواهـد يافـت، بايـد آن را از طرف صاحبـش صدقه بدهد، اگـر در آينده مالك 
پيدا شـود و به اين كار راىض نشـود، عوض آن را به او مى دهد و ثواب صدقه از آن 

خودش مى شود.

 





احكام شركت
رشكت آن است كه بيش از يك نفر به صورت مشاع در يك كاال سهيم باشند، 

ه هر يك از رشكا در آن به صورت مشاع باشد.  يعنى حصّ
(مسأله ١٢٩٩) اگر كاالئى از آنِ چند نفر باشد، وىل سهم هر يك از آهنا در آن 

ص باشد، آن را رشكت نمى گويند.  كاال مشخّ
ه نيز  (مسـأله ١٣٠٠) رشكت بـه اعيان خارجى اختصاص نـدارد، بلكه در ذمّ
امكان پذير اسـت، مثل اينكه چند نفر رشيك، مال رشكت را به يك نفر بفروشـند و 
ه اش به رشكا  ه او به آهنا مشغول باشد. و يا يك نفر مال رشكت را قرض كند و ذمّ ذمّ

ه او به آهنا مشغول باشد.  مديون باشد، و يا يك نفر مال رشكت را تلف كند و ذمّ
(مسأله ١٣٠١) رشكت در منافع نيز امكان پذير است، مثل اينكه چند نفر يك 

باب مغازه را اجاره كنند. 
(مسـأله ١٣٠٢) رشكت در حقوق نيز ممكن هسـت، مثـل رشكت چند نفر در 

حق خيار، رسقفىل و امثال آهنا. 
(مسـأله ١٣٠٣) رشكت ممكن اسـت بـه صورت غري اختيار پيـش آيد، مثل 
رشكـت ورثـه در مال ميّـت، و يا هنگامى كه ميت يك باب خانـه را مثالً به چند نفر 

وصيّت كرده باشد، و ممكن است اختيار باشد. 
(مسأله ١٣٠٤) رشكت اختيار بر دو قسم است :

١ ) حكمى، و آن هنگامى پيش مى آيد كه در سبب مالكيت سهيم باشند، مثل 
اينكه چند نفر در حيازت يك مال، در احيا يك قطعه زمني، در كندن يك چاه و يا 
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عاله دارد، رشكت بورزند. و از اين باب اسـت كه چند نفر  در انجام كار كه يك جُ
در خريد يك كاال با يك قيمت رشكت ناميند. 

٢ ) عقـد، و آن گاهـى با رشيك شـدن يك نفر در مـال ديگر رخ مى دهد، 
مثـل اينكـه كسـى نصف خانـه يا نصـف كاالی ديگری را مـی خـرد واو در خانه يا 

كاال او رشيك مى شود. 
و گاهـى بـا رشيك كردن دو مالـك يكديگر را در مال خود حاصل مى شـود، 
مثـل اينكه يـك نفر خانه ا دارد و ديگر مغازه ا دارد، بـا يكديگر توافق مى كنند 

كه مغازه و منزل در ميان آهنا مشاع باشد. 
(مسـأله ١٣٠٥) آنچـه در قـرارداد رشكت مقرر شـده، كـه دايره كار بسـته يا 
گسـرتده باشـد، رشكا شـخصا كار رشكـت را بـه عهده بگرينـد يا نه، چـه مبلغى از 
صندوق برداشـت كنند، تا چه زمانى رشكت به فعاليت خود ادامه دهد، و هر رشط 
مـرشوع ديگـر، بايد بر طبق رشايط توافق شـده عمل كنند، بـه رشط اينكه در ضمن 

يك عقد الزم ـ غري از قرارداد رشكت ـ آهنا را رشط كرده باشند. 
(مسأله ١٣٠٦) ضوابط رشط شده در اساسنامه رشكتها در رابطه با معامالت 
حرام، نافذ نيسـت، و عمل كردن به آهنا جايز نيسـت و جتارت كردن بر اسـاس آهنا 

مرشوع نمى باشد. 
(مسـأله ١٣٠٧) اگـر چند نفر با يكديگـر قرارداد ببندند كه هر سـود به آهنا 
برسـد، از هبـه وارث و غـريه، در آن رشيـك باشـند، اين هـم جايز نيسـت، و آن را 

رشكت مفاوضه ا گويند. 
(مسـأله ١٣٠٨) الزم اسـت كه در رشكت ها عقد مهه سهامداران پس از 
تعيـني حـدود و تبيني مرزها آن، به طور روشـن بر آهنا توافـق ناميند و چيز را به 
جهت غفلت، يا به اتّكا قراين، يا به سبب اعتامد به يكديگر، يا از رو خجالت و 
يا هر عامل ديگر ناگفته نگذارند، كه به هنگام تصفيه حسـاب به مشـكل برخورد 

كنند، و موجب نزاع، اختالف، دشمنى و قطع رابطه را فراهم ناميند. 
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(مسأله ١٣٠٩) يكى از رشكا بدون ارائه خدمات نمى تواند برا خود سهمى 
بيش از سهم خود به نسبت رسمايه مقرر كند. 

(مسـأله ١٣١٠) اگر رشكا فقط به كسـب خاص رضايت بدهند، بايد به مهان 
اكتفا كنند، و از آن جتاوز نكنند. 

(مسـأله ١٣١١) اگر يكى از رشكا تقسيم رسمايه و سود را درخواست بناميد، 
بايد با پيشنهاد او موافقت ناميند، مگر در چند مورد :

 ١ ) بر خالف رشط الزم باشـد، كه در ضمن عقد رشكت يا عقد الزم ديگر
رشط شده باشد. 

٢ ) تقسيم به رضر مال رشكت باشد. 
٣ ) الزمـه تقسـيم ايـن باشـد كـه برخـى از رشكا مبلغـى را بـه رشكا ديگر 

بپردازند، مثل اينكه كاال قابل تقسيم بر حسب سهام نباشد. 
(مسـأله ١٣١٢) اگر قسـمتى از مال رشكت مطالباتى باشـد كه بر عهده مردم 
باشـد، پس اموال را تقسـيم كنند و مطالبات به برخى از رشكا اصابت كند، اگر آن 

مطالبات تلف شود از مهه رشكا حمسوب مى شود و قسمت قبىل باطل مى گردد.
(مسـأله ١٣١٣) كسـى كه به مقتضـا عقد رشكت و يا بـا رشط ضمن عقد، 
ف در مـال رشكت دارد، اگر مال رشكت در دسـت او تلف شـود ضامن  حـق تـرصّ
نيسـت، مگر اينكه سـهل انگار، يا زياده رو كند و يا در ضمن عقد رشط ضامن 

شده باشد.
(مسـأله ١٣١٤) اگـر برخى از رشكا چيز را برا خـودش بخرد، نمى تواند 
پـول آن را از رشكـت بپـردازد مگر با اذن آهنـا، و اگر بدون اذن آهنـا از پول رشكت 
بپردازد خيانت ورزيده است، وىل معامله اش باطل نمى شود و معامله برا رشكت 

واقع نمى شود.  





احكام سبق ورمايه 
« سبق » يا اسب دوانی عبارت از عقد است كه به موجب آن، برنده مسابقه 

يا اسب دوانی جايزه تعيني شده را مى برد.
« رمايه » نيز عقد اسـت كه به موجب آن، تريانداز برتر به جايزه تعيني شـده 

دست مى يابد.
(مسأله ١٣١٥) طرفني عقد در سبق و رمايه، مهه افراد رشكت كننده در مسابقه 

مى باشند، به ضميمه كسى كه جايزه را مى پردازد، اگر از خود آهنا نباشد.
(مسأله ١٣١٦) در طرفني سبق و رمايه دو چيز رشط است :

ف (  ١ ) مهـه افراد رشكت كننده در قرارداد مسـابقه بالـغ و عاقل و نافذ الترصّ
غري حمجور ) باشند. 

٢ ) برخى از آهنا طرف اجياب و برخى ديگر طرف قبول را به عهده بگريند. 
(مسـأله ١٣١٧) در مسـابقه نيز ماننـد ديگر عقدها هر لفظ يا عمـل دالّ بر آن 

قرارداد باشد كفايت مى كند. 
(مسـأله ١٣١٨) وجوب رشكت در مسـابقه هنگامى اسـت كه قرارداد بر اين 
اسـاس پى ريز شـود كه بايد اعضا مسـابقه در مسـابقه رشكت كنند تا شـخص 

برنده، جايزه را بربد. 
(مسـأله ١٣١٩) مسابقه دادن با هر حيوان سم دار، چون اسب و االغ و اسرت، 

و با هر حيوان كفپوش دار، مانند فيل و شرت، جايز است.
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از   تيـز لبـه  كـه  سـالحى  هـر  بـا   ،تريانـداز مسـابقه   (١٣٢٠ (مسـأله 
آهـن داشـته باشـد جايـز اسـت، ماننـد شمشـري، نيـزه، تـري، خنجـر و امثـال آهنا. 
(مسـأله ١٣٢١) باز و مسابقه بدون برد و باخت مانعى ندارد جز در قامر كه 

مطلقا حرام است. 
(مسـأله ١٣٢٢) شايسته است كه افراد با ايامن از انواع باز ها و رسگرمى ها، 

اگرچه حالل باشند، دور بجويند، كه از رسول اكرمnروايت شده كه فرمود : 
«مهه رسگرمى ها مؤمن باطل است، مگر در سه مورد : 

١ ) اسب دوانى و پرش با اسب. ٢ ) مترين تري انداز. ٣ ) تفريح با مهرس. كه 
اينها حق و شايسته است ». 



احكام قرض و بدهى
 كه نتيجه اش متليك مال اسـت به ديگر قرض » عبارت اسـت از قرارداد »

با رشط ضامن. 
ه انسـان به آن مشغول باشد. خواه به وسيله  ولی « بدهى » چيز اسـت كه ذمّ
عقـد باشـد، ماننـد بدهى مربـوط به قـرض، هبـا كاال خريـدار شـده، كابني 
ت دار، اجرت اجاره و كاال فروخته شـده به صورت پيـش فروش. و يا بدون  مـدّ

عقد باشد، مانند بدل اشياء تلف شده و ضامنت  آور .
ف در  (مسـأله ١٣٢٣) در قـرض مهاننـد هر عقد ديگـر بايد طرفني حـق ترصّ
اموال خود را داشـته باشـند، يعنى كودك، ديوانه و سـفيه نباشـند. وگرنه عقد نافذ 

نيست، و بايد قرض دهنده بر ماىل كه قرض مى دهد تسلط داشته باشد.
(مسأله ١٣٢٤) در قرض، بايد قرض گرينده مال را حتويل بگريد و پيش از آن 

مالك آن مال نمى شود. 
(مسـأله ١٣٢٥) هنگامى كه قرارداد قرض بسـته شـد و قرض گرينده مال را 
قبض نمود، عقد الزم مى شـود و هيچ كدام حق فسـخ يكجانبـه ندارند. اگر قرض 
ت قرض، مال خودش را مطالبه كند، بر قرض گرينده  دهنده پيش از فرا رسيدن مدّ

واجب نيست كه اجابت كند. 
ـق قرض، قرض گرينـده مى تواند عني مـال را به  (مسـأله ١٣٢٦) پـس از حتقّ
ت بخواهد آن را فسـخ كند و  صاحبـش برگردانـد، وىل اگـر پيش از فرا رسـيدن مدّ

قرض خود را پرداخت ناميد، بر قرض دهنده واجب نيست كه آن را بپذيرد.
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(مسأله ١٣٢٧) قرض دادن « مِثىل ها » يعنى چيزهايى كه افراد آن شبيه يكديگر 
هسـتند و از قيمت يكسـان برخوردار هسـتند، مانعى ندارد. مانند سـكه ها طال، 

نقره، حبوبات، اسكناس، اجناس يك كارخانه با يك مارك، و امثال آهنا. 
(مسأله ١٣٢٨) قرض دادن اشياء « قيمی » يعنى چيزهايى كه قيمت واحد آهنا 
يكسـان نيسـت، مانند : دامها، طيور، لباسها، وسائل دسـتى، فرشها دست باف و 
امثال آهنا، اگر تفاوت قيمت آهنا زياد نباشد و مشابه آهنا در جنس و قيمت به راحتى 

پيدا شود، قرض دادن آهنا نيز مانعى ندارد. 
(مسـأله ١٣٢٩) واجب اسـت كه قـرض گرينده به هنـگام گرفتن قرض نيت 
 كنـد كـه آن را پرداخت خواهد نمود. و مهني كار موجب مى شـود كه خداوند يار
فرمايـد و قرضش را زود ادا ناميد و اگـر تصميم بگريد كه قرضش را پرداخت نكند 

مهانند دزد مى باشد. 
(مسأله ١٣٣٠) اگر قرض دهنده رشط كند كه چيز اضافه بگريد ربا و حرام 

است. 
(مسـأله ١٣٣١) در قرض، ربا مطلقا حرام است، خواه وزنی و پيامنه ا باشد 

يا نه. 
(مسأله ١٣٣٢) در قرض رشط هر گونه زيادتى حرام است، چه عني باشد، يا 

منفعت، يا صفت و يا غري آن. چنانكه در (مسأله بعد مثال زده مى شود.
(مسأله ١٣٣٣) مهه مثاهلا زير حرام و ربا مى باشد :

١ ـ قرض دهنده رشط كند كه عالوه بر ادا قرض مثالً لباسى را به او بدهند. 
ت يك ماه در  ٢ ـ قـرض دهنـده رشط كند كه عالوه بر ادا قرض مثـالً به مدّ

خانه او بنشيند. 
٣ـ  قـرض دهنـده رشط كنـد كه عالوه بـر ادا قرض مثالً برا مسـافرتى از 

اسب يا ماشني او استفاده كند. 
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٤ ـ گندم متوسطى به او قرض دهد و رشط كند كه به مهان مقدار گندم خوب 
به او برگرداند. 

٥ ـ رشط كند كه عالوه بر ادا قرض، لباسش را ارزان تر بدوزد. 
(مسأله ١٣٣٤) در ربا قرىض آنچه حرام است اين است كه در ضمن قرض 
سـود را رشط كند، وىل اگر در ضمن سـود قرىض را رشط كند مانعى ندارد، مثل 
اينكـه ده دينار به كسـى هبه كند بـه رشط اينكه او نيز ١٠٠ دينـار به او قرض بدهد، 
و يا خانه اش را به كسـى به قيمت پايني تر از معمول اجاره دهد به رشط اينكه او نيز 

مقدار به او قرض بدهد. 
(مسـأله ١٣٣٥) اگر قـرض گرينده چيز به قرض دهنده هبـه كند يا منفعتى 
به او برسـاند، قرض دهنده مى توانـد آن را قبول كند، به رشط اينكه در قرض رشط 
نشـده باشـد. اگرچه پذيرفتن آن مكروه اسـت و هبرت اسـت كه آن را از اصل طلبش 

حساب كند. 
(مسـأله ١٣٣٦) اگر قرض گرينده به هنـگام پرداخت بدهكار خود، هبرت و 
بيشـرت از آنچه گرفته به او پرداخت ناميد مانعى ندارد، بلكه مسـتحب هم هست. به 

رشط اينكه در قرض رشط نشده باشد. 
ت  (مسـأله ١٣٣٧) برا قرىض كـه وقت پرداخت آن رسـيده، نمى توانند مدّ
تعيـني كننـد و در مقابل چيز بر مبلغ آن بيفزايند، بلكه برا هيچ بدهى ديگر نيز 

ت تعيني كرده، بر مبلغ آن بيفزايند.  نمى توانند مدّ
ت دار بيفزايند، و در مقابل بر  تِ بدهى مدّ (مسـأله ١٣٣٨) اگر بخواهند بر مدّ

مبلغ آن نيز بيفزايند جايز نيست چون از ربای حمرم است .
(مسأله ١٣٣٩) برا رسيدن به سود و فرار از ربا راهها فراوانى هست، كه 

از آن مجله است :
١ ) طلبكار جنسـى را از بدهكار در مقابل طلب خود مى خرد، سـپس آن را به 

ت بيشرت به او مى فروشد.  مبلغ بيشرت برا مدّ
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 را بـه طلبكار هبـه مى كند و بـا او رشط مى كنـد كه برا ٢ ) بدهـكار چيـز
پرداخت بدهى او مهلت بدهد. 

٣ ) يا هر كار ديگر كه ضوابط ربا بر آن منطبق نباشد. 
(مسـأله ١٣٤٠) كسـى كـه قدرت پرداخـت بدهى خـود را دارد، نبايـد آن را 
از زمـان تعيني شـده تأخري بينـدازد، مگر اينكه طلب كار راىض باشـد. و اگر قدرت 
پرداخت ندارد شايسته است كه با نرمش و مالطفت از طلب كار عذر خواهى كند.
يـن، يعنى چيزهايـى كه نمى توان بدهـكار را به  (مسـأله ١٣٤١) مسـتثنيات دَ

جهت ادا بدهى خود به فروش آهنا وادار كرد، عبارتند از :
التى ٣ ) اثاث خانه ٤ ) رضوريات زندگى  ١ ) خانه مسكونى ٢ ) لباسها جتمّ
ـ بر حسب عرف ـ ٥ ) رسمايه ٦ ) ابزار كار ٧ ) زمني مزروعى كه خمارج ساالنه اش 

از آن تأمني مى گردد. 
(مسـأله ١٣٤٢) بدهـكار كه ابـزار كار و يا اثـاث خانه اش بيشـرت از از حد 
متعارف باشـد، و يا وسـائل گران قيمتى داشـته باشـد، الزم اسـت كه اضافه آهنا را 
ل سازد، و  به طلبكاران بپردازد و وسـائل گران قيمت را به وسـائل ارزان قيمت مبدّ

اضافه قيمت آهنا را به طلبكاران بدهد. 
يـن را ندارد، مثـالً خانه  (مسـأله ١٣٤٣) اگـر بدهـكار برخى از مسـتثنيات دَ
نـدارد، نمى تواند موجود خـودش را به عنوان پول خانه نگهدارد، بلكه بايد آن را 

به طلبكاران بدهد، اگرچه بى خانه بامند. 
(مسـأله ١٣٤٤) بر بدهكار واجب اسـت كه برا پرداخت بدهى خود، به هر 

كار كه برا او ذلت و مشقت نداشته باشد تن دهد. 
(مسـأله ١٣٤٥) اگر بدهكار بمريد حق طلـب كاران بر تركه او تعلق مى گريد 

و حق آهنا مقدم بر وصايا ميّت است، فقط دو چيز بر حق آهنا مقدم مى باشد : 
١ ) كفن واجب ٢ ) حج واجب، اگر در حال حيات بر او واجب شده باشد. 
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ت دار داشـته باشد، با جمرد مردن بدهى  (مسـأله ١٣٤٦) اگر ميّت بدهى مدّ
ت سـاقط مى شـود و ورثـه بايد بدهـى او را از تركه بپردازند و  او نقد مى شـود و مدّ

نمى توانند در پرداخت آن تأخري روا دارند. 
(مسـأله ١٣٤٧) اگر بدهكار تنگدست باشد، مهلت دادن به او واجب است، 
سـختگري و وادار كردنـش بـه پرداخت بدهى خود جايز نيسـت. بلكه مسـتحب 

ه كنند.  است كه مهه بدهى و يا قسمتى از آن را به او ببخشند و او را بر ء الذمّ





 احكام تقاّص كردن 
اگر انسـان پيش كسـى كاالئى يا در ذمه او طلبى دارد و از پرداختن آن امتناع 
مى ورزد، در صورتی كه از مال او به مقدار طلبى كه دارد در دسـت او قرار گرفت، 
مى تواند آن را به جا حق خودش بر دارد. و به او اطالع ندهد. اين كار را « تقاصّ 

» مى نامند. 
(مسأله ١٣٤٨) در تقاصّ فرق نمى كند كه طرف مال او را عمدا غصب كرده 
باشـد، و يا به جهت شـبهه ا كه برايش حاصل شـده او را مستحق اين مال ندانسته 

باشد، در هر دو مورد مى تواند به مقدار مال خود از او تقاصّ ناميد. 
(مسأله ١٣٤٩) در موارد بنابر احتياط واجب تقاصّ جايز نيست .

 ١ ) اگر صاحب حق از طرف بخواهد كه سوگند ياد كند، و او نيز به تقاضا
صاحب مال سوگند ياد كند. 

٢ ) اگـر طرف از پرداخـت حق امتناع نمى كند، بلكه مـال را از رو جهالت 
گرفته و اينك مراجعه به او ممكن نيست. 





 احكام رهن
رهـن قرارداد اسـت كـه بر اسـاس آن، ماىل در مقابـل بدهى « گـرو » هناده 
مى شـود، تا اگر بدهكار به موقع بدهى خـود را پرداخت نكند، طلبكار بتواند آن را 

بفروشد و طلب خودش را وصول ناميد. 
(مسـأله ١٣٥٠) برا حتقق يافتن رهن الزم است كه گروگذار به مضمون آن 
ملتزم شـود و گرو گرينده نيز آن را قبـول كند. مثالً گروگذار بگويد : من اين فرش 
را در نـزد تـو گرو مى گذارم تا در مقابل بدهى ام گرو باشـد. گرو گرينده نيز بگويد 

: قبول كردم. 
(مسـأله ١٣٥١) بـرا قرارداد رهن هر چيز از قـول يا فعل كه بر آن داللت 

كند كاىف است. 
(مسـأله ١٣٥٢) هر يك از طرفـني رهن، يعنى گروگذار و گـرو گرينده، بايد 

بالغ و عاقل باشند و جمبور نباشند. 
 (مسأله ١٣٥٣) الزم نيست كه گروگذار بدهكار باشد، بلكه هر انسان ديگر

مى تواند مالش را در مقابل بدهى مسلامنى گرو بگذارد . 
(مسـأله ١٣٥٤) به حمض توافق طرفني ( گروگذار و گرو گرينده ) رهن حتقق 
مى يابد و الزامى مى شود. و حتقق و لزوم آن مرشوط به قبض كردن گرو نمى باشد. 

(مسأله ١٣٥٥) رهن عقد الزم است و فسخ يكجانبه آن جايز نيست. 
(مسأله ١٣٥٦) در چند مورد رهن فسخ مى شود : 
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١ ) طرفني از آن رصف نظر كنند. 
٢ ) يكى از موجبات خيار فسخ پديد آيد. 

٣ ) گرو گرينده حق خودش را از گرو اسقاط ناميد. 
٤ ) گروگذار از مهه بدهى خود كه گرو را در مقابل آن قرار داده است، بر ء 

مه شود.  الذّ
(مسـأله ١٣٥٧) در رهن رشط است كه قابليّت استيفا مهه حق يا قسمتى از 
آن را داشـته باشـد، پس اگر از نوع بدهى باشد، خود آن را به عنوان طلب بردارند و 

اگر از نوع ديگر باشد آن را بفروشند و پول آن را به عنوان طلب خود بردارند. 
(مسـأله ١٣٥٨) رهن گذاشـتن چيز كه ماليّت رشعى ندارد، مانند رشاب و 

خوك جايز نيست، اگرچه عرفا ماليّت داشته باشد. 
(مسـأله ١٣٥٩) گروگـذار نمى توانـد مال گـرو را تلف كند و يا به وسـيله 

بخشش، فروش، وقف، عتق و غري آن از ملك خود خارج كند. 
(مسأله ١٣٦٠) گروگذار نمى تواند در جنس گرو تغيرياتى بدهد كه رغبت 

مشرت را به آن كاهش دهد، از قبيل رنگ كردن، بريدن، دوختن و امثال آهنا. 
(مسأله ١٣٦١) گروگذار نمى تواند جنس گرو را اجاره بدهد، عاريه بدهد 
و يـا هـر كار ديگر در مورد آن انجـام دهد، كه آن را از حـوزه اختيار گرو گرينده 

بريون بربد و يا در معرض تلف يا رضر قرار دهد. 
(مسـأله ١٣٦٢) مال گرو كه در اختيار گرو گرينده قرار مى گريد، در دست 
  او امانت مى باشـد و اگر تلف شـود ضامن نمى باشـد، مگر اينكه در مورد آن تعدّ

كند و يا در نگهدار آن سهل انگار ناميد. چنانكه در فصل وديعه بيان گرديد.
(مسـأله ١٣٦٣) سـود حاصله از مال گرو، مانند : شـري و ختم مرغ، و ديگر 
منافع آن، چون : سوار شدن مركب و نشستن در منزل، از آنِ مالك مى باشد و گرو 
گرينـده حق اسـتفاده از آهنـا را ندارد، مگر با اجازه رصيح مالك و يا اجازه مسـتفاد 
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از ظاهر حال. 
(مسأله ١٣٦٤) اگر گرو گرينده بدون اجازه مالك از مال گرو استفاده كند، 

بايد قيمت آن را حماسبه كرده از بدهى طرف كرس ناميد. 
(مسأله ١٣٦٥) اگر گرو گرينده بمريد حق او در مال گرو به ورثه اش منتقل 
مى شود و حق هيچكدام از آهنا ساقط نمى شود مگر اينكه حق خودش را ساقط كند 

ه بشود.  و يا بدهكار سهم او را از بدهى خود بپردازد و از سهم او بر ء الذمّ
(مسـأله ١٣٦٦) اگر مالك مال گرو بمريد، رهن باطل نمى شود، اگرچه آن 

مال گرو به ورثه منتقل شده باشد. 
(مسـأله ١٣٦٧) اگر گرو گرينده در عقد رهن يا در عقد ديگر رشط كند كه 
در رس موعـد حـق فروش گرو را بدون مراجعه به گروگذار داشـته باشـد، رشط 

صحيح و نافذ است. 





 احكام كفالت
كفالـت مهاننـد رهن وثيقه ا اسـت برا اطمينان از اسـتيفا حق، جز اينكه 

رهن در مورد اموال و كفالت در مورد اشخاص مى باشد. 
(مسأله ١٣٦٨) كفالت آن است كه شخىص به شخص ديگر تعهد مى سپارد 
م را هـر وقت كه بخواهد و يـا در وقت مشـخىص در نزد او حارض  كه شـخص سـوّ

ناميد، به طور كه اگر او حارض نشود خود به جا او حضور پيدا كند. 
(مسـأله ١٣٦٩) كسـى كه كفالت مى كنـد و اين تعهد را مى سـپارد، « كفيل » 

ناميده مى شود. 
كفالت مشـهور و معهود آن اسـت كه كفيل متعهد شـود كه طرف را در وقت 
تعيني شـده در حمل تعيني شـده حارض ناميد، وىل آنچه در زمان ما شـايع گرديده كه 
شـخص متعهد مى شـود كه اگر بدهكار بدهى خود را در رس موعد پرداخت نكند، 

كفيل به جا او پرداخت كند، ظاهرا مانعى ندارد و چنني تعهد نافذ مى باشد. 
(مسـأله ١٣٧٠) در ايـن كفالت ذمـه بدهكار بر ء نمى شـود و او بايد در رس 
موعـد بدهـى خودش را بپـردازد، اگر خـوددار كند كفيل موظف مى شـود كه بر 

اساس كفالت خود بدهى او را پرداخت ناميد. 
(مسأله ١٣٧١) فرق اين كفالت با ضامن اين است كه در ضامن به حمض اينكه 
كسـى ضامن مى شـود، ذمه ضامن مشـغول مى شـود و ذمه طرف فارغ مى گردد، به 

خالف كفالت، كه ذمه طرف فارغ نمى شود. 
(مسـأله ١٣٧٢) اگر تاجر با كسـى معامله نمى كند از تـرس اينكه پولش را 
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ندهـد يـا نتوانـد بدهد، شـخىص مى گويد : نرتس، بـا او معامله كـن، هر رضر از 
او برسـد من كفيل هسـتم و جربان مى كنم، او نيز به اتّكا كفالت او با آن شـخص 

معامله مى كند. در اينجا نيز اين كفالت نافذ است. 
(مسـأله ١٣٧٣) اگر كسى بدون اجازه بدهكار از طرف او كفيل شود، پس از 

پرداخت بدهى او نمى تواند به او مراجعه كند. 



 احكام ضمان
ه او  ضامن عبارت از آن اسـت كه انسـان بدهى ديگر را به عهده بگريد تا ذمّ
ه ضامن مشـغول گردد. كسـى كه اين بدهـى را به عهده  فـارغ شـود و به جا او ذمّ

مى گريد ضامن ناميده مى شود. 
(مسـأله ١٣٧٤) در عقد ضامن هر قول يا فعىل كه اين تعهد را برسـاند كفايت 

مى كند. 
(مسأله ١٣٧٥) ضامن عقد است كه بني ضامن و صاحب حق بسته مى شود 
و لذا بايد از رو اختيار منعقد شـود و هيچكدام بر اين كار جمبور نشـوند، و هر دو 

بالغ و عاقل و رشيد باشند، يعنى كودك، ديوانه و سفيه نباشند.
(مسـأله ١٣٧٦) در ضامنـت رضايت بدهكار رشط نيسـت، بلكـه ضامنت از 

طرف مرده هم جايز است. 
(مسـأله ١٣٧٧) در صحـت ضـامن رشط اسـت كه ذمـه بدهكار بـه آن بدهى 
مشغول شده باشد، اگرچه به صورت متزلزل، مانند جنس خريدار شده در مدت 
ه بدهكار ضامنت صحيح نيسـت، مانند مزد  خيار فسـخ. وىل پيش از ثبوت آن بر ذمّ

جعاله پيش از اقدام به كار. 
(مسـأله ١٣٧٨) اگـر طلبـكار چيـز از طلبـش را به ضامن ببخشـد، ضامن 

نمى تواند آن را از بدهكار بگريد. 
(مسـأله ١٣٧٩) ضـامن از عقـود الزمـه اسـت و فسـخ آن از طـرف ضامـن، 

طلبكار، حتى با توافق آن دو جايز نمى باشد. 
(مسأله ١٣٨٠) در ضامنت رشط خيار صحيح نيست. 
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ت دار برا بدهى نقد جايز است، و طلبكار پس  (مسأله ١٣٨١) ضامنت مدّ
از قبول ضامنت تا رسـيدن زمان تعيني شـده حق مطالبه نخواهد داشـت. و ضامنت 
نقـد برا بدهى مدت دار نيز جايز اسـت، و ضامن پس از ضامنت بايد نسـبت به 

پرداخت آن اقدام ناميد. 



 احكام حواله
(مسـأله ١٣٨٢) منظـور از حوالـه آن اسـت كه بدهـكار بدهى خـودش را به 
شـخص ديگـر حواله كند كـه ذمه خودش فارغ شـود و ذمـه او در مقابل طلبكار 

مشغول شود. 
(مسـأله ١٣٨٣) بـرا قـرارداد حواله هر لفظ يا عمىل كه بر آن داللت داشـته 

باشد  كفايت مى كند. 
(مسـأله ١٣٨٤) در حواله رضايت حواله دهنده ( بدهكار ) و حواله شونده ( 

طلبكار ) رشط است. 
م كه به او حواله داده مى شـود، اگـر ذمه اش به  (مسـأله ١٣٨٥) شـخص سـوّ

حواله دهنده بدهكار نباشد، رضايت او نيز رشط است. 
(مسـأله ١٣٨٦) اگر شـخصی از كسـى طلبـى دارد، و بخواهـد آن را عينا به 
طلبكار خودش حواله دهد، رضايت او رشط نيست، بلكه رضايت طلبكار و حواله 

دهنده كاىف است. 
(مسـأله ١٣٨٧) حواله دهنده و حواله شـونده بايد بالغ و عاقل باشند و مكره 
( جمبور ) نباشـند، و در موارد كه نفوذ حواله با ورشكسـتگى منافات داشته باشد، 

بايد ورشكسته نباشد. 
(مسأله ١٣٨٨) حواله نيز مهانند ضامن عقد الزم است، و رشط خيار فسخ در 

آن جار نمى شود.
(مسـأله ١٣٨٩) اگر كسى در كشور پوىل را به شخىص مى دهد كه در كشور 
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ديگـر معـادل آن را از او دريافـت كنـد، مثـالً مقـدار دالر مى دهد تا در كشـور 
ديگر از او مارك بگريد، چون دو نوع است مانعى ندارد .

(مسـأله ١٣٩٠) اگر در فـرض باال پوىل كه مى دهد با پـوىل كه مى گريد از يك 
نوع باشد، در اينجا سه صورت است : 

١ ) اگر كسـى ١٠٠٠ دالر به كسـى مى دهد كه در خارج از آن كشور، ١٠٠٠ 
دالر از او دريافـت كنـد، مانعـى ندارد، چـه به صورت معامله باشـد يا قرض، زيرا 

رشط اختالف مكان در قرض مانعى ندارد. 
٢ ) اگـر ١٠٠٠ دالر بدهـد و در خارج ٩٥٠ دالر بگريد، ظاهر اين اسـت كه 
آن نيز مانعى ندارد، چه معامله باشد يا قرض، زيرا بيشرت از پول قرىض گرفتن حرام 

است نه كمرت از آن گرفتن. 
٣ ) اگـر ١٠٠٠ دالر بدهـد كـه در خارج ١٠٥٠ دالر بگـريد، اگر به صورت 
قرض باشد، حرام و ربا مى باشد، وىل اگر به صورت معامله باشد، يعنى ١٠٠٠ دالر 
بفروشد به ١٠٥٠ دالر، مانعى ندارد، زيرا رشط زياده در معدودات ( شمردنى ها) 

مانعى ندارد. 



 احكام َحجر
ف در  جر » آن اسـت كه انسـان به جهت كمی  سلطنتش، از ترصّ منظور از « حَ

جان و مال خود ممنوع باشد. 
(مسأله ١٣٩١) مهم ترين عوامل حجر چهار چيز است : 

 ١ ) خردساىل
(مسأله ١٣٩٢) كودك پيش از آن كه به حدّ بلوغ برسد، نمى تواند بدون اجازه 
ف كند، اگرچه مميّز باشد، مگر  رسپرسـتش در جان و مال خود به طور مسـتقل ترصّ

در وصيّت .
(مسـأله ١٣٩٣) كودك غري مميّز نمى تواند در جان و مال خود و يا جان و مال 

ف داده باشند.  ف كند، اگرچه وىلّ كودك و يا آن شخص اجازه ترصّ ديگر ترصّ
(مسـأله ١٣٩٤) اگـر كودك فقط نقش واسـطه را ايفا كند، يعنـى با اجازه وىل 
خود و صاحب اختيار چيز، پيام او را به طرف مقابل برسـاند، مثل اينكه شـخىص 
پوىل را توسـط كودك خردسـاىل به حمل جتارت طرف معامله بفرسـتد، تا به او اعالم 
ىص را از او در مقابل اين پـول مى خواهد، او نيز  كنـد كـه صاحب پول جنس مشـخّ

متصد اجياب و قبول شود مانعى ندارد. 
(مسأله ١٣٩٥) بلوغ :

عا خودش ، (به رشط اينكه متّهم به دروغگويى  به علم و دو شاهد عادل و ادّ
نباشد)ثابت می شود .(١)

(١)  عالئم بلوغ در اول كتاب  در رس آغاز احكام تقليد  بيان گرديد.
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 ٢ ) ديوانگى
ت و ضعف خمتلف است و كمرتين مرتبه آن  (مسأله ١٣٩٦) جنون از نظر شدّ

ف بودن كاىف است.  برا ممنوع الترصّ
(مسأله ١٣٩٧) كمرتين مرتبه جنون آن است كه شخص در اثر ضعف عقل و 
 كمبود ادراك، مصلحت را از مفسـده، و منفعت را از رضر تشـخيص ندهد و برا

انتخاب راه منطقى و عقالئى قادر نباشد. 
 ٣ ) سفاهت

عبـارت از يـك حالت درونى اسـت كه به ناتوانى انسـان از نگهـدار اموال 
خويش از تلف شدن، فاسد شدن و ناقص شدن مربوط مى شود. 

(مسأله ١٣٩٨) كسى كه در اثر نقصان عقل ، به كار دست مى زند كه مالش 
را در معرض تلف و تباهى و نقصان قرار مى دهد، سفيه به شامر مى رود. 

(مسأله ١٣٩٩) كسى كه نمى تواند مراقبت الزم را از مال خود داشته باشد، يا 
آن را به رايگان مى بخشـد و يا معامالتى انجام مى دهد كه به صورت آشـكار مغبون 

مى شود، سفيه مى باشد. 
ت  (مسـأله ١٤٠٠) كسـى كـه سـابقه جنون و يا سـفاهت داشـته، بـرا صحّ
دادوسـتد با او الزم اسـت كه عقل و رشـد او آزموده شـود، يا دو شاهد عادل بر آن 
گواهـى دهنـد، و يا مشـاهده كنيم كه وىل بـا او مهانند يك فرد عاقل و هشـيار رفتار 

مى كند. 
 ،و يا رفـع آن از فرد ثبوت حكم سـفاهت بر فـرد (مسـأله ١٤٠١) بـرا
نياز به حكم حاكم رشع نيست، بلكه هر كسى بايد بر طبق عالئمى كه در (مسأله 

فوق بيان گرديد، رفتار ناميد. 
ىف كه هزينه كردن مال را در پى داشته  (مسأله ١٤٠٢) شخص سفيه از هر ترصّ

باشد منع مى شود، مانند ازدواج، نذر، عهد و سوگند. 



٢٩٥ ............................................................................. جر احكام حَ

 ٤ ) ورشكستگى
لَّس) به كسى گفته مى شود كه موجود او به  فَ (مسـأله ١٤٠٣) ورشكسـته (مُ

پرداخت بدهى هايش كفايت نكند. 
(مسـأله ١٤٠٤) اگر اموال مفلس به ادا ديونش كفايت نكند، موجود او، 

به جز مستثنيات دين، به نسبت بدهى هايش تقسيم مى شود. 





 در مورد اولياء
(مسـأله ١٤٠٥) پدر و جد پدر هر چه باالتر برود، بر كودك واليت دارند، 
 در مـورد مـال و جانش، جز در مورد طالق و برخى از مسـائل ازدواج، كه در جا

خود بيان خواهد شد. 

، وجود مصلحت رشط نيست،  (مسـأله ١٤٠٦) برا اعامل واليت پدر و جدّ
بلكـه مهني مقدار كه مفسـده نداشـته باشـد و تضييع حـق كودك به شـامر نيايد كاىف 

است. 

(مسـأله ١٤٠٧) اگر كودكى در حال جنون به سـنّ بلوغ برسـد، واليت پدر، 
جد و وىص آهنا، بر او ادامه پيدا مى كند. 

ه ا كه در حال رشد به سن بلوغ برسد، وىل بعدا سفاهت  (مسـأله ١٤٠٨) بچّ
بر او عارض شـود، بنابر احتياط واجب، واليت او با حاكم رشع است با مشاركت 
پدر و جدّ پدر، سـپس با كسـى كه اوىل به مرياث او باشـد، به رشط اينكه بخواهد 

رسپرستى او را بر عهده بگريد. 





 احكام صلح
صلـح قرار داد اسـت كه به هنـگام قصور در قرار دادهـای ديگر بني دو نفر 

بسته مى شود، تا آهنا بر مشكل خود فايق آيند.
(مسـأله ١٤٠٩) در صلح مهانند ديگر عقود الزم اسـت كه طرفني بالغ، عاقل 

و رشيد باشند، ورشكسته و يا جمبور نباشد. 
(مسـأله ١٤١٠) در صلـح هـر لفـظ و يا فعىل كـه مضمون آن را برسـاند كاىف 

است.
ن حتريـم حالل، حتليل حـرام و يا خمالف با  (مسـأله ١٤١١) اگـر صلح متضمّ

يكى از احكام رشع باشد، منعقد نمى شود. 
رشط  آن  در  اينكـه  مگـر  اسـت،  الزمـه  عقـود  از  صلـح   (١٤١٢ (مسـأله 
خيـار فسـخ كننـد، در ايـن صـورت صاحـب خيـار مى توانـد آن را فسـخ ناميـد. 
(مسـأله ١٤١٣) هـر يك از طرفني مصاحله مى تواننـد صلح را به جهت ختلّف 
رشط، ختلّـف وصف يا پديدار شـدن عيب فسـخ كنند. چنانكه بـا توافق طرفني نيز 

مى توان آن را هبم زد. 
(مسأله ١٤١٤) به هنگام بروز اختالف و برا جلوگري از درگريی و جدال 

مى توان راه صلح را پيش گرفت. 
(مسـأله ١٤١٥) اگـر ترك جتـاوز حرام، يكـى از اركان قرار داد صلح باشـد، 
بـه ايـن معنى كـه صاحب حق به طرف مقابـل چيز بدهد كه او از رشارت دسـت 
بردارد ، به او ناسزا نگويد و بر عليه او در نزد حاكم جاير اقامه دعوا نكند، در اينجا 
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 اسـت نـه از باب صلح، و اين مـال بر او حالل  پرداخـت مـال در مقابل عدم تعدّ
نمى باشد. 

(مسـأله ١٤١٦) اگر كسـى را با هتديـد و امثال آن جمبور بـه صلح كنند، چنني 
صلحى صحيح نيست، زيرا هر عقد كه از رو اجبار باشد باطل است.

ى كه ثابت اسـت به كمـرت از آن صلح كنند،  (مسـأله ١٤١٧) اگر در مورد حقّ
ه طرف از مازاد آن بر ء مى شود، لكن با دو رشط : جايز است و ذمّ

١ ) صاحب حق مقدار آن را بداند. 
ه ساختن طرف مقابل از حق   به بر ء الذمّ ٢ ) صلح واقعى باشد و قصد جدّ

خود طيب خاطر داشته باشد. 



 احكام وكالت
وكالت قرار داد است كه وكيل به جا موكل قرار بگريد.

ل قرار مى گريد،  (مسـأله ١٤١٨) به حمض قرار داد وكالت، وكيل به جا موكّ
ف  ىف انجام نداده اسـت. و ايـن خيىل فراتـر از اذن در ترصّ اگرچـه هنـوز هيـچ ترصّ
ف پيدا مى كند و به جا اذن دهنده قرار نمى گريد.  است، كه در آنجا فقط حق ترصّ
(مسـأله ١٤١٩) در وكالـت مهانند ديگر عقـود، هر لفظ يا عمىل كـه بر التزام 

ل به قرار داد وكالت داللت كند، كاىف است.  وكيل و موكّ
ل بايـد هر دو بالغ، عاقل و رشـيد باشـند و از   (مسـأله ١٤٢٠) وكيـل و مـوكّ

ف در امور ماىل  ممنوع نباشد ، مگر اينكه ولی اذن بدهد . ترصّ
ل او بر  فات وكيل رشط اسـت كـه موكّ (مسـأله ١٤٢١) بـرا نافذ بودن ترصّ
 كه وىل دارد، كسى را برا اين كار حاكميت داشـته باشـد، و لذا اگر دخرت با كره ا
اجرا عقد ازدواجش وكيل كند، وكالتش صحيح اسـت وىل نفوذ عقد او مرشوط 

ل مى باشد.  به رضايت وىلِّ موكّ
ل هر وقت خواست  (مسـأله ١٤٢٢) وكالت از عقود جايزه اسـت، و لذا موكّ
 مى تواند وكيل را عزل كند، و وكيل هر وقت خواست مى تواند از وكالت كناره گري

كند. 
لع باشـد، يا شخص  (مسـأله ١٤٢٣) عزل وكيل هنگامى نافذ اسـت كه او مطّ

مورد وثوق به او اطالع داده باشد. 
(مسأله ١٤٢٤) اگر در ضمن قرار داد وكالت و يا در ضمن عقد ديگر رشط 
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كنند كه هرگز وكيل را عزل نكنند، يا تا زمان معينى او را عزل نكنند، رشط صحيح 
است و تا آن زمان عزل نافذ نمى شود و او مهچنان وكيل بال عزل مى باشد.

شـخص  كـه  نفرمـوده  مقـدس  شـارع  كـه   كار هـر  در   (١٤٢٥ (مسـأله 
بايـد شـخصا آن كار را انجـام دهـد، وكالـت جايـز اسـت. و در انتسـاب آن بـه 
ل مهـني مقـدار بس كـه به امـر او و به نيابـت از طـرف او انجام گرفته اسـت.  مـوكّ
(مسأله ١٤٢٦) اگر جنسى را به دست وكيل سپرده كه آن را بفروشد، يا تعمري 
كند، يا نگهدار كند، آن جنس در دسـت او امانت اسـت. و اگر در دسـت او تلف 
 شـود، ضامن نيست، مگر اينكه از حمدوده وكالت خود خارج شود، يا در نگهدار
آن كوتاهـى كنـد و يا در به كار گرفتن آن زياده رو ناميد. كه در اين صورت ضامن 

است وىل وكالتش باطل نمى شود. 
(مسـأله ١٤٢٧) اگـر اجرت وكيـل بر اسـاس كار كه انجـام مى دهد تعيني 
شـود، بر آن اسـاس اسـتحقاق پيدا مى كند، پس اگـر بگويد برا هـر معامله ا كه 

انجام مى دهد فالن مقدار به او بدهد، بر آن اساس مستحق اجرت خواهد شد. 



 احكام هبه
هبه عبارت از بخشيدن و متليك كردن چيز به صورت رايگان است، البتّه نه 

به عنوان صدقه، كه احتياج به قصد قربت داشته باشد. 
(مسـأله ١٤٢٨) در عقد هبه، هر لفظ يا عمىل كه بني هبه كننده و هبه گرينده، 
و يا از سـو وكيل يا وىل آهنا واقع شـود كه مضمون هبه و بخشـش را برساند كاىف 

است. 
(مسـأله ١٤٢٩) هبه كننده و هبه  گرينده بايد بالغ و عاقل باشـند، و يا وىلّ آهنا 
 اين كار بشـوند. و بايد هبه كننده حمجور ( سفيه يا ورشكست)  به جا آهنا متصدّ

نباشد. 
ـت هبه رشط اسـت كـه هبه  گرينده آن را بـا اذن هبه  (مسـأله ١٤٣٠) در صحّ
ت مديد پس از اجرا عقد باشـد. پس اگر هبه كننده  كننده قبض كند، اگرچه مدّ

پيش از قبض بمريد، هبه باطل مى شود، و عني هبه شده جزءِ تركه قرار مى گريد.
(مسأله ١٤٣١) هبه بايد عني باشد و هبه كردن منافع صحيح نيست.

(مسأله ١٤٣٢) اگر كسى سهم مشاع خودش را هبه كند مانعى ندارد و قبض 
كردن آن با قبض مهه آن عني حتقق مى پذيرد. 

(مسـأله ١٤٣٣) اگر شـخصی از كسـى طلب دارد، مى تواند آن را به شخص 
ديگر هبه كند، و قبض كردن آن با گرفتن آن حتقق مى يابد. 

(مسـأله ١٤٣٤) هنگامى كه قرار داد هبه بسـته شـد و هبه گرينده آن را قبض 
نمـود، اين عمل الزامى نمى شـود، بلكه هبه كننده هر وقـت بخواهد مى تواند آن را 
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پس بگريد، مگر در پنج مورد :
 ١ ) هبه گرينده ، از ارحام و خويشـاوندان او باشـد، و ميزان در خويشـاوند

صدق عرىف آن است. 
٢ ) هبـه كننـده آن را در مقابل هبه طرف مقابل به او هبه كرده باشـد، كه آن را 

ضه مى نامند.  هبه معوّ
٣ ) آن كـه در عـني هبه شـده تغيرياتى حاصل شـود، مثل اينكـه پارچه بريده، 
يا دوخته شـود، گندم آرد شـود و امثال اينها، چه اين تغيريات توسـط شـخص هبه 

 .شونده انجام پذيرد و يا به دست ديگر
٤ ) آن كه عني هبه شده از ملك طرف به عقدی خارج شده باشد .

٥ ) آن كه يكى از دو طرف فوت كند . 
در اين موارد پنجگانه هبه كننده نمى تواند چيز را كه هبه كرده پس بگريد.

(مسـأله ١٤٣٥) اگر در هبه رشطى شده باشد، بايد كسى كه بر او رشط شده، 
تـا هنگامـى كـه عني هبه شـده باقى هسـت، به آن رشط پـا بند باشـد، در غري اين 
صورت به طرف مقابل خيار رشط ثابت مى شـود، اگرچه يكى از عوامل پنجگانه ( 

كه موجب الزامى شدن هبه بود ) موجود باشد. 



احكام صدقات و موقوفات
مهـه صدقات ايـن ويژگى را دارند كـه از ملك مالك بـريون مى روند و هرگز 

مالك نمى تواند كه از آن هبره مند شود، به طور كىلّ صدقات بر دو نوع هستند :
١ ) عني حبس شـده و اسـتفاده از آن ، و يا از منافع آن در راه تعيني شده هزينه 

مى شود. اين نوع را وقف مى نامند.
٢ ) عني از ملك مالك خارج مى شود و هر گونه نقل و انتقال در آن، يا استفاده 

از آن جماز مى باشد. اين نوع را صدقه مى نامند.





احكام وقف
 حقيقت وقف و اقسام آن

 لكِ مالك و حبس كردن آن برا وقف عبارت اسـت از بريون كردن عني از مُ
استفاده از منافع يا توليدات آن در راه معني . 

مصلحـت  يـك   بـرا اسـت  ممكـن  موقوفـه  عـني  منافـع   (١٤٣٦ (مسـأله 
مهگانـى و اسـتفاده عمـوم طبقـات از آن منظـور شـود و يـا بـرا اسـتفاده قـرش 
و طبقـه خـاصّ اختصـاص داشـته باشـد. لـذا موقوفـات بـر دو قسـم مى باشـند :

 قسم اّول : وقف عام
(مسـأله ١٤٣٧) موقوفاتـى كـه حتت عنوان خـاىصّ وقف مى شـوند وىل حق 
اسـتفاده از آهنـا بـه قرش خـاىصّ اختصـاص نـدارد، بلكه بـرای عموم اسـت مانند 
سـه و سـاختامهنا وابسته به  فه، اماكن مقدّ ه  D ، مشـاهد مرشّ مسـاجد، حرم ائمّ

آهنا حسينيه ها و..
(مسـأله ١٤٣٨) اجـاره دادن وقـف عـام در مثل ايـن موارد و پـول گرفتن در 

مقابل استفاده از آن جايز نيست. 
(مسأله ١٤٣٩) اگر كسى وقف عام را غصب كند و يا استفاده از آن را به خود 

اختصاص دهد، كار حرامى انجام داده، وىل ضامن آور نمى باشد. 
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(مسـأله ١٤٤٠) بقعه هايـى كـه در اطـراف قبور مؤمنني سـاخته شـده و اينك 
ف شـده، رضر به وقف بودن آهنا نمى رسـد،  توسـط اهـل بدعت و ضاللت ترصّ

ف اهل باطل در آنجا نامرشوع مى باشد.  فقط ترصّ

 قسم دّوم : وقف خاص
ىص وقف شده، تا آهنا از منافع  (مسـأله ١٤٤١) بنيادهايى كه برا طبقه مشـخّ
و يا عايدات آهنا اسـتفاده كنند، وقف خاص ناميده مى شـود و برا آن سـه صورت 

هست :
١ ) وقـف آهنـا بر اين اسـاس باشـد كـه آن طبقه ا كه ايـن بنياد بـر آهنا وقف 
شـده شخصا از منافع و ثمرات آهنا اسـتفاده كنند، بدون اينكه مالك بشوند، مانند : 
مدارس دينى كه بر طالب وقف مى شود، رساهايى كه برا زائران و مسافران وقف 

مى شود، يا منازىل كه بر اوالد وقف مى شود. 
(مسأله ١٤٤٢) در مثاهلا ياد شده طبقه مورد نظر مى توانند بر اساس ضوابط 
تعيني شده در آن اماكن اقامت كنند، وىل نمى توانند متلّك ناميند و يا به اجاره دهند. و 

اگر كسى آنجا را غصب كند، گناه كرده وىل ضامن نمى شود. 
 ٢ ) وقف بر اسـاس مالكيّت طبقه مورد نظر باشد، به اين معنى كه آن طبقه ا
كه بنياد بر آهنا وقف شده مالكِ منافع و عايدات آن بشوند. مثل اينكه خانه و يا باغى 

را برا اوالدش وقف كند و ترصيح كند كه مال آهنا بشود. 
(مسـأله ١٤٤٣) در فـرض بـاال افـراد آن طبقـه مالـكِ منافـع آن خانـه يـا باغ 

مى شوند، مى توانند آن را اجاره دهند و آثار مالكيّت بر آهنا بار مى شود . 
٣ ) وقـف بر اسـاس متليك متوىلّ باشـد، بـه اين صورت كه متـوىلّ منافع آن را 
در ميـان طبقـه موقوفٌ عليهم تقسـيم كند، و در اين صورت پيـش از اقدام متوىلّ بر 
تقسـيم آن بر افراد طبقه مورد نظر، كسـى مالك منافع و عايدات آن بنياد نمى شـود. 
وىل بعد از تقسيم او بر اساس ضوابط تعيني شده از طرف واقف افراد مالك منفعت 
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آن مى شوند. 
(مسـأله ١٤٤٤) در مهه اقسـام وقف، رشط اسـت كه منافع مورد نظر از عني 
موقوفه حرام نباشد، و لذا وقف كردن آالت قامر و شطرنج و امثال آهنا جايز نيست. 
حـرام  آن  آمـد  در  رصف   بـرا شـده  تعيـني  حمـلّ  بايـد   (١٤٤٥ (مسـأله 
نباشـد، پـس اگـر چيـز را وقـف كنند كـه عايـدات آن رصفِ چاپ كتـب ضاله، 
يـا تبليـغ فـرق ضالّـه، يـا ترويـج فسـق و فجـور شـود، چنني وقفـى باطل اسـت. 

 انشاى وقف و شرايط آن
ق نمى يابد. و در  ـط واقف يا وكيل او حتقّ وقف جز با انشـا صيغه وقف توسّ

انشا وقف كاىف است كه بگويد : « آن را وقف كردم »، يا « آن را حبس كردم ». 
(مسـأله ١٤٤٦) در انشـا وقـف هـر فعىل كه بـر آن داللت كند كاىف اسـت، 
از قبيـل : امضـا كـردن زير وقف نامه، بـه عنوان التزام به مضمون آن ؛ سـپردن عني 
فه ؛  موقوفه به دسـت متوىلّ آن ؛ انداختن فرش در يكى از مسـاجد، يا مشـاهد مرشّ
فه ؛ و هر كار ديگر كه به انگيزه  نصب لوسرت در مساجد، حسينيه ها و مشاهد مرشّ

وقف انجام پذيرد و بر آن داللت كند. 
(مسـأله ١٤٤٧) در انشـا وقـف بنيادهايـى مهچون مسـاجد و حسـينيه ها، 

گشودن درب آهنا برا اقامه نامز و اجرا مراسم مذهبى كفايت مى كند. 
(مسأله ١٤٤٨) بنابر احتياط واجب در وقف قصد قربت رشط است، اگرچه 

واقف مسلامن نباشد. 
(مسـأله ١٤٤٩) در وقف رشط اسـت كه در حال حيات واقف قبض شـود و 
اگر پيش از قبض واقف بمريد، وقف واقع نمى شود و جزء تركه ميّت قرار مى گريد. 

و بنابر احتياط واجب بايد قبض با اذن واقف انجام بگريد. 
(مسـأله ١٤٥٠) اگـر واقف برا وقف متوىل و رسپرسـت تعيـني كند، قبض 
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كردن او كفايت مى كند، اگرچه خودش باشد. 
 كه برای عموم وقف شـده، بنا بر احتياط واجب برا (مسـأله ١٤٥١) چيز
حتقق وقف الزم است كار متناسب با آن عنوان انجام پذيرد، مانند نامز در مساجد، 

اقامه مراسم در حسينيه ها و دفن مرده در گورستان.
(مسأله ١٤٥٢) وقفى كه به دنباله وقف ديگر وقف مى شود، در حتقق وقف 
مهني بس كه آن را به صورتى در آورند كه وقف شده، مانند ساختامنى كه برا حرم 
امام و يا امامزاده ا وقف مى شـود،  درب ، فرش و ظرف و چراغ و پنكه ا كه در 

مسجد و حرم و امثال آن هناده مى شود. 
(مسـأله ١٤٥٣) وقف بايد برا مهيشـه باشـد، پس اگر چيز را وقف كند و 
ت منافع آن در آن راه رصف  مدت تعيني كند، اگر منظورش اين باشـد كه در اين مدّ
شـود، مانعـى نـدارد. وىل اگر منظور اين باشـد كـه از ملك او خارج شـده و بعد از 

ت به ملك او باز گردد، باطل مى شود.  سپر شدن آن مدّ
(مسـأله ١٤٥٤) اگـر چيز را وقف كند و رشط كنـد كه در موقع احتياج ، به 

مالكيّت خودش برگردد، ظاهرا باطل مى باشد. 
ـز باشـد، پـس اگـر آن را بـه چيـز معلّـق  (مسـأله ١٤٥٥) وقـف بايـد منجّ
كنـد كـه در آينـده حاصـل مى شـود، مثـالً بگويـد : اگـر مسـافر از سـفر بيايـد، يـا 
اگـر بيـامر شـفا پيـدا كنـد،  خانـه ام را وقـف نمـودم، چنـني وقفـى باطـل اسـت. 
(مسـأله ١٤٥٦) اگر وقف را به چيز معلّق كند كه حصول آن معلوم نيسـت 

مثالً بگويد : اگر اين نوزاد پرس باشد، خانه ام را وقف نمودم، آن نيز باطل است. 
(مسـأله ١٤٥٧) اگر كسی بگويد : اين خانه پس از مرگ من وقف است، اين  
وقف معلّق و باطل است. مگر اينكه مقصودش وصيت باشد  كه پس از مرگش آن 

را وقف كنند، مشمول احكام وصيّت خواهد بود. 
(مسـأله ١٤٥٨) اگـر چيـز را وقـف كنـد كـه پـس از مرگـش از در آمد آن 
قرضهايش ادا شـود، حقوق واجبه اش پرداخت شـود، يا اعامل واجب و مسـتحب 



احكام وقف............................................................................. ٣١١

از طرف او انجام شود، مانعى ندارد. 
(مسـأله ١٤٥٩) واقـف عالوه بر بلوغ، عقل، رشـد بايد خمتار بـوده و بر عني 
موقوفه تسلّط داشته باشد، يعنى يا مالك باشد، و يا بر مالك آن واليت داشته باشد. 
(مسـأله ١٤٦٠) اگر انسـان مال ديگـر را بدون اذن او، و بـدون اينكه بر او 

واليت داشته باشد، وقف كند، وقف باطل است . 
(مسأله ١٤٦١) عني موقوفه رشايطى دارد، كه از آنجمله است :

١ ) عني باشد، پس نمى توان منفعت را وقف نمود. 
٢ ) موجـود باشـد، پـس وقف بچـه حيوانى كه هنـوز وجود نـدارد ، صحيح 

نيست، مگر اينكه به تبع موجود باشد، يعنى حيوانى را با نوزادهايش وقف كنند. 
ه گوسفند  ص باشد، پس نمى توان گوسفند را از ميان گلّ ٣ ) عني بايد مشخّ

ص ناميد.  وقف كند، كه بعدا بخواهد آن را مشخّ
٤ ) عني موقوفه استعداد آن را داشته باشد كه با بقا عني از منافعش استفاده 
شـود، مثـالً خانه ا باشـد كـه در آن سـكونت كنند، يا درختى باشـد كه از سـايه و 

ميوه اش استفاده كنند، يا حيوانى باشد كه از شري پشم و نوزادش استفاده شود. 
موجـب  آن  از  كـردن  اسـتفاده  كـه   چيـز كـردن  وقـف   (١٤٦٢ (مسـأله 
تلـف شـدن عـني آن باشـد ، جايز نيسـت، مثـل ميوه جـات، خوراكيهـا، صابوهنا .

(مسـأله ١٤٦٣) وقـف كـردن چيز كه اسـتفاده از آن موجـب تغيري  عني آن 
باشد جايز نيست، مثل وقف كردن پول برا جتارت، قرض احلسنه و امثال آن. 

٥ ) منافع مورد نظر در وقف حالل باشد، پس اگر آالت قامر، شطرنج، و لعب 
را وقف كنند كه با آن باز شود، يا از درآمدش استفاده شود، وقف باطل است.

(مسـأله ١٤٦٤) در وقـف بايـد فرد يا افـراد كه عني بر آهنا وقف مى شـود، 
مشـخص باشـد، پس اگر چيز را بر يكى از دو نفر، يا يكى از دو صنف وقف كند 

ص كند، صحيح نيست.  كه بعدا آن را مشخّ
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 احكام متفرقه وقف
(مسأله ١٤٦٥) واقف مى تواند حق توليت و رسپرستى وقف را برا خود يا 
ديگر قرار دهد، چه اين توليت برا هبره ور سـاختن موقوفه باشد، يا هزينه كردن 
در آمـد آن، يـا سـاختن، تعمري كردن، اصالح كردن و يا نگهدار آن باشـد. در اين 

موارد بدون اذن متوىلّ كسى حق مداخله در اين امور را ندارد. 
(مسـأله ١٤٦٦) قـرار دادن توليـت بـرا بيش از يـك نفر بنحو مشـاركت يا 

ترتيب ويا مستقل مانعی ندارد .
(مسأله ١٤٦٧) واقف مى تواند برا متوىلّ در مقابل توليتش مبلغى از در آمد 

موقوفه را تعيني كند، چه اين مبلغ به مقدار اجرت املثل ، يا كمرت و يا بيشرت باشد. 
(مسأله ١٤٦٨) متوىل حق ندارد بيش از حق تعيني شده چيز از در آمد وقف 

را بردارد، فقط مى تواند از توليت كناره گري كند. 
 استفاده مهگان از عني موقوفه به مقتضا (مسـأله ١٤٦٩) در وقف عام برا
وقفيّت نياز به تعيني متوىل نيسـت، وىل اگر نداشـتن متوىلّ آن را در معرض خرابى 

و تباهى قرار دهد، به حاكم رشع رجوع مى كنند. 
(مسـأله ١٤٧٠) واجب نيسـت متوىلّ عادل باشـد، وىل اگـر از رو ناتوانى، 
خـود دار يـا خيانـت، مقتضا توليـت خود را انجـام ندهد، اگر واقـف برا او 
جايگزين تعيني كرده باشد، او توليت را بر عهده مى گريد، در غري اين صورت مانند 

آن است كه متوىلّ تعيني نشده باشد. 
(مسأله ١٤٧١) در موارد كه برا تعيني متوىل به حاكم رشع رجوع مى شود، 
حاكم رشع مى تواند كسى را برا اداره و رسپرستى موقوفه به عنوان وكيل خويش 
تعيـني كند، نه اينكه كسـى را به عنـوان متوىلّ نصب كند، كه ديگـر نتواند او را عزل 
كند و با مرگش نيز معزول نگردد، مگر اينكه در وقفنامه چنني موضوعى پيش بينى 

شده باشد. 
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(مسـأله ١٤٧٢) متوىلّ بايد مهواره مصلحت مهه طبقات موقوفٌ عليهم را در 
اعصار خمتلف در نظر بگريد، نه فقط مصلحت معارصان خود را. 

ق پيدا كرد لزوم پيدا مى كند، و واقف و  (مسـأله ١٤٧٣) هنگامى كه وقف حتقّ
ورثه حق رجوع ندارند . 

(مسـأله ١٤٧٤) وقف بر دو قسم است : رشاكتى و ترتيبى. در وقف رشاكتى 
مهـه افراد يك عنوان با اختالف مراتبى كه دارند، در آن رشيك و سـهيم مى باشـند، 
مثل وقفى كه بر علام يا سادات باشد. در وقف ترتيبى تا افراد طبقه اول هستند نوبت 

م نمى رسد.  به طبقه دوّ
(مسأله ١٤٧٥) فروش عني موقوفه در وقف عام كه عني موقوفه برا استفاده 
مهـه طبقـات در مهه قرون و اعصار وقف شـده، هرگز جايز نمى باشـد ولی فروش 

عني موقوفه در وقف خاص، در دو مورد جايز است :
١ ) استفاده كردن از وقف به صورتى كه وقف شده غري ممكن باشد  و وقفيّت 

باطل شود و عني موقوفه تبديل به صدقه گردد. 
٢ ) واقـف بـه هنـگام وقـف ترصيـح كنـد در مواقعى كـه چون پديدار شـدن 
اختـالف، يـا مطلقا فروخته شـود. در ايـن صورت فروخته مى شـود و پـول آن در 

مورد كه واقف تعيني كرده، يا از وقفنامه استفاده مى شود، خرج مى گردد.
(مسـأله ١٤٧٦) نسـخه ها خطـى اگرچـه در اثـر سـقوط از مورد اسـتفاده 
ل مى گردد، وىل  بودن، وقفيت آهنا باطل مى شـود و به صدقه مطلق يا خمصوص مبدّ
نگهدار آهنا در كتابخانه ها عمومى مورد اعتامد، از هبرتين موارد رصف صدقات 

مى باشد، و لذا شايسته نيست كه آهنا را با فروش و امثال آن تباه كنند. 
 آهنا موجب رسفراز و غريه كه نگهـدار (مسـأله ١٤٧٧) آثـار عتيقه هنر
اسـالم و مسلمني اسـت، حكم مسأله پيشـني را دارند و الزم است كه متوىلّ آهنا در 
ه داشـته  حفظ و حراسـت آهنا تالش كنند و به هنگام اعامل واليت به اين جهت توجّ

باشند. 
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(مسـأله ١٤٧٨) موقوفـه بـودن چيـز بـه يكـى از سـه راه ثابـت مى شـود :
١ ) اطالع شخىص به صورت يقينى

٢ ) گواهى دو شاهد عادل
٣ ) خرب دادن كسى كه عني موقوفه در اختيار اوست. 

(مسـأله ١٤٧٩) چيز كه از نظر مردم وقف شـناخته شـده، و هر نسـىل با آن 
معامله وقف مى كنند و كسـى هم مزامحت اجياد نمى كند، برا اثبات وقف بودن آن 

كاىف است.



 احكام حبس، 
ُسكنى، ُعمرى و ُرقبى

عناوين ياد شـده در حبس كردن عني برا بدسـت آوردن منافع آن به صورت 
لك مالك باقى مى مانند و پس از فوت  تدرجيى، با وقف مشـرتك هستند، ولكن در مُ

او به ورثه اش منتقل مى شوند. 
ق دادن منافع يك عني و  (مسـأله ١٤٨٠) حبـس كردن عبارت اسـت از تصـدّ
منحرص كردن آن به فرد يا ، افراد و يا طبقه خاىص كه وقف بر آهنا جايز باشد، مهانند  

ار، خادم مسجد و امثال آهنا. اج، زوّ قبيل : فقرا، طالّب، حجّ
(مسأله ١٤٨١) حبس كردن مهانند وقف نياز به انشاء دارد، يعنى بايد با لفظ يا 
عمىل كه داللت بر مراد خود كند، آن را انشـا ناميد، مثالً بگويد : اين اسـب را در راه 
خدا حبس نمودم. يا آن را در اختيار كسى قرار دهد كه برا او حبس نموده است.
ت  (مسأله ١٤٨٢) اگر مالك عينى را برا مدت معيّنى حبس نمود، در آن مدّ
الزامى مى شود و پيش از سپر شدن آن مدت نمى تواند از آن برگردد. و اگر در اثنا 

فوت ناميد ورثه نيز حق ندارد آن را برهم بزنند. 
ت تعيني شده منافع آن به مالك ويا به  (مسـأله ١٤٨٣) پس از سپر شـدن مدّ

ورثه او باز مى گردد. 
ـكنى » مى باشـد و آن اختصاص  (مسـأله ١٤٨٤) يكى از مصاديق حبس، « سُ
كنى اين است كه حق سكونت در آن مسكن را به فرد  به مسكن دارد. و منظور از سُ
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معينى اختصاص دهد. 
(مسـأله ١٤٨٥) كسـى كـه عينـى را حبـس كـرده، اگر بـرا پايـان آن وقت 
قبى  ىص را تعيني كند، مثالً بگويد : اين عني را تا ده سال حبس كردم، آن را « رُ مشخّ

» مى نامند. 
ت آن را مرگ خودش  (مسأله ١٤٨٦) اگر كسى عينى را حبس كند و پايان مدّ
مـر » مى نامنـد. مثل اينكه بگويـد : من اين  يـا مـرگ طرف قرار بدهـد، آن را « عُ
ماشـني را برا زيد حبس كردم، كه تا زنده اسـت از آن اسـتفاده كند، يا تا من زنده 

هستم از آن استفاده كند. 
مر رشط اسـت كه عـني را برا فرد  قبى و عُ ـكنى، رُ (مسـأله ١٤٨٧) در سُ
معـني حبـس كند، پس اگر آن را برا طبقـه ا مثالً حبس كند، آن را فقط « حبس » 

مى نامند. 



 احكام صدقات
(مسأله ١٤٨٨) صدقاتی كه بر اساس حبس عني است بر دو قسم است :

س آهنـا را صدقه قـرار داده و صدقه بودن  ل : صدقاتـى كـه رشع مقدّ قسـم اوّ
آهنا به انشـاء مالك نياز ندارد، مانند زكات واجبه، زكات فطره و عني موقوفه ا كه 

وقفيّت آن باطل شده باشد. 
(مسـأله ١٤٨٩) اين نـوع از صدقات مهانند وقف مى باشـد، با اين تفاوت كه 
د  وقف بر اساس حبس عني است وىل صدقات بر اين اساس نمى باشند، بلكه به جمرّ

صدقه دادن از ملك مالك بريون مى رود و در جهت تعيني شده قرار مى گريد. 
(مسأله ١٤٩٠) صدقه به معنا ياد شده بر دو نوع مى باشد :

 ١ ) صدقه مطلقه، و آن صدقاتى اسـت كه در زمان ما رايج شـده، كه مقدار
پـول يـا جنس بـه عنوان خريات كنـار مى گذارند، چنـني صدقه ا را در مهه اقسـام 

خريات مى توان هزينه كرد. 
٢ ) صدقـه مقيـد و مـرشوط بـه مورد خـاص، مثـل صدقاتى كه بـرا موارد 
ص اختصاص داده مى شـود، مانند : درمانگاه، بيامرسـتان، جهيزيه، مراسـم  مشـخّ

عزادار، جمالس جشن، اطعام در مساجد و تكايا و امثال آهنا. 
ع آن مال جدا شده  (مسأله ١٤٩١) مهه اينها در صورتى است كه شخص متربّ
ف مى شـود و پيش از هزينه شـدن  لـك خـود خـارج كند وگرنـه اذن در ترصّ را از مُ

ق پيدا نمى كند. صدقه بودن آن حتقّ
(مسـأله ١٤٩٢) صدقه ا كه بـرا مورد خاىص اختصـاص يافته، اگر هزينه 
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كـردن آن در آن مـورد غري ممكن شـود، يا آن مورد از بني بـرود، در ديگر موارد خري 
هزينه مى شود.

م : صدقاتى كه با اراده و انشاء مالك به صورت صدقه در مى آيد.  قسم دوّ
(مسـأله ١٤٩٣) برخـى از ايـن نـوع صدقـات نيز واجـب مى باشـند، مانند : 
ـارات، فديـه روزه و امثال آهنا، كه در ابواب خمتلف فقه بيان گرديده اسـت و غري  كفّ

آهنا مستحب است. 
(مسـأله ١٤٩٤) هبرتين نوع صدقه، صدقه خمفيانه اسـت، كه خشم خداوند را 
فرو مى نشـاند و صاحب صدقه يكى از هفت گروهى اسـت كه در زير سـايه رمحت 

پروردگار قرار مى گريد، در روز كه سايه ا جز سايه رمحت خداوند نيست. 
 (مسأله ١٤٩٥) در صدقه نيز مهانند ديگر عقود هر لفظ يا عمىل كه بر مقتضا

آن داللت كند، كاىف است. 
(مسـأله ١٤٩٦) هـر نـوع خدمت به خلـق در حكم صدقه اسـت اگرچه ماىل 

نباشد.
(مسـأله ١٤٩٧) در صدقه قصد قربت رشط اسـت، در غـري اين صورت آثار 

صدقه بر آن مرتتّب نمى شود، بلكه حكم هبه را پيدا مى كند. 
(مسـأله ١٤٩٨) صدقه سـيّد بر سـيّد حالل اسـت، چه صدقه واجبه باشد، يا 

صدقه مستحبى، حتى زكات واجب. وىل زكات غري سيّد بر سيّد جايز نيست. 
د بر سـيّد مانعى ندارد،  (مسـأله ١٤٩٩) غري از زكات ديگر صدقات غري سـيّ

ارات حج، روزه، عهد، نذر، قسم و غريه. حتّى صدقات واجب،  مانند كفّ
(مسـأله ١٥٠٠) صدقات مسـتحبى را غري سـيّد مى تواند به سـيّد بدهد، مگر 
پوهلا ناچيز كه به عنوان بال گردان به فقرا مى دهند، كه پذيرش آن برا سادات 

خاىل از اشكال نيست، زيرا كه در آن نوعى ذلّت و خوار هست. 
(مسأله ١٥٠١) كسى كه مى خواهد صدقه به سيّد بدهد، اوىل اين است كه آن 
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را بـه نيّت بخشـش و هبه بـه او بدهد، تا از طرىف او را حمروم نكـرده و از طرىف او را 
حتقري نكرده باشد. 

(مسـأله ١٥٠٢) پس از آن كه صدقه به دسـت فقري رسيد، پس گرفتن آن جايز 
ف نيز نكرده باشد. و اينجاست كه صدقه  نيسـت، اگرچه بيگانه بوده ، و در آن ترصّ

از هبه متاميز مى شود. 
(مسـأله ١٥٠٣) توسـعه بـر خانواده، بـه رشط اينكه به حدّ ارساف نرسـد، از 

صدقه دادن به ديگران افضل است. 
(مسـأله ١٥٠٤) صدقـه دادن بـر خويشـاوندان، از تصدق بر ديگـران افضل 
است و در روايات آمده است كه اگر ارحام انسان نيازمند باشند و انسان به ديگران 

صدقه بدهد، خداوند آن را نمى پذيرد. 
(مسـأله ١٥٠٥) بـر شـخص نيازمند سـؤال كـردن مكروه اسـت، و از برخى 
روايات اسـتفاده مى شـود: «كسـى كه نيازمند نيسـت حرام اسـت از ديگران كمك 

بخواهد».





 احكام وصّيت
وصيّت عهد و پيامنى اسـت كه انسـان در حال حيات خود مى بندد، تا آنچه را 

كه برا پس از مرگش مى خواهد، اعالن ناميد.

 اقسام وصّيت
(مسأله ١٥٠٦) وصيّت بر دو قسم است : 

ل : وصيّت متليكى  قسم اوّ
وصيّت متليكى عبارت است از اينكه انسان چيز از تركه اش را برا شخص 
معينـى يـا عنـوان معينى قرار دهـد، و آن نوعى متليـك يا ختصيص دادنى اسـت، كه 

مرشوط به مرگ وصيّت كننده مى باشد. 
(مسـأله ١٥٠٧) اگر كسـى بگويـد كه اين خانه يا اين فـرش مثالً پس از مرگ 
من مالِ فالنى اسـت، يا مال فقرا يا مربوط به فالن مسـجد مى شود، به حمض فوت، 
آن عني به آن شـخص يا عنواص مربوط مى شـود و نياز به اجازه  وىص يا وارث 

ندارد.
م : وصيّت عهدی   قسم دوّ

وصيّت عهد آن است كه كسى را به عنوان رسپرست و قيم كودكان خردسال 
خود قرار دهد و يا او را بر بخشى از اموال خود مسلّط كند تا پس از مرگش آن را در 

موارد كه تعيني مى كند هزينه كند. 
(مسـأله ١٥٠٨) برا حتقق يافتن وصيّت، هر لفظ رصيح و روشـن، اشـاره، 
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نوشته و يا هر كار ديگر كه بر انشا وصيّت داللت كند، كفايت مى كند. 
(مسـأله ١٥٠٩) اگر در وصيّت عهد چيـز را به ديگر حمول كند ، انجام 
دادن آن بر او واجب نمى شـود، چه اين وصيّت به سـود او باشـد، يا به رضر او پس 
اگر وصيّت كند خانه اش را به كسـى بدهند، واجب نيسـت كه او بپذيرد، يا وصيّت 

كند كه از طرف او حج يا عمره ا را به جا آورد، بر او واجب نمى شود. 
(مسـأله ١٥١٠) اگـر چيز از واجبـات جتهيز جنازه اش را بر كسـى وصيّت 
كند، مثالً وصيّت كند فالنى بر جنازه اش نامز بخواند، احتياط واجب آن است كه با 

اذن وىل آن را انجام دهد، مگر اينكه بر او مشقّت داشته باشد. 
(مسـأله ١٥١١) اگـر انسـان بـه كسـى بگويـد كـه : بـه مـن وصيّـت نكـن، 
يـا بگويـد : اگـر بـه مـن وصيّـت كنـى مـن نمى پذيـرم، وىل او اعتنـا نكنـد و او را 
وىص خـود قـرار دهـد، او جمبـور نيسـت كـه آن را بپذيـرد و مكلّـف نيسـت كـه 
ـالع دهـد كه بـر مقتضـا وصايـت عمـل نخواهـد كرد.  يـك بـار ديگـر بـه او اطّ
(مسأله ١٥١٢) اگر پدر از فرزندش بخواهد كه وصايت او را بپذيرد، فرزند 
حـق نـدارد كه از آن رس باز زند، وىل اگر پدر بر فرزند خود وصيّت كند، وىل از او 
نخواهد كه آن را رد نكند، او نيز مهانند ديگران حق دارد از پذيرش آن امتناع كند. 

 احكام وصّيت كننده و وصّيت شونده
(مسأله ١٥١٣) در وصيّت كننده رشايطى الزم است كه از آن مجله: 

١ ) بلوغ، كه وصيّت كودك خردسال نافذ نيست، وىل بچه ا كه به ده سالگى 
رسيده، اگر عاقل باشد و وصيّتش در راه امور خرييّه باشد، نافذ مى باشد. 

٢ ) عقل، پس وصيّت ديوانه و مسـت و امثال آهنا در حاىل كه عقل خود را از 
دست داده اند، نافذ نيست. 

٣ ) اختيار، و وصيّت كسى كه او را جمبور كرده باشند، نافذ نيست.
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 ،٤ ) آزاد
٥ ) مرگ غري انتحار، پس اگر كسى اقدام به خود كشى كرده، آنگاه وصيّت 
نمـوده و از دنيا رفته، چنني شـخىص وصيّتش در امور ماىل نافذ نيسـت و در غري آن 

نافذ مى باشد. 
(مسأله ١٥١٤) در وصيّت متليكى و عهد، اگر شخص وصيّت شده پيش از 
وصيّت كننده بمريد، اگر وصيّت كننده از وصيّتش برگردد، وصيّت ساقط مى شود، 
العى از مرگ او باشد، وصيّت  وىل اگر از وصيّتش برنگردد، اگر چه به جهت بى اطّ

نافذ است و مال به ورثه آن شخص منتقل مى شود.

 احكام وصى
كسـى را كه وصيّت كننده برا اجرا وصيتها خود تعيني مى كند « وىص » 

ناميده مى شود، چه يك نفر باشد يا چند نفر. 
(مسأله ١٥١٥) در وىص چند رشط معترب است : 

١ ) بلوغ 
(مسـأله ١٥١٦) در وىص عدالـت مورد اعتامد بودن رشط نيسـت، مگر اينكه 
ـن واليت بر كودكان باشـد، كـه وصيّت كننده نمى تواند كسـى را بر كودكان  متضمّ

خود مسلّط كند كه به رعايت كردن مصلحت آهنا اعتامد ندارد. 
(مسأله ١٥١٧) وصيّت كننده مى تواند چند نفر را وىصّ خود قرار دهد، كه به 
صورت دسـته مجعى به تنفيذ وصايا او اقدام كنند، به گونه ا كه بدون جلب نظر 
م، و يا هر يك از آهنا  مهـه آهنا كار صـورت نگريد، يا به ترتيب و با رعايت حق تقدّ
در وصايت مسـتقل باشـند، پس هـر كدام زودتر اقدام كرد، يـا زودتر حضور يافت 

م باشد.  مقدّ
(مسـأله ١٥١٨) اگـر وىص در اثـر مـرگ، ناتوانـى و امثـال آن از وىص بودن 
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ه از ورثه كـه مى توانند  سـاقط شـود، بنابـر احتيـاط واجـب الزم اسـت كـه آن عـدّ
تنفيـذ وصيّـت را بـر عهـده بگريند، با حاكـم رشع مشـرتكا آن را بر عهـده بگريند.
(مسأله ١٥١٩) وىص امني است و در مقابل تلف شدن مال ضامن نمى باشد، 

مگر در مورد : 
١ ) بـريون رفتـن از حمـدوده وظيفه خود و هزينه كردن مـال در جايى كه مورد 

وصيّت نباشد. 
٢ ) كوتاهى كردن در وصيّت، مثل اينكه اجرا وصيّت را به تأخري بيندازد، تا 
مال تلف شـود، يا در نگهدار مال، مثل اينكه در حفاظت آن كوتاهى كند، تا مال 

به رسقت برود. 

 احكام چيزهايى كه درباره آنها وصّيت مى شود
(مسأله ١٥٢٠) چيز كه در وصيّت متليكى در مورد آن وصيّت مى شود، هر 

ماىل است كه منفعت حالل و معتد به داشته باشد مهانند : 
١ ) عني موجود، مثل خانه و حيوان 

٢ ) عينـى كه اآلن وجـود خارجى ندارد، وىل انتظار مـى رود كه در آينده پديد 
آيد، مانند بچه حيوان يا ميوه درخت. 

٣ ) منفعت عني موجود. 
٤ ) منفعت عينى كه در آينده به وجود خواهد آمد. 

٥ ) حق قابل انتقال، مثل حق حتجري  .
(مسأله ١٥٢١) چيز كه در وصيّت عهد در مورد آن وصيّت مى شود، هر 
ف حالل در تركه مى باشـد، چه موجود خارجى باشـد، مانند وصيّت به دادن  تـرصّ
دانـه بـه كبوترهـا حرم، از غله موجـود در انبار، يـا اعتبار باشـد، مانند وصيّت 
كردن به صدقه دادن اموال يا نايب گرفتن كسى برا انجام حج، روزه و نامز نيابتى 
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فها مرشوع.  از طرف وصيّت كننده، يا غري اينها از ترصّ
(مسأله ١٥٢٢) وصيّت كردن در مورد هر چيز كه سود آن حرام است ، مثل 
رشاب، يا منجر به حرام باشد، مثل ترويج باطل، صحيح نيست، و نافذ نمى شود. 
م  م تركه اش به خودش مربوط است، تا يك سوّ (مسأله ١٥٢٣) ميّت تا يك سوّ
تركـه هـر وصيّتى بخواهد، بـه صورت متليكى يا عهدی ، مى توانـد انجام دهد. وىل 
هبرت آن اسـت كه فقط تا يك چهارم تركه وصيّت كند و هبرت از آن، اينسـت كه به يك 

پنجم آن اكتفا كند. 
(مسـأله ١٥٢٤) به هنگام حماسـبه ثلث، هزينه كفن و دفـن و ديگر هزينه هايى 
كه بيان خواهد شـد، از تركه كرس مى شـود، سپس يك سوم آن به عنوان ثلث حماسبه 

مى شود. 
(مسـأله ١٥٢٥) آن قسـمت از واجبـات ماىل كـه بايد از اصل تركه برداشـت 

ه ميّت بر آهنا مشغول شده، و آهنا عبارتند از :  شود، چيزهايى است كه ذمّ
١ ) قرضها ميّت. 

٢ ) چيز كه به صورت سلف فروخته است. 
٣ ) پول چيزهايى كه به صورت نسيه خريده است. 

٤ ) عوض چيزهايى كه ضامن شده است. 
٥ ) ديه جنايتهايى كه مرتكب شده است. 

ه اش آمده است.  ٦ ) كارهايى كه به وسيله اجري شدن بر ذمّ
٧ ) چيزهايـى كـه در ضمن عقد ملتزم شـده، و تعهد نكرده كه شـخصا انجام 

دهد. 
٨ ) حقوق رشعى، چون مخس و زكات كه بر عهده اش باشد. 

٩ ) حجّ واجب اگر بر عهده اش باشد. 
(مسـأله ١٥٢٦) ديگر واجباتى كه در آهنا نايب گرفتن مرشوع باشـد، از اصل 
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تركه برداشت نمى شود. 
ق به مال است و هزينه نذرهايى  ن تصدّ اره هايى كه متضمّ (مسـأله ١٥٢٧) كفّ

كه مبارشت خود را در آهنا منظور نكرده بود، از اصل تركه برداشت نمى شود. 
(مسأله ١٥٢٨) اگر برخى از وارثان از پرداخت واجبات ماىل خود دار كند، 
چه از رو نافرمانى باشـد، و يا به اين جهت باشـد كه در نزد او ثابت نشـده باشد، 
ديگر وارثان بايد از سـهم خود نسـبت به پرداخت آن اقدام كنند و پيش از پرداخت 

ف در سهم خود را ندارند.  آن حق ترصّ
(مسـأله ١٥٢٩) اگـر ميّت چيـز از مالش را به عنوان ثلـث خود تعيني كند، 
ص كرده رصف كنند. و اگر  بايد مهان را به عنوان ثلث جدا كنند و در حمىلّ كه مشخّ
تعيني كردن آن را به وىص واگذار كرده، پس از تعيني كردن آن به وسيله وىص، مهان 

شى ء به عنوان ثلث مقرر مى شود و نياز به اجازه ورثه ندارد. 

 احكام متفرقه وصّيت
(مسـأله ١٥٣٠) وصيّت كننده تا زنده است مى تواند از وصيّت خود برگردد، 

و اگر از قسمتى از آن برگشت ، آن مقدار از وصيّت باطل مى شود. 
(مسأله ١٥٣١) بازگشت وصيّت كننده از وصيّت خود با هر سخن و يا عمىل 

كه بر آن داللت كند، حمقق مى شود. 
(مسـأله ١٥٣٢) اگـر ميّـت چندين وصيّت كرده باشـد كه در ميـان آهنا تضاد 
نيسـت، وىل تزاحم اسـت، مثل اينكه به چيزهايى وصيّت كند كه ماىل كه وصيّت در 
م  آن نافذ اسـت به مهه آهنا كفايت نكند، اگر در ميان آهنا چيز واجبى باشـد، آن مقدّ

مى شود، چه ماىل باشد، مانند حج، و يا بدنى باشد، مانند نامز. 
(مسـأله ١٥٣٣) اگـر ميّـت بـه چيزهايـى وصيّـت كـرده كـه در ميـان آهنـا 
تضـادّ نيسـت، وىل تزاحـم هسـت، يعنـى مـاىل كـه وصيّـت در آن نافـذ اسـت بـه 
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مهـه آهنـا كفايـت نمى كنـد، پس اگر مهـه آهنا واجـب يا مهـه آهنا غري واجب باشـد،  
دو صورت است : 

١ ) اگر به مهه آهنا در يك جلسـه و با يك تعبري وصيّت كرده باشـد، مثالً گفته 
باشـد : آنچـه نامز و روزه به گردن من هسـت، آهنا را از طرف مـن انجام دهيد، و يا 
گفتـه باشـد كـه از طرف من هر يك از مشـاهد ائمه  Dرا ده بار زيـارت كنيد، در 
اينجا بر مهه آهنا نقص وارد مى شـود، يعنى از هر يك به مقدار كه مال كفايت كند 

انجام داده مى شود. 
٢ ) اگر به آهنا در جلسات خمتلف وصيّت كند، و يا در يك جلسه وىل با ترتيب 
ل بگويد : آنچه نامز بر گردن من هست انجام دهيد، سپس  وصيّت كند، مثل اينكه اوّ
ل بگويد : دو بار از طرف من  بگويد آنچه روزه بر گردن من هست انجام دهيد. يا اوّ
 Aبرويد، سپس بگويد دو بار نيز به زيارت امام حسني A  به زيارت امرياملؤمنان
ل بگويد : ١٠٠٠ دينار از طرف من صدقه بدهيد، سپس بگويد : ١٠٠٠  برويد. يا اوّ
ل گفته شده انجام داده مى شود،  دينار به زيد بدهيد. در مهه اين موارد آنچه را كه اوّ

مى پرداخته مى شود. سپس به مقدار كه از پول باقى باشد به دوّ
(مسـأله ١٥٣٤) اگـر وصيّـت كند كه يك سلسـله واجبات مـاىل را از ثلث او 

انجام دهند، اگر ثلث به آهنا كفايت نكند، بقيّه را از اصل تركه رصف مى كنند. 
(مسـأله ١٥٣٥) اگر به چيزهايى وصيّت كند كه در ميان آهنا تضاد نباشـد وىل 
تزاحم باشد، يعنى ثلث به آهنا كفايت نكند، اگر معلوم شود كه برخى از آهنا از ثلث 
نمى باشـند، نقـص فقط بر آن وارد مى شـود، اگرچـه آن را جلوتر گفته باشـد، مثالً 
بگويـد بـه پرس كوچكم هـزار دينار بدهيد، و ثلـث مرا كه ده هزار دينار مى شـود به 
مستمندان بدهيد، در اينجا نقص بر هزار دينار وارد مى شود، مگر اينكه ورثه اجازه 

دهند. 
(مسـأله ١٥٣٦) اگـر ظهور وصيّت در اين باشـد كه برخـى از وصيّتهايش از 
اصـل تركه خارج شـود، مثالً بگويد ١٠٠ دينار بـه زيد بدهيد و ثلث تركه را به فقرا 
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بدهيد، باز هم از ثلث حساب مى شود و بيشرت از ثلث نياز به اجازه ورثه دارد. 
(مسـأله ١٥٣٧) اگـر وصيّت كنـد كه ثلـث او را در كار نامرشوع رصف كنند 
وصيّتش نافذ نيست، وىل از ريشه باطل نمى شود كه مال به ورثه تعلّق پيدا كند، بلكه 
بايد وىص، يا هر كس كه تنفيذ وصايا را بر عهده گرفته، آهنا را در راه خري هزينه كند. 

 راه ثبوت وصّيت 
(مسأله ١٥٣٨) اگر اصل وصيّت مورد ترديد باشد و دليىل بر وجود آن نباشد، 
ا اينكـه آيا از آن  بنـا بر عدم آن گذاشـته مى شـود، وىل اگـر وصيّت حتمى باشـد، امّ
عدول كرده يا نه ؟ مورد شـك و ترديد باشـد، و دليىل بر عدول نباشد، بنا بر عدم آن 

گذاشته مى شود. 
(مسأله ١٥٣٩) وصيّت متليكى يا عهدی باشد، به چند راه ثابت مى شود : 

١ ) علم واطالع بر آن 
٢ ) اعرتاف وصيّت كننده 

٣ ) گواهى دو شاهد عادل 
٤ ) اعرتاف ورثه، اگرچه عادل نباشند. 

(مسـأله ١٥٤٠) وصيّـت متليكى با گواهى يك مـرد عادل و دو زن عادل بلكه 
بـا گواهى يك مرد، يـا فقط دو زن نيز با ضميمه سـوگند صاحب حق در نزد حاكم 

رشع، ثابت مى شود. 
(مسـأله ١٥٤١) رجـوع از وصيّـت نيـز بـا راههـا زيـر ثابـت مى شـود : 
١ ) علـم وآگاهـی ٢ ) اعـرتاف وصيّـت كننـده ٣ ) گواهـى دو شـاهد عـادل 
(مسـأله ١٥٤٢) اگر ميّت ماىل را به كسـى داده باشـد كه پس از مرگش در راه 
معيّنـى مـرصف كنـد، او بايد آن مال را در آن مورد تعيني شـده هزينـه كند، به رشط 

ت وصيّت را احتامل بدهد . اينكه صحّ
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 احكام تصرفات قطعى
ف قطعى در اموال  (مسأله ١٥٤٣) انسان تا زنده است مى تواند هر گونه ترصّ
 ه بدهكار خود انجام بدهد، مثالً چيز را به كسى به صورت جمانى ببخشد، يا ذمّ
را بر ناميد، يا معامله ا را بر اساس بذل و بخشش انجام دهد، چه اين كار به رضر 

ورثه باشد يا نه ؟ 
ت كامل  (مسـأله ١٥٤٤) در مسـأله يـاد شـده فرق نمى كنـد كه در حـال صحّ

باشد، يا در بسرت بيامر، حتى بسرت مرگ باشد. 
(مسـأله ١٥٤٥) اگر كسـى اقـرار كند كه فـالن مبلغ به فالن شـخص مديون 
اسـت، ايـن اعرتاف در حال حيات او نافذ اسـت و آن شـخص حـق دارد كه طلب 

خود را مطالبه ناميد. 
(مسـأله ١٥٤٦) اگر كسى در حال سـالمت مزاج به چيز اعرتاف كند، مثالً 
بگويـد : ايـن خانـه از آن فـالن پرسم مى باشـد، آنگاه بـه صورت ناگهانـى مرگ به 

رساغش بيايد، در اينجا اقرارش مطلقا نافذ است اگرچه امني و درستكار نباشد. 
(مسأله ١٥٤٧) اگر وقف يا صدقه و يا بخشيدن بدهكار و امثال آن را مرشوط 
ناميد، مثالً بگويد : اين خانه پس از مرگ من وقف باشـد، باطل اسـت، حتى در حدّ 

ثلث نيز نافذ نمى باشد.

 





احكام ازدواج
خداوند متعال مى فرمايد :

ةً  دَّ وَ مْ مَ نَكُ يْ لَ بَ عَ يْها وَ جَ وا اِلَ نُ كُ واجا لِتَسْ مْ أزْ كُ سِ نْ أنْفُ مْ مِ قَ لَكُ لَ نْ آياتِهِ أنْ خَ « وَ مِ
ونَ » :(١) رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ ياتٍ لِقَ ، إنَّ ىف ذلِكَ آلَ ةً َ محْ رَ وَ

شـام   بـرا خودتـان  جنـس  از  مهرسانـى  كـه  اينسـت  او   نشـانه ها از  «و 
آفريـد، تـا بـه سـو آهنـا آرامـش پيـدا كنيـد، و در ميانتـان مـودّت و رمحـت قـرار 
داد. در ايـن، نشـانه هايى اسـت بـرا آنانكه انديشـه خـود را بـه كار مى اندازند ».
يت و اسـتحباب ازدواج تأكيد شـده و از  در احاديـث فراوانى بر فضيلت، امهّ
ت هنى شده و مكروه است، و اينك ترمجه چند حديث از رسول اكرم   ترك آن به شدّ

nتقديم مى گردد : 
١ ) كسـى كه ازدواج مى كند، نيمى از دين و ايامنش حمفوظ مى باشد، در مورد 

نيم ديگر بايد تقوا پيشه كند. 
٢ ) در اسالم بنياد تأسيس نشده كه در نزد خداوند از بنياد ازدواج حمبوب تر باشد. 
٣ ) كسـى كه دوسـت دارد بر فطرت و آيني من گام بردارد، بايد از سـنّت من 

پريو كند، يكى از سنّتها من ازدواج است. 
 ٤ ) هـر كـس بخواهد خدا را پـاك و پاكيزه مالقات كنـد، در حاىل كه مهرس

برا خود برگزيده او را مالقات ناميد. 
از  هبـرت  آورد،   جـا بـه  كـرده  ازدواج  شـخص  كـه   نـامز ركعـت  دو   ( ٥
ـرد اسـت كـه شـبها را بـا عبـادت سـپر كنـد و روزهـا را روزه بگـريد.  فـرد جمّ

(١)   سوره روم  ٣٠ ، آيه ٢١ . 
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٦ ) پليدترين مردگان شام، مرده ها بى مهرس مى باشند. 
امام باقر  A نيز در اين رابطه مى فرمايد : 

هبـرت  او   بـرا كـه  نيـاورده  دسـت  بـه   سـود دنيـا  در   بنـده ا هيـچ   (  ٧
باشـد از مهـرس شايسـته ا كـه هـر وقـت او را ببينـد شـادمان گـردد و چـون از او 
تـش را پاكيـزه دارد و از امـوال شـوهرش حمافظـت ناميـد.  دور باشـد، دامـن عفّ
تش را آلوده نكند،  كسى كه از ازدواج ناتوان است بايد تقوا پيشه كند، دامن عفّ
 شـيطان بر حذر باشـد، از نرينگها خـود را از فتنـه و گناه دور بدارد، از حيله ها
نفس، كه مهواره انسـان را به سـو زشتى ها سـوق مى دهد، غافل نباشد، خود را با 
زيـور فضايل و پاكدامنى آراسـته ناميد، از قرار گرفتن در پرتـگاه پليد و ناپاكى بر 
حذر باشد و توصيه ها خداوند منّان را آويزه گوش خود قرار دهد كه مى فرمايد : 

لِهِ »(١) ضْ نْ فَ مُ اهللاّ ُ مِ نِيَهُ غْ تّى يُ ونَ نِكاحا حَ ِدُ تَعفِفِ الَّذينَ الجيَ يَسْ لْ « وَ
« كسـانى كه امكاناتـى برا ازدواج نمى يابند، بايد پاكدامنى را پيشـه كنند، تا 

خداوند از فضل خود آنان را بى نياز كند ». 
د با روزه گرفتن  د توصيـه فرموده اند كه در ايّام جتـرّ پيشـوايان ديـن به افراد جمرّ
د فائق آيند، كـه اين دو عمل از  و بلنـد نگه داشـتن موها خويش بر مشـكالت جترّ

ت نياز به ازدواج مى كاهد.  شدّ
شايسته است كه در اينجا به عنوان ديباچه سخن، پريامون احكام ارتباط پرس و 
دخرت و روابط پرس با پرس و دخرت با دخرت، با قطع نظر از ازدواج گفتگو نامييم، آنگاه 
احكام ازدواج، آداب، اركان، اقسام و رشايط آن را در ضمن چندين فصل بيان كنيم.

 احكام روابط مرد و زن
(مسـأله ١٥٤٨) برا مرد و زن، به جز در موارد زن و شـوهر و مالك و كنيز، 
مه،  ت طلبى، از جنس خمالف و موافق، حتّى از حيوانات، جمسّ هرگونه كاجموئى و لذّ

(١)  سوره نور  ٢٤ ، آيه ٣٣. 
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ومانند آن حرام مى باشد، چه اين كاجموئى به وسيله دست ، بوسيدن، نگاه يا شنيدن 
صدا باشد. 

(مسـأله ١٥٤٩) بـر مـرد و زن حرام اسـت كه به وسـيله دسـت زدن به عضو 
تناسىل خود كاجموئى بكند، اگرچه به مرحله بريون آمدن منى منجر نشود. 

(مسـأله ١٥٥٠) بنابر احتياط واجب، نگاه كردن به عضو تناسىل خود به قصد 
كاجموئى جايز نيست .

 كردن با عضو تناسىل به قصد زمينه ساز (مسـأله ١٥٥١) دست زدن و باز
برا كاجموئى از مهرس خود مانعى ندارد، به رشط اينكه به مرحله خروج منى نرسد.
(مسـأله ١٥٥٢) زن مى توانـد دسـتها و صورت خود را از مـرد حمرم و ناحمرم 
نپوشـاند ، وىل بايد مو رس و ديگر اندام بدنش را از ناحمرم بپوشـاند، حتّى پاهايش 

را ـ بنابر احتياط واجب ـ . 
(مسـأله ١٥٥٣) پـري زنى كـه در ازدواج و زناشـوئى به او رغبت نمی شـود ، 
مى توانـد رس و بازوهايـش را بـاز گـذارد، اگرچـه هبرت اسـت كـه آهنا را بپوشـاند. 
مى گـذارد،  بـاز  كـه  را   عضـو نمى توانـد  مذكـور  زن   (١٥٥٤ (مسـأله 
زينـت كنـد، مگر در حدّ رسمه كشـيدن و انگشـرت و النگو در دسـت كردن باشـد .
(مسـأله ١٥٥٥) بـرا زن واجـب نيسـت كـه از بچـه غـري مميّـز و يـا مـرد 
ابلهـی كـه بـه جهـت كمبود فهم نسـبت بـه زهنا كششـى ندارد، خـود را بپوشـاند. 
(مسـأله ١٥٥٦) زن مى توانـد به جز عورت، ديگر قسـمت بدنـش را از حمرم 
نپوشـاند، مگر اينكه موجب فتنه و شـهوت برانگيز باشـد، كه در اين صورت بنابر 

احتياط واجب بايد بپوشاند. 
(مسـأله ١٥٥٧) مرد مى تواند بدون شـهوت به جز عورت به مهه اعضا بدن 

حمارم خود نگاه كند. 
(مسأله ١٥٥٨) افراد كه بر يك زن حمرم هستند، عبارتند از : 
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١ ) پـدر، پـدرِ پـدر، پـدرِ مـادر، و نياهـا پـدر و مـادر، هـر چه بـاال روند.
٢ ) پـرس، پـرسِ پـرس، پـرسِ دخـرت و نواده هـا آهنـا، هـر چـه پايـني برونـد. 

٣ ) برادران. 
٤ ) برادر زادگان، هر چه پايني بروند. 

٥ ) خواهر زادگان، هر چه پايني بروند. 
ه، هر چه باال روند.  ٦ ) عموها، عموها پدر و مادر و جدّ و جدّ
ه، هر چه باال روند.  ٧ ) دايى ها، دايى ها پدر و مادر و جدّ و جدّ

٨ ) فرزندان و نوادگان شوهرش، اگرچه پيش از انجام مراسم زناشويى از او 
جدا شده باشد. 

٩ ) پدران و نياكان شوهرش، اگرچه پيش از عروسى از او جدا شده باشد. 
١٠ ) داماد، و داماد فرزندان، هر چه پايني بروند، اگرچه پيش از عروسى جدا 

شده باشند. 
١١ ) ناپدر، يعنى شـوهر مادر و شـوهر مادر بزرگ، به رشط اينكه مراسـم 

زناشويى انجام شده باشد. 
(مسأله ١٥٥٩) در حمرم بودن ناپدر، فرق نمى كند كه پيش از پدر اين فرد با 
مادرش ازدواج كرده باشـد، يا بعد از پدر او، فقط رشط اسـت كه با مادر او آميزش 

كرده باشد. وىل اگر قبل از آميزش از او جدا شده باشد به دخرت او حمرم نمى شود. 
(مسأله ١٥٦٠) يازده مورد حمرم كه در مسأله پيشني بيان كرديم، عينا در مورد 
خويشـاوندان شري نيز جار مى شود، يعنى برا يك زن : پدران شري، برادران 
شـري، فرزندان شري، عموها و دايى ها شـري،برادر زادگان و خواهر زادگان 
شري، دامادها و ناپدرهيا شري نيز، به رشحى كه در جا خود بيان خواهد شد، 

حمرم مى باشند. 
 (مسأله ١٥٦١) در موارد يازده گانه زن مى تواند به جز عورت، ديگر اندامها
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خـود را از حمارم نپوشـاند، و آهنا مى توانند بدون قصد ريبـه به رس و صورت و بدن 
او نگاه كنند.

تى كه خواهرش مهرس  (مسـأله ١٥٦٢) خواهر زن برا شـوهر خواهر، تا مدّ
اوسـت حرام اسـت وىل حمرم نمى باشـد، يعنى نمى تواند به بدن و مو رسش نگاه 

كند و بر او واجب است كه خود را از شوهر خواهرش بپوشاند. 
(مسـأله ١٥٦٣) نـگاه كـردن به مـو رس و بـدن زن ناحمرم جايز نيسـت مگر 
اينكه بى حجاب باشـد، به طور كه هر چـه او را از بى حجابى هنى كنند، به جهت 

سهل انگار يا رسكشى و يا به خيال اينكه مانعى ندارد، گوش ندهد. 
(مسأله ١٥٦٤) زنى كه بى حجاب نيست وىل به جهت غفلت از وجود ناحمرم 
خودش را نپوشـانيده، نگاه كردن به او حرام اسـت، حتّى اگر كافر هم باشـد، بنابر 

احتياط واجب.
(مسـأله ١٥٦٥) نـگاه زن به مرد ناحمرم جايز اسـت، وىل بنابـر احتياط واجب 

نبايد به سو او خريه شود و ديدگانش را از او پر كند. 
را  يكديگـر  بـدن  از  جزئـى  نمى تواننـد  ناحمـرم  مـرد  و  زن   (١٥٦٦ (مسـأله 
ملـس كننـد، اگرچه نـگاه به آن عضو جايز باشـد، مثـالً حق دسـت دادن  با يكديگر 
را ندارنـد، اگرچـه در برخـى از مناطـق جـزء آداب معارشت به شـامر آمده باشـد.
(مسـأله ١٥٦٧) در مناطقى كه دسـت ندادن مرد و زن، دور از ادب و اخالق 
به شـامر آيد، باز هم مصافحه كردن مرد و زن ناحمرم جايز نيسـت، و پريو كردن از 
شيوه آنان زير پا هنادن تعاليم دين و لگدمال كردن ارزشها معنو و سقوط كردن 

در منجالب تقليد كوركورانه از جهان كفر مى باشد. 
(مسـأله ١٥٦٨) هر فرد با ايامن بايد به ارزشها واال اسالم پا بند باشد و 
 به تعاليم دينى ارج هناده، عظمت و شخصيّت خودش را برا با افتخار و رسبلند

مهگان آشكار سازد، كه سهل انگار نشان بى شخصيّتى مى باشد. 
(مسأله ١٥٦٩) اگر دكرت جمبور باشد كه بدن زن ناحمرم را ملس كند، او نيز بايد 
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به مهان مقدار رضورت اكتفا ناميد. 
(مسـأله ١٥٧٠) اختـالط خانوادگـى، و زندگى اعضا يـك خانواده در يك 
ساختامن، موجب نمى شود كه نگاه كردن افراد ناحمرم به يكديگر جايز شود، و آنچه 
در ايـن زمان رايج شـده كه خويشـاوندانى چون پرس عمو و دخـرت عمو، پرس دايى 
و دخـرت عمـه، زن و شـوهر خواهر، مـرد و خواهر زن، نسـبت به يكديگر مسـاحمه 
ـف بـار اينكه در برخى از خانواده ها متديّن  ز رشعى ندارد، تأسّ مى كنند، هيچ جموّ

نيز چنني سهل انگار ها مشاهده مى شود. 
غـريت  آن  امثـال  و  عروسـى  مراسـم  در  اينكـه  دردناكـرت   (١٥٧١ (مسـأله 
و محيّـت فرامـوش مى شـود و جوانانـى كـه در اوج شـهوت هسـتند بـه سـالنهايى 
رفـت و  دارنـد،  برانگيـز حضـور  لباسـها شـهوت  آرايـش كـرده بـا  زنـان  كـه 
آمـد مى كننـد، كـه ايـن رفتارهـا بـه دور از غـريت و جوانمـرد، زيـر پـا هنـادن 
ارزشـها اهلـى، لگدمـال كـردن تعاليـم مذهبـى، جتـاوز بـه حريـم ديـن، كفـران 
مى باشـد.  معصيـت  و  گنـاه  در  شـدن  غوطـه ور  و  رسكشـى،  و  طغيـان  نعمـت، 
بشـنود و زن  ناحمـرم را  اسـت كـه مـرد صـدا زن  (مسـأله ١٥٧٢) جايـز 
ت جنسـى در ميان نباشـد.  مى تواند صدا مرد ناحمرم را بشـنود، به رشط اينكه لذّ
(مسـأله ١٥٧٣) اختـالط مـردان و زنان ناحمـرم مكروه اسـت، چنانكه رسور 

بانوان جهان، حرضت فاطمه  B فرمود : 
« بـرا زنـان هبـرت آن اسـت كه مـردان را نبيننـد و مردان نيـز آهنـا را نبينند ». 
(مسأله ١٥٧٤) اگر اختالط زن و مرد موجب فتنه و فساد باشد، حرام است، 

به ويژه در موارد كه بر روابط تنگاتنگ پايه گذار شود. 
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آداب و سنن ازدواج
(مسـأله ١٥٧٥) مسـتحب اسـت كـه انسـان هنگامى كـه تصميم بـر ازدواج 

گرفت، دو ركعت نامز بخواند و عرضه بدارد :
نَّ يل  هُ ظَ فَ جا وَ أَحْ رْ نَّ فَ هُ فَّ نَ النِّساءِ أَعْ رْ يل مِ دِّ قَ مَّ فَ هُ ، اَللّ جُ وَّ تَزَ مَّ اِنّى اُريدُ أَنْ أَ هُ « اَللّ
هُ  لُ عَ ْ يِّبا جتَ لَدا طَ نْها وَ رْ يل مِ دِّ ، وَ قَ ةً كَ نَّ بَرَ هُ مَ ظَ قا وَ أَعْ زْ نَّ رِ هُ ـعُ سَ ـها وَ ىف مايل، وَ أَوْ سِ ىف نَفْ

يت ». وْ دَ مَ يايت وَ بَعْ ا يف حَ فا صاحلِ لَ خَ
(مسـأله ١٥٧٦) مرد مى تواند به زنى كه قصد ازدواج با او را دارد، نگاه كند، 
وىل بنابـر احتيـاط واجب بـه مهان مقدار كه متعارف اسـت كه به هنگام پوشـيدن 
لبـاس خانگـى باز باشـد ؛ نگاه كنـد، مانند بازوها، پاها، رس و قسـمتى از سـينه، نه 

قسمتها ديگر كه معموالً پوشيده مى باشد. 
(مسـأله ١٥٧٧) در مسـأله ياد شـده اگر لباس زن نازك و بدن نام باشـد مانعى 
ندارد، وىل در هر حال بايد به مقدار كه وضع جسـامنى او معلوم شـود بسنده شود 

و از آن حدّ جتاوز نشود. 
(مسـأله ١٥٧٨) رد كردن خواستگار متدين و خوش اخالق، شايسته نيست، 
به ويژه اگر امكاناتى هم داشته باشد كه بتواند زندگى خود و مهرسش را تأمني كند.

(مسأله ١٥٧٩) انحصار كردن حق ازدواج، ظلم به زنان و حمروم كردن آنان 
از مهمرتين حقشـان مى باشد، كه اگر شـكيبايى پيشه كنند مورد ستم قرار مى گريند 
و كسى به دادخواهى آهنا گوش نمى دهد و اگر از سنّت قبيلگى خارج شوند، مورد 
  هتاجم، رسزنش، ننگ و عار اعضا قبيله واقع مى شـوند و عكس العملها حادّ

را به دنبال خواهد داشت. خداوند منّان در ردّ اين افكار مى فرمايد : 
ـونَ » (١) وقِنُ مٍ يُ ـوْ ـام لِقَ كْ ـنَ اهللاّ ِ حُ ـنُ مِ سَ ـنْ أحْ ، وَ مَ ـونَ بْغُ ـةِ يَ لِيَّ اهِ ـمَ اجلْ كْ حُ « أفَ

« آيا داور جاهليّت را جستجو مى كنند ؟ چه كسى از نظر داور از خداوند 
(١)  سوره مائده  ٥ ، آيه ٥٠. 
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هبرت است، برا گروهى كه يقني داشته باشند ؟ ». 
(مسـأله ١٥٨٠ ) آنچه در ميان بسـيار از خانواده ها مرسـوم شـده كه پس از 
آمـدن خواسـتگار و پسـنديدن آن، موضـوع را به اسـتخاره موكول مى كنند، ريشـه 

مذهبى ندارد، و با روايات ياد شده سازگار نمى باشد. 
(مسـأله ١٥٨١ ) دخرت دادن به رشابخوار، بد اخالق، ناپاك و هر كسـى كه به 
احكام دين پا بند نباشـد، مكروه است. رسول اكرمnفرمود « ازدواج قيد و بند 
اسـت، كسـى كه دخرتش را شوهر مى دهد، نيك بينديشـد كه نازدانه اش را به قيد و 

بند چه كسى در مى آورد ». 
(مسـأله ١٥٨٢) بـرا زن و شـوهر هرگونه كاجموئـى از پيكـر يكديگر جايز 
است، از نگاه، بوسه، ملس و غري آهنا، و اگر به انزال منى نيز منتهى شود مانعى ندارد. 
(مسـأله ١٥٨٣) رابطه جنسـى از دبر مهرس مكروه اسـت و اگر راىض نباشـد 

جايز نيست.
تـى باشـد، مانعـى نـدارد،  (مسـأله ١٥٨٤) جلوگـري از بـاردار اگـر موقّ
وىل اگـر بـه عقيـم شـدن يكـى از طرفـني ( زن يـا شـوهر ) باشـد، بنابـر احتيـاط 
واجـب فقط در مورد جايز اسـت كه باردار پياپى رضر جسـمى داشـته باشـد. 
(مسأله ١٥٨٥) اگر جلوگري از باردار مستلزم آن باشد كه انسان عورتش 
را برا پزشك آشكار ناميد، بايد اكتفا شود به مورد كه باردار شدن مستلزم حرج 
باشـد و يـا خـود بـاردار او را به مراجعه به دكرت ناحمرم و كشـف عـورت برا او 

ناگزير سازد. 
 در مسائل پيشني آن است كه انسان كار (مسأله ١٥٨٦) منظور از جلوگري
ا پس از آن كه نطفه منعقد شد، به هيچ وجه ساقط كردن  كند كه نطفه منعقد نشود، امّ

ت بسيار كوتاه باشد.  آن جايز نيست، اگرچه مدّ
(مسأله ١٥٨٧) ناقص اخللقه بودن جنني، بيامر مادر، در مشقت بودن مادر، 



٣٣٩ ........................................................................... احكام ازدواج

ز سقط جنني نمى شود.  مشكالت اقتصاد و امثال آهنا جموّ
خداوند منّان در قرآن كريم مى فرمايد : 

مْ »(١) مْ وَ إيّاكُ هُ قُ زُ نُ نَرْ ، نَحْ القٍ ةَ إمْ يَ شْ مْ خَ كُ الدَ وا أوْ لُ تُ قْ « وَ التَ
« فرزندانتان را از ترس تنگدستى نكشيد، شام و آهنا را ما روز مى دهيم ». 

(مسـأله ١٥٨٨) اگـر يقـني حاصـل شـود كـه اگـر سـقط جنـني نكننـد مادر 
ـه و  ـه تلـف شـود، يـا بچّ تلـف مى شـود، يعنـى : امـر دايـر شـود بـني اينكـه بچّ
مـادر هـر دو تلـف شـوند، در ايـن مـورد كورتـاژ كـردن جايـز اسـت، بـه رشط 
اينكـه دقّـت كاىف مبـذول شـود و مـرگ مـادر در غـري ايـن صـورت قطعى باشـد. 
(مسـأله ١٥٨٩) برا زن واجب اسـت كه شـوهرش هر وقت اراده كند خود 
را در اختيار او قرار دهد، چه در مورد آميزش و يا هر گونه كاجموئى كه بخواهد، به 

جز در مورد دبر، كه اطاعتش واجب نيست. 
(مسأله ١٥٩٠) برا زن حرام است كه از رو خشم و يا به دليل كار و خستگى، 
يـا از ترس باردار شـدن و يا به هـر دليل غري رشعى ديگر از شـوهرش متكني نكند.
(مسأله ١٥٩١) برا زن مستحب است كه خود را آرايش كند، خوشبو سازد، 

زمينه ساز كند و خود را بر شوهرش عرضه ناميد.

 احكام عقد نكاح و أولياى عقد
(مسـأله ١٥٩٢) رابطه زناشـوئى در ميان زن و مرد فقط به يكى از دو صورت 

زير جايز مى شود : 
١ ) ازدواج ٢ ) مالک شدن كنيز

ه به اينكه مسأله كنيز در زمان ما مورد ابتال نيست، به بحث در پريامون  با توجّ
ازدواج بسنده مى كنيم. 

(١)  سوره ارساء  ١٧ ، آيه ٣١. 
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(مسأله ١٥٩٣) عقد ازدواج بر دو قسم است : 
١ ) عقد دائم

 ٢ ) عقد موقّت 
(مسأله ١٥٩٤) در عقد دائم بايد صيغه عقد خوانده شود، و بدون تلفّظ به آن 
 بند سـند ازدواج و امثال آن پا عقد حاصل نمى شـود، اگرچه به وسـيله امضا
خودش را به مضمون عقد اعالم كرده باشد. بلكه بايد به آن تلفّظ شود، به هر زبانى 

كه باشد. و به اين وسيله از ديگر عقدها متاميز مى شود. 
(مسأله ١٥٩٥) عقد عبارت از آن است كه صيغه اجياب توسط يكى از طرفني، 
يا وكيل و يا وىل او خوانده شـود، سـپس صيغه قبول توسـط طرف ديگر، يا وكيل و 

يا وىل او خوانده شود. 
(مسأله ١٥٩٦) صيغه عقد دائم به يكى از دو صورت زير امكان پذير است :

بِلْتُ »   ـذا » و مرد بگويـد : « قَ رٍ كَ هْ سـى بِمَ ـكَ نَفْ تُ جْ وَّ ١ ) زن مثـالً بگويـد : « زَ
ومانند آن .

» ومانند آن . بِلْتُ ذا » و زن بگويد : « قَ رٍ كَ هْ تُكِ بِمَ جْ وَّ ٢ ) مرد مثالً بگويد : « تَزَ
(مسـأله ١٥٩٧) رس دفرتهـا و صاحبـان حمرض، بايد به هنـگام ثبت ازدواج از 
طرفـني وكالـت بگريند و عقد را جار كنند و يا از آهنـا بخواهند كه قبل از ثبت در 

دفرت نسبت به اجرا عقد اقدام كنند. 
(مسـأله ١٥٩٨) پرس و دخرت كه به سـن تكليف رسـيده اند و از نعمت عقل 
برخوردارنـد، در مـورد ازدواج مسـتقل هسـتند و پـدر و جدّ پدر بـر آهنا واليت 
ندارنـد. فقـط در مورد دخرت باكـره اذن پدر يا جد پدری رشط اسـت، و اگر هر دو 
حضور داشـته باشـند، اذن يكى از آهنا كاىف اسـت، و اگر در ميانشان اختالف باشد 

م است.  نظر جدّ مقدّ
(مسـأله ١٥٩٩) منظور از باكره دخرت اسـت كه هنوز عروسـى نكرده و اگر 
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ازدواج كرده نزديكى انجام نگرفته است.
(مسأله ١٦٠٠) اگر دخرت در اثر پرش و امثال آن بكارتش از بني برود، يا به 
وسيله گناه و يا در اثر وطى به شبهه بكارتش رفته باشد، در حكم باكره است و اذن 

پدر در ازدواج او رشط است. 
(مسأله ١٦٠١) دخرت باكره در دست پدر و جدّ اسري ودر حكم كاال نمى باشند، 
تا آهنا مطابق خواسـته ها خويش و يا بر اسـاس عادت قبيلگى در مورد او تصميم 

بگريند، بلكه حتام بايد مصلحت و نياز طبيعى او را مورد نظر قرار دهند. 
(مسـأله ١٦٠٢) اگر پدر و پدربزرگ از ازدواج دخرت باكره جلوگري كنند و 
اين كار عرفا به رضر و زيان او باشـد، واليتشـان ساقط مى شود، و دخرت شخصا در 

مورد خود تصميم مى گريد. 
(مسـأله ١٦٠٣) اگـر اذن گرفتـن از پـدر يـا پدربزرگ بـه جهت بيـامر و يا 
مسـافرت طوالنى آهنا ممكن نباشـد، اذن آهنا ساقط مى شـود و دخرت به طور مستقل 
تصميـم مى گـريد. و در اين صورت اذن ديگـر، چون برادر، يـا حاكم رشع الزم 

نيست. 
(مسـأله ١٦٠٤) دخـرت كه پدر و پدربزرگ ندارد، در تصميم گري مسـتقل 
است و هيچيك از فاميل و غري فاميل حق مداخله در ازدواج او را ندارند، پس آنچه 
در برخى از خانواده ها مرسوم شده كه در امور دخرت بالغ و عاقل مداخله مى كنند و 
يا در تصميم وىلِّ دخرت مداخله مى كنند، ستمى آشكار است، دور از معيارها دينى 
 پيامدها و شـيوه جاهالنه اسـت. و از موجبات فتنه و فسـاد است، كه در موارد

ناگوار نيز در پى دارد.  
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عده اى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است 
(مسأله ١٦٠٥) شش گروه ازدواج با آهنا حرام است : 

مات نسبى )  ل : نسبت ( حمرّ  اوّ
ب، ازدواج با آهنا حرام مى باشد،  (مسأله ١٦٠٦) گروهى از زنان به وسيله نَسَ

كه عبارتند از :
١ ) مادر، مادربزرگ، مادربزرگ پدر و مادر، هر چه باال روند. 

٢ ) دخـرتان، دخـرتان پـرس و دخـرت، و نوه هـا آهنـا، هـر چـه پايـني بروند. 
٣ ) خواهران. 

٤ ) دخرتان خواهر و برادر، و نواده ها آهنا، هر چه پايني بروند. 
ه ها آهنا، هر چه باال روند.  ه پدر و مادر و عمّ ه، عمّ ٥ ) عمّ

٦ ) خاله، خاله پدر و مادر و خاله ها آهنا، هر چه باال روند. 
مات سببى )  م : ازدواج ( حمرّ  دوّ

(مسـأله ١٦٠٧) به وسـيله ازدواج گروهـى از زنان به مرد حمرم مى شـوند كه 
ازدواج با آهنا برا مهيشه بر او حرام است، آهنا عبارتند از :

١ ) زن پـدر، مهـرسِ پدربـزرگ و مهـرسِ پدربـزرگ پـدر، هـر چـه بـاال رود. 
٢ ) عروس، عروس پدر و عروسِ نوادگان، هر چه پايني بروند. 

٣ ) مادر زن و مادربزرگها زن، هر چه باال روند. 
(مسأله ١٦٠٨) مادر زن، عروس و زن پدر به حمض عقد حمرم و ازدواج با آهنا 

حرام مى شود، اگرچه پيش از آميزش متاركه شود و به طالق بيانجامد.
٤ ) ربيبه، يعنى دخرت مهرس از شـوهر قبىل و يا شـوهر بعد، به رشط اينكه با 

مادر او آميزش كرده باشد، مهچنني است نوادگان مهرس. 
(مسأله ١٦٠٩) اگر انسان با زنى ازدواج كند وىل عروسى نكند، تا هنگامى كه 
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او را طـالق نـداده، نمى تواند با دخرتش ازدواج كند، وىل اگر او را قبل از عروسـى 
طالق دهد، مى تواند با دخرتش ازدواج كند. 

پـدر  بـر  مى باشـد،  حـرام  او  شـوهر  بـر  فقـط  زن،  دخـرتِ   (١٦١٠ (مسـأله 
شـوهر و پـرس شـوهر حـرام نمى باشـند، و لـذا انسـان مى توانـد بـا ربيبه پـدر و يا 
ربيبـه پـرس ازدواج كنـد، اگرچـه مـادر او در حبالـه نـكاح پدر يـا پرس باقى باشـد. 
(مسأله ١٦١١) مجع كردن بني دو خواهر مهزمان جايز نيست، و لذا اگر انسان 
با زنى ازدواج كند، تا هنگامى كه آن زن در حباله نكاح اوست، نمى تواند با خواهر 

او ازدواج كند. 
ه او متام نشـده  (مسـأله ١٦١٢) اگر انسـان زنش را طالق رِجعى بدهد، تا عدّ

نمى تواند با خواهرش ازدواج كند. 
ه او،  (مسـأله ١٦١٣) اگر انسـان زنش را طالق دهد، پس از سـپر شدن عدّ

ه طالق باين باشد.  مى تواند با خواهرش ازدواج كند. مهچنني است اگر در عدّ
(مسـأله ١٦١٤) اگر انسـان بخواهد با دخرت برادر و يا دخرت خواهر مهرسش 

ازدواج كند، بايد از مهرسش اجازه بگريد . 
(مسـأله ١٦١٥) اگـر كسـى بـدون اذن مهـرسش بـا دخـرت بـرادر يـا دخـرت 
اجـازه دهـد، عقـد صحيـح مى شـود،  چنانچـه  مهـرس  خواهـرِ او ازدواج كنـد، 
وهبـرت آن اسـت كـه صيغـه عقـد را جتديـد كننـد واگر اجـازه ندهـد باطل اسـت .

(مسـأله ١٦١٦) عمل فحشـا موجب نرش حرمت نمى شود، پس اگر انسان با 
زنى زنا كند، دخرت و مادر او بر اين شخص حرام نمى شود، اگرچه هبرت آن است كه 
با آهنا ازدواج نكند. چنانكه آن زن نيز بر پدر و يا پرس آن مرد حرام نمى شود، اگرچه 

هبرت آن است كه آهنا نيز با آن زن ازدواج نكنند. 
ه يا خالـه خودش زنا كنـد، بنابر  (مسـأله ١٦١٧) اگـر نعوذ باهللاّ  كسـى بـا عمّ
احتيـاط واجـب نمى تواند با دخرت آهنا ازدواج كند. وىل اگر قبالً با دخرت آهنا ازدواج 
كرده باشـد، اين كار موجب حرام شـدن زنش نمى شـود، به خصوص اگر اين كار 
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پس از عروسى رو داده باشد. 
(مسـأله ١٦١٨) اگر انسـان بـا پرس لواط كنـد، خواهر، مـادر و دخرت او بر 

لواط كننده حرام مى شود. 
(مسأله ١٦١٩) اگر انسان با پدر زن، برادر زن و يا فرزند مهرسش لواط كند، 
بنابر احتياط واجب مهرسش بر او حرام مى شـود. و اگر اين كار با حقوق مهرسش 

منافات داشته باشد، او را طالق مى دهد. 
(مسأله ١٦٢٠) اگر لواط كننده بچه باشد، موجب نرش حرمت نمى شود. 

(مسأله ١٦٢١) اگر انسان با زن شوهردار عمدا ازدواج كند، ازدواجش باطل 
است، و آن زن بر اين مرد حرام ابد مى شود. 

(مسأله ١٦٢٢) اگر كسى نمى دانست كه ازدواج با زن شوهردار حرام است، 
و لذا با او ازدواج كرده، بنابر احتياط واجب باز هم بر او حرام ابد مى شود. 

(مسـأله ١٦٢٣) اگر انسـان نمى دانست كه زنى شوهر دارد و لذا با او ازدواج 
كرد، وىل هرگز زناشـوئى با او انجام نگرفت، بر او حرام ابد نمى شـود، پس اگر 
ه اش بنابر  بعدها شـوهر آن زن بمريد و يا او را طالق دهد، پس از سـپر شـدن عدّ

احتياط واجب مى تواند با عقد جديد با او ازدواج كند . 
 ه اش ازدواج كند، بر او حرام ابد (مسأله ١٦٢٤) اگر كسى با زنى در ايّام عدّ
ه نزديكى نكرده باشد، در  مى شـود، مگر اينكه جاهل باشـد و تا سپر شدن ايّام عدّ

اين صورت حرام نمى شود، بلكه مى تواند با عقد جديد با او ازدواج كند. 
(مسـأله ١٦٢٥) در جهالـت مانع از حرمت ابد، فـرق نمى كند كه جاهل به 
ه اسـت، و يـا نداند كه  موضـوع يـا جاهل به حكم باشـد، يعنـى نداند كه زن در عدّ
ه حرام اسـت، در هر دو مورد به رشط اينكه آميزش انجام  ازدواج با زن در حال عدّ

نشده باشد، حرام ابد نمى شود. 
(مسـأله ١٦٢٦) ازدواج كردن با زن زناكار، اگرچه مشـهور به اين كار باشد، 
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 مانعى ندارد، وىل نسبت به كسى كه نمى داند آيا توبه كرده يا نه، كراهت دارد. برا
آگاهى از توبه او مهني مقدار كاىف است كه او را به گناه دعوت كند و او امتناع ناميد. 
ه طالق رجعى  (مسـأله ١٦٢٧) اگر كسى با زن شـوهردار، و يا زنى كه در عدّ
اسـت، زنـا كنـد، بنابر احتياط واجـب آن زن بر او حـرام ابد مى شـود، اگرچه از 

ه بودن او آگاه نباشد.  شوهردار بودن، يا در حال عدّ
(مسأله ١٦٢٨) در اين مسأله در مورد شوهردار بودن فرق نمى كند كه شوهر 

دائمى داشته باشد يا ازدواج موقّت كرده باشد. 
(مسأله ١٦٢٩) اگر زن شوهردار زنا كند، به مهرس خود حرام نمى شود.

(مسـأله ١٦٣٠) انسـان نمى تواند بيش از چهار زن دائمى داشته باشد، وىل در 
مورد زن موقّت حمدوديّتى نيست.

م : شري دادن ( رضاعى )   سوّ
(مسـأله ١٦٣١) شـري دادن با رشايط زيـر موجب حمرميّـت و حرمت ازدواج 

مى شود : 
١ـ  شري خوردن به وسيله مكيدن از پستان زن باشد، نه به وسيله شيشه و امثال 

آن. 
ه سري شود. شري  ٢ ـ شري خوردن به صورت كامل باشد، يعنى در هر نوبت بچّ
خوردهنا بريده بريده موجب نرش حرمت نمى شود، اگرچه تعداد آهنا زياد باشد. 

 ت در ميان هر نوبت شـريدهى، برا (مسـأله ١٦٣٢) فاصله هـا كوتـاه مـدّ
رسگرم شـدن بچه يا جابجا شـدن او از پستانى به پستان ديگر و يا مانند آهنا، مانع از 

نرش حرمت نمى شود. 
٣ ـ شريدهى به مقدار الزم باشد، و آن عبارت است از : 

١ ) پانزده بار شريدهى پياپى، بدون فاصله شدن شريِ زن ديگر. 
ت ٢٤ ساعت  ت يك شـبانه روز كامل، به طور كه به مدّ ٢ ) شـريدهى به مدّ
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هر وقت نياز به غذا پيدا كند، فقط از پسـتان او شـري بخورد، از پسـتان ديگر شـري 
نخورد و غذا ديگر نيز نخورد.

٣ ) آن مقدار از پسـتان يك زن شـري بخورد كه گوشت و استخوانش با شري او 
استحكام پيدا كند، و به صورت حمسوس با شري او رشد و نموّ كند. اگرچه در ميان 
آهنا غذا ديگر هم بخورد، يا از پسـتان زن ديگر هم شـري بخورد. مگر اينكه به 

قدر فاصله بيفتد كه رشد و نمو كودك عرفا به شري آن زن مستند نباشد. 
٤ ـ شـري خوردن از پسـتان يك زن باشـد، پس اگر بچه ا آن مقدار الزم را از 
پسـتان دو زن بخورد نرش حرمت نمى كند، اگرچه هر دو يك شـوهر داشته باشند و 
شـري هر دو زن مربوط به يك شـوهر باشد. حتى نسـبت به آن مرد نيز حمرميّت اجياد 

نمى شود. 
٥ـ  بايد شـري مربوط به زايامن باشـد، پس اگر از پسـتان زنى بدون زايامن شـري 

جار شود، اين شري نرش حرمت نمى كند. 
(مسـأله ١٦٣٣) در مـورد نرش حرمت كردن شـري مربوط بـه زايامنى كه از راه 

نامرشوع نطفه اش منعقد شود، اشكال هست. 
٦ ـ شري خوردن پيش از رسيدن كودك به دو سالگى باشد. 

(مسـأله ١٦٣٤) بنابر احتياط واجب بايد از زايامن آن زن نيز دو سـال نگذشته 
باشد و كودك قبالً از شري گرفته نشده باشد. 

ه ا با رشايط ياد شده از پستان زنى شري بخورد، فرزند  (مسأله ١٦٣٥) اگر بچّ
آن زن و فرزندِ شـوهر او ( صاحب شـري ) به شـامر مى آيد و مهه احكام پدر و مادر 

بى ) برا آهنا حاصل مى شود.  واقعى ( نَسَ
(مسـأله ١٦٣٦) فرزندان زنِ شريده و فرزندان شوهرش، برادران و خواهرانِ 
شريخوار ؛ پدران و مادرانشان، پدربزرگ و مادربزرگ او ؛ برادران و خواهرانشان 

ه ها، دايى ها و خاله ها او به حساب مى آيند ؛ و هكذا.  نيز عموها و عمّ
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(مسأله ١٦٣٧) مهه احكام خويشاوندان نسبى و سببى، در مورد خويشاوندان 
 ،دخرت شـري ،مادر شـري ،مى باشـد، بنابر اين خواهر شـري نيز جـار شـري
ه و خاله  خواهر زاده شـري، برادر زاده شري، مادر زن شري، عروس شري، عمّ

شري، حمرم هستند و ازدواج با آهنا حرام مى باشد. 
(مسأله ١٦٣٨) انسان نمى تواند با دو خواهر شري مهزمان ازدواج كند. 

 و دخرت خواهر شـري (مسـأله ١٦٣٩) ازدواج كـردن بـا دخرت برادر شـري
مهرس، بدون اجازه مهرس جايز نيست. 

(مسأله ١٦٤٠) به طور كه خويشاوندان نسبى و سببى زن شريده و شوهرش 
به شـريخوار حمرم مى شـوند، خويشـاوندان شـري آهنا نيز به بچه شريخوار حرام و 
حمرم مى شـوند. به عنوان مثال : خواهر شـري زنِ شـريده، بر فرزند شري او حرام 

و حمرم مى باشد. 
ه  ه را شـري دهـد، اين دو بچّ (مسـأله ١٦٤١) اگر زنى با شـري دو مهرس، دو بچّ
نسـبت به يكديگر حمرم نمى شـوند، حتّى مى توانند با يكديگـر ازدواج كنند، وىل هر 
 و صاحب شري و مهه خويشان نسبى، سببى و شري يك از آهنا نسبت به مادر شري

آن دو، حرام و حمرم مى شوند. 
(مسـأله ١٦٤٢) پـدر و پدربـزرگ كـودك شـريخوار نمى تواننـد بـا دخـرت و 
نواده ها صاحب شري ازدواج كنند، خواه آهنا فرزندان نسبى صاحب شري باشند يا 

 .فرزندان شري
(مسـأله ١٦٤٣) شـريدهى موجب نرش حرمت با يقني  ، و گواهى دو شـاهد 

عادل ثابت مى شود. 
عا او  (مسـأله ١٦٤٤) اگر زنى بگويد كه من فالن كودك را شـري دادم، با ادّ

رابطه شري ثابت نمى شود، مگر اينكه علم حاصل شود. 
فـالن  زن  فـالن  كـه  دهنـد  گواهـى  زن   تعـداد اگـر   (١٦٤٥ (مسـأله 
كـودك را شـري داده اسـت، بـا گواهـى آهنـا رابطه شـري ثابـت نمى شـود، اگرچه 
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تعدادشـان بـه چهـار تـن برسـد، مگـر اينكـه از گواهـى آهنـا علـم حاصل شـود. 
 چهارم : لعان

چهارمـني عامل حرمـت بني مرد و زن، لعان با رشائط خاصّ آن اسـت كه در 
باب لعان بيان گرديده است. 

(مسـأله ١٦٤٦) اگر زنى الل باشـد و يا قدرت بر سـخن گفتن نداشته باشد، 
اگر شـوهرش او را به فحشـا متّهم كند، آن زن بر شـوهرش حرام مى شـود، اگرچه 
لعان در ميان آهنا انجام نپذيرد. مرشوط بر اينكه رشايط لعان فراهم باشد بلكه بنابر 

احتياط واجب اگر رشايط لعان فراهم نباشد . 
پنجم : نُه بار طالق دادن 

به طور كه در فصل طالق بيان خواهد شـد، اگر كسـى زنش را نه بار طالق 
دهد، آهنا به يكديگر حرام ابد مى شوند. 

 ششم : كفر 
(مسـأله ١٦٤٧) زنِ مسـلامن هرگـز نمى توانـد بـا مـرد كافـر ازدواج كنـد، 
چـه اهـل كتـاب باشـد يـا نـه. برا مـرد مسـلامن نيـز جايز نيسـت كـه بـا زن كافر 
موقّـت.  يـا  باشـد  دائـم  صـورت  بـه  خـواه  كنـد،  ازدواج   ( كتـاب  اهـل  غـري   )
(مسـأله ١٦٤٨) مـرد مسـلامن مى تواند با زن هيـود يا مسـيحى، به صورت 
دائمى و يا موقّت ازدواج كند، ولی مكروه اسـت، به ويژه دائمى، به خصوص اگر 

زن مسلامن فراهم باشد و ازدواج با او امكان پذير باشد. 
(مسـأله ١٦٤٩) اگر مرد مسـلامن با داشتن زن مسلامن بخواهد با زن هيود و 
يـا نرصانـى به صورت دائـم ازدواج كند، بايد از مهرسش اذن بگـريد ، و اگر پس از 

اجرا عقد نيز اجازه دهد كفايت مى كند. 
(مسـأله ١٦٥٠) اگر كسـى بخواهد بـا زن هيود و يا با زن مسـيحى ازدواج 

موقّت انجام دهد، اجازه مهرسش رشط نيست. 
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(مسـأله ١٦٥١) ازدواج موقّت با زن جموسـى ، بيش از زن هيود و مسـيحى 
كراهت دارد ، وىل ازدواج دائم با زن جموسـى خاىل از اشكال نيست، و بنابر احتياط 

واجب ترك آن الزم است. 
(مسأله ١٦٥٢) ارتداد از اسالم بر دو نوع است : 

١ ) ارتداد فطر
 ٢ ) ارتداد مىلّ 

(مسأله ١٦٥٣) كسى كه پدر و مادر و يا فقط پدرش مسلامن بوده و بر فطرت 
اسالم به دنيا آمده، اگر از آيني اسالم برگردد، او را مرتدّ فطر مى نامند. 

(مسـأله ١٦٥٤) كسـى كـه كافـر به دنيـا آمده، پس از رسـيدن به حـدّ تكليف 
مسلامن شده، اگر از اسالم برگردد، او را مرتدّ مىلّ مى نامند. 

(مسأله ١٦٥٥) اگر كسى با ارتداد فطر مرتدّ شود، حتام بايد زنش از او جدا 
ه وفات نگه بدارد، چه زناشـوئى انجام يافته باشـد، و يا فقط عقد بسـته  شـود و عدّ

باشد. 
(مسأله ١٦٥٦) در مرتدّ مىلّ لزوم جدا شدن مهرسش از او حملّ اشكال است، 
به ويژه بعد از مراسـم زناشـوئى. وىل بايد از او كناره گري كند و به او اجازه ندهد 

كه از و كاجموئى ناميد. 
ه طالق نگه  (مسأله ١٦٥٧) زنِ مرتد مىلّ هنگامى كه از شوهرش جدا شد عدّ
ه  ه از او منقطع مى شـود. وىل اگر در اثنا عدّ مى دارد و بعد از سـپر شـدن ايام عدّ
ه وفات نگه بدارد.  ه را رها كرده، عدّ شوهرش بمريد، بنابر احتياط واجب بايد آن عدّ
، اگر به صورت  (مسـأله ١٦٥٨) اگر زنى مرتد شـود، چه ارتداد فطر يا مىلّ
كافـر غـري كتابى درآيد، حتام بايد شـوهر مسـلامنش از او جدا شـود و عقدش باطل 
مى شـود. وىل اگـر بـه صورت اهـل كتاب درآمـد، در حبالـه نكاح شـوهرش باقى 

مى ماند، چه زناشوئى انجام يافته باشد يا نه. 
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(مسـأله ١٦٥٩) اگرچه ارتداد موجب بطالن عقد نكاح اسـت، ولی  موجب 
حرمت ابد نمى شـود و از نكاح جمدد مانع نمى شـود، نه در مورد زن و نه در مورد 
مرد. پس اگر شـخص مرتد در ارتداد خود باقى بامند، حكم دينى كه برگزيده بر او 
جار مى شـود، و اگر به اسـالم بازگردد، مى تواند با عقد جديد با مهرس قبىل خود 

 . ازدواج ناميد، خواه ارتداد فطر باشد يا ارتداد مىلّ
(مسـأله ١٦٦٠) اگر دو زوج كافر مهزمان مسـلامن شـوند، بر نكاح خود باقى 

مى مانند. 
(مسـأله ١٦٦١) دو زوج كافر كه عقد بسـته بودند و مراسم زناشوئى در ميان 

آهنا حاصل نشده بود، اگر يكى از آهنا مسلامن شود، عقدشان باطل مى شود. 
(مسـأله ١٦٦٢) دو زوج كافر كه مراسم زناشوئى در ميانشان انجام يافته اگر 
ه طالق به آيني  ت عدّ يكى از آهنا مسلامن شود، منتظر مى ماند، اگر آن يكى هم در مدّ
ه مسلامن  ت عدّ ف شـود، بر نكاح خود باقى مى ماند. وىل اگر تا پايان مدّ اسـالم مرشّ

نشود، ازدواجشان باطل مى شود. 
(مسأله ١٦٦٣) از فرض باال استثنا مى شود صورتى كه مرد مسلامن شود و زن 
هيود يا مسيحى باشد، در اينجا عقد نكاح باطل نمى شود، خواه زناشوئى انجام يافته 
ه طالق اسالم بياورد و يا بر كفر خود باقى بامند. ت عدّ باشد يا نه، خواه زن نيز در مدّ

(مسأله ١٦٦٤) شايسته است كه مرد مؤمن با زن مؤمنه ازدواج كند، و ازدواج 
كردن با زن سنّى غري مستضعف مكروه است . 

(مسأله ١٦٦٥) ازدواج زن با ايامن با مرد غري مستضعف از اهل خالف ( غري 
شيعه ) كراهت بيشرت دارد. 

(مسأله ١٦٦٦) ازدواج كردن مرد يا زن شيعه با اهل خالف، اگر ترس گمراه 
شدن در بني باشد، حرام است، وىل عقدشان باطل نيست. 

(مسـأله ١٦٦٧) بنابر احتياط واجب بايد از ازدواج با مرد يا زن ناصبى پرهيز 
شود. 
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ازدواج موّقت
(مسأله ١٦٦٨) ازدواجى كه تا وقت معيّنى بدون نياز به طالق انجام مى گريد 

تعه و ازدواج موقّت ناميده مى شود.  و در رسِ وقت پايان مى پذيرد، مُ
(مسـأله ١٦٦٩) مرشوعيّـت ازدواج موقّـت به امجاع مهه فرق اسـالمى ثابت 
شـده، و بـه امجاع و اتّفـاق آرا اهل بيت عصمت و طهارت D  و شـيعيان آنان، 
هرگز نسـخ نشده اسـت. چنانكه روايات فراوانى از طريق شـيعيان و اهل سنّت بر 

آن داللت مى كند. 
اجيـاب  بـه  نيـاز  دائـم  ازدواج  مهاننـد  موقّـت  ازدواج  در   (١٦٧٠ (مسـأله 
ـكَ  تُ جْ وَّ زَ بگويـد : «  زن  كـه  اسـت  كاىف  مقـدار  مهـني  و  هسـت،  لفظـى  قبـول  و 
ـتُ ». و يـا مـرد  بِلْ ـذا » پـس مـرد بگويـد: « قَ هُ كَ رُ ـدْ ـرٍ قَ هْ ـذا بِمَ ـتٍ كَ قْ نَفْـيس إىل وَ
ـتُ  بِلْ ـذا » پـس زن بگويـد: « قَ هُ كَ رُ ـدْ ـرٍ قَ هْ ـذا بِمَ ـتٍ كَ قْ ـكِ إىل وَ جُ وَّ تَزَ بگويـد : « أَ
» و يـا هـر عبـارت ديگـر كه ايـن معنـى را ادا كند اگر چه بـه لفظ عربی نباشـد .

(مسأله ١٦٧١) در ازدواج موقّت حتام بايد مهر ذكر شود، پس اگر گفته نشود 
عقد باطل مى شود.

ت مشخص و مطرح  (مسـأله ١٦٧٢) در ازدواج موقّت بايد ابتدا و انتها مدّ
شـود، پس اگر رصحيا گفته نشود، چه از رو فراموشى باشد، يا از رو خجالت، 

ر اينكه قصدشان كفايت مى كند، ازدواج تبديل به دائم مى گردد. و يا به تصوّ
ت، به چند بار آميزش  (مسأله ١٦٧٣) اگر در ازدواج موقّت به جا تعيني مدّ
ت  بسـنده كنند، مثالً بگويند : يك يا چند بار، بنابر احتياط واجب الزم اسـت كه مدّ

را هبه كنند و عقد را جتديد ناميند. 
ت دقيقا تعيني  (مسـأله ١٦٧٤) در ازدواج موقّـت حتام بايد ابتدا و انتهـا مدّ
ص  شـود، پس اگر بگويد تا آمدن فالنى از مسـافرت، و تاريخ آمدن او دقيقا مشـخّ

نباشد، عقد باطل است.
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(مسـأله ١٦٧٥) در عقـد موقّـت نيـاز به طالق نيسـت، بلكه بـه يكى از دو 
طريق زير از يكديگر جدا مى شوند : 

ت تعيني شده.  ١ ) سپر شدن مدّ
ت.  ٢ ) هبه كردن بقيه مدّ

 ت كوتاهى برا (مسأله ١٦٧٦) وىلّ دو طفل صغري مى توانند آن ها را برا مدّ
ت  اهـداف ديگـر ـ از قبيل اجياد حمرميّت ـ به يكديگر عقد كننـد، اگرچه در آن مدّ
قابل كاجموئى نباشـند. اين عقد صحيح است به رشط اينكه مفسده ا در كار نباشد 

و سهل انگار نسبت به حقّ صغري به شامر نيايد.

 عيبهايى كه موجب فسخ مى شود
 (مسـأله ١٦٧٧) از آنجا كه "نكاح" عقد الزم اسـت بر خالف ديگر عقدها
الزم، با پشـيامنى و اقاله طرفني فسـخ نمى شود. بلكه در عقد دائم بايد برا جدايى 
طالق و در عقد موقت يا با متام شدن وقت معني و يا با بخشش باقى وقت از طرف 

مرد از يكديگر جدا شوند.
(مسأله ١٦٧٨) زن در چهار مورد اختيار فسخ دارد : 

١ ) مرد ديوانه شود، خواه پيش از عقد ديوانه بوده و يا بعد از عقد ديوانه شود، 
اگرچه زناشوئى هم انجام شده باشد.

٢ ) مرد قدرت نزديكى نداشـته باشـد، به رشط اينكه حتى يك بار هم نزديكى 
ل ناتوان بوده، يا  نكـرده باشـد و از نزديكى با زنان ديگر نيز ناتوان باشـد. چـه از اوّ

بعدا ناتوان شده باشد. 
٣ ) مرد به هنگام عقد اخته باشد.

٤ ) نسب مرد خالف درآيد.
(مسـأله ١٦٧٩) اگـر زنـى با مرد ازدواج كنـد و مرد، خـود را از يك فاميل 
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خاىص معرىف كند، اگر معلوم شـود كه از آن فاميل نيسـت، زن حق فسـخ دارد، چه 
پيش از مراسم عروسى كشف شود يا بعد از آن.

(مسأله ١٦٨٠) مرد نيز در هشت مورد اختيار فسخ دارد :
١ ) زن ديوانه باشد.

٢ ) زن مبتال به جذام ( خوره ) باشد. 
٣ ) زن مبتال به برص ( پيسى ) باشد. 

٤ ) زن عيبى داشته باشد كه مانع نزديكى و يا موجب سختى آن باشد، از قبيل 
، حتّى تنگ بودن بيش از حدّ كه  ه در حملّ ، بودن گوشت، استخوان يا غدّ پارگی حملّ

عيب شمرده شود. 
٥ ) زن مبتال به افضا باشـد، يعنى نشيمنگاه او با جمرا حيض يكى شده باشد 

و ديواره از ميان رفته باشد. 
٦ ) زن نابينا باشد، اگرچه ظاهر چشم ها سامل به نظر برسد. 

٧ ) زن لنگ باشد. 
٨ ) زن مرتكب زنا باشد. 

(مسـأله ١٦٨١) ايـن موارد هشـتگانه منحـرصا در جايى موجب خيار فسـخ 
مى شـوند كـه از قبل از عقد موجود باشـند، پـس اگر بعد از عقد پديـد آيند موجب 

خيار فسخ نمى شوند، خواه پيش از عروسى باشد يا بعد از آن. 
(مسـأله ١٦٨٢) اگر مرد پس از آگاهى از عيب زن، اقدام به نزديكى كند، اين 

عمل نشان رضايت است. 
(مسـأله ١٦٨٣) اگـر زن پـس از آگاهى از عيب مرد، از او متكـني كند، آن نيز 

بنابر احتياط واجب نشان رضايت مى باشد. 
(مسأله ١٦٨٤) اگر با دخرت به عنوان باكره ازدواج كند، بعدا معلوم شود كه 
باكره نبوده، حق فسخ ندارد، بلكه اگر ثابت شود كه ازاله بكارت به وسيله نزديكى 
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بوده، به مقدار تفاوت باكره و غري باكره از مهريّه كم مى شود. 
(مسـأله ١٦٨٥) اگـر كسـى با مـرد بيـامر ازدواج نمـود و پيـش از حصول 
ه و ارثى ثابت نمى شود.  نزديكى آن مرد از دنيا رفت، عقد باطل است، مهريّه و عدّ

 احكام مهريّه
(مسأله ١٦٨٦) هر چيز كه ماليّت دارد و رشعا كسب كردن با آن جايز است، 
مى توان آن را مهريّه قرار داد، اگرچه بسيار اندك باشد، خواه جنس، منفعت، نقد يا 
ه باشد. پس اگر دوختن لباس يا تعليم قرآن را مهريّه قرار دهند، مانعى ندارد. در ذمّ

(مسأله ١٦٨٧) چيز كه رشعا كسب كردن با آن جايز نيست، نمى توان آن را 
مهريّه قرار داد، از قبيل : رشاب، خوك، آالت قامر و امثال آهنا. 

(مسـأله ١٦٨٨) بايد مهريّه در عقد ملك زوجه قرار داده شـود، پس اگرملك 
شخص ديگر چون پدر، مادر يا برادر زوجه قرار بگريد عقد باطل مى شود. 

(مسـأله ١٦٨٩) اگـر وىل رشط كنـد كه مقدار از مهريّه از آنِ او باشـد، عقد 
باطل مى شـود. اما او مى تواند رشط كند كه عالوه بر مهريّه چيز به او داده شـود، 

و زن مى تواند كه اين رشط را ساقط كند. 
(مسأله ١٦٩٠) بايد در نكاح مهريّه ا در كار باشد، پس اگر ازدواج بر اساس 

نداشتن مهريّه مبتنى شود، باطل مى شود. 
(مسـأله ١٦٩١) اگر بـه هنگام اجرا عقـد مهريّه مطرح نشـود، اگر ازدواج 
موقّت باشد، عقد باطل مى شود، وىل اگر عقد دائم باشد، باطل نمى شود، جز اينكه 

در صورت نزديكى كردن مهراملثل بر عهده اش مى باشد. 
(مسـأله ١٦٩٢) اگـر در عقـد مقدار مهريّه تعيني نشـود، بلكه بـه نظر يكى از 
زوجني موكول شـود، اگر عقد موقّت باشـد، باطل مى شـود و اگر عقد دائم باشـد 
عقد صحيح اسـت. پس اگر به نظر شـوهر موكول شـود، او هر چه بگويد زن بايد 
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ـنّه  بپذيرد، كم باشـد يا زياد. و اگر به نظر زن موكول شـود، او نمى تواند از مهر السّ
جتاوز كند. 

(مسـأله ١٦٩٣) بـه حمض اجرا عقـد، زن مالك مهريّه مى شـود و حق دارد 
كـه مهـه آن را مطالبـه كند، و اطـالق عقد اجياب مى كنـد كه مهريّه نقد باشـد، خواه 
شوهر توانمند باشد يا تنگدست، و مى تواند پيش از وصول كامل آن از متكني دادن 

خوددار كند.
(مسـأله ١٦٩٤) اگر شـوهر پيـش از پرداخـت مهريّه نزديكى كنـد، ديگر زن 
نمى توانـد بـه خاطر گرفتـن مهريّه از متكني دادن خـوددار كند، و اگـر اين كار را 
انجام دهد ناشزه مى شود. وىل اگر مطالبه كند بر شوهر واجب است كه اگر قدرت 

دارد آن را پرداخت كند، مهانند ديگر قرضهايش. 
(مسـأله ١٦٩٥) در ازدواج موقّـت اگر پيش از حصـول نزديكى، زمان تعيني 

شده سپر شود و يا يكى از طرفني بمريد، چيز از مهر كم نمى شود.
ت را بذل كند،  (مسـأله ١٦٩٦) اگـر در ازدواج موقّـت پيـش از نزديكـى مـدّ

ساقط شدن نصف مهر حملّ اشكال است .
(مسأله ١٦٩٧) اگر زن مهه مهريّه يا قسمتى از آن را به شوهرش ببخشد، آنگاه 
مـرد پيـش از نزديكى او را طالق دهد، يا پيـش از نزديكى يكى از آهنا بمريد، نصف 

مهر بر گردن زن است كه به مرد پرداخت كند. 
(مسـأله ١٦٩٨) اگـر مرد زنى را جمبـور به نزديكى كند، بايـد مهراملثل به او 

بپردازد. وىل اگر با رضايت او با و زنا كند، در اين صورت مهريّه ندارد.
(مسـأله ١٦٩٩) سنگينى مهريّه مكروه است و در روايات پيشوايانDآمده 
شـوم  عالمـت  آن  سـنگينى  و  زن  بركـت  نشـان  مهريّـه  بـودن  كـم  كـه  اسـت 
ـنّه » باشـد.  بـودن اوسـت. مهچنـني مكـروه اسـت كـه مهريّـه بيـش از « مهـر السّ
نّه عبارت است از ٥٠٠ درهم و آن معادل ١٤٨٥/٥  (مسأله ١٧٠٠) مهر السّ

گرم تقريبا نقره مى باشد . 
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حقوق زنا شويي
(مسـأله ١٧٠١) از حقوق زن دائم اين اسـت كه مهرسش هر چهار شب، يك 
شب بايد در نزد او بامند، خواه مهرس ديگر داشته باشد يا نه. وىل در ازدواج موقّت 

ى برگردن مهرس نيست.  چنني حقّ
(مسـأله ١٧٠٢) اين حق در مورد اسـت كه شـوهر در وطن باشد، پس اگر 
مسـافرت برود و در نزد مهرسش نباشد، مانعى ندارد، مگر اينكه به قدر مسافرت 
كند كه عرفا به معنا سهل انگار در حق مهرس و بر خالف معارشت نيكو باشد. 
(مسـأله ١٧٠٣) كسـى كه بيش از يك مهرس دارد، بنابر احتياط واجب بايد به 
هنگام بازگشـت از سـفر، از كسـى رشوع كند كه به هنگام مسـافرت نوبت او بوده 

است.
(مسـأله ١٧٠٤) كسى كه سفر زياد مى رود، بنابر احتياط واجب بايد رضايت 

مهرس يا مهرسانش را جلب كند. 
(مسأله ١٧٠٥) زن مى تواند به جهت خستگى و فرسودگى از حق شب خود 
چشـم پوشى كند، يا به جهت فرار از كار ناخوشايند چون طالق از اين حق خود 
بگذرد، يا برا جلب نظر شوهرش به چيز چون اضافه كردن نفقه، اذن خروج از 

منزل و امثال آهنا از اين حقّش بگذرد. 
(مسـأله ١٧٠٦) از حقـوق زن دائم بر عهده شـوهر، خواه جوان باشـد يا نه، 
حق نزديكى هر چهار ماه يكبار از طريق متعارف، در حدّ اشباع غريزه جنسى بطور 

معمول مى باشد. 
 (مسـأله ١٧٠٧) بنابـر احتيـاط واجـب در ازدواج موقّت نيز ايـن حق جار

است، مگر اينكه بنا عقد بر عدم كاجموئى باشد. 
ت چهار مـاه با مهرسش  (مسـأله ١٧٠٨) اگـر مـرد به جهت خشـم، به مـدّ
آميـزش نكنـد، زن مـی تواند نزد حاكم رشع شـكايت كنـد ، وحاكـم رشع او را به 
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نزديكـى كـردن و يا طـالق دادن وادار مى كند. وىل اگـر اين كار به جهـت ناتوانى، 
مسافرت و امثال آهنا باشد، زن حق شكايت ندارد. 

(مسـأله ١٧٠٩) زن بايد در برابر مهه كاجموئيها شـوهر تسـليم شـود، به جز 
ـر را از بني بربد و با  نزديكـى از دبـر، كه مى توانـد آن را نپذيرد. و بايـد موجبات تنفّ
اقسـام خوشـبو كننده ها و آرايشـيهايى كه شـوهرش برايش فراهم مى كند، خود را 

بيارايد، و زمينه را برا خواسته ها مهرسش فراهم ناميد. 
يـا)  او  اذن  بـدون  شـوهرش  خانـه  از  زن  رفتـن  بـريون   (١٧١٠ (مسـأله 
رضايـت او جايـز نيسـت، مگـر اينكـه بـرا درمـان و امثـال آن ناگزيـر شـود، كه 
جّ واجب باشـد. اگـر تـرك كنـد به رضر مى افتـد، و يا بـرا ادا واجـب، مانند حَ
(مسـأله ١٧١١) اگـر شـوهر مهـرسش را از خانـه بريون كنـد و او در منزل 
ديگر مسـتقر شود، ظاهر اين اسـت كه بريون رفتنش از آن منزل بدون اذن شوهر 

مانعى ندارد.
(مسأله ١٧١٢) اگر مهرس ناشزه شود و حقوق شوهرش را ادا نكند، شوهر 
مى تواند او را موعظه كند، اگر موعظه سود نبخشد، در رختخواب به او پشت كند، 
 كه خونى نشود و استخوانش نشكند، او را  اگر آهنم مؤثر نباشد، مى تواند در حدّ

تأديب كند. 
(مسأله ١٧١٣) اگر مرد حقوق مهرسش را ادا نكند، زن نمى تواند ناشزه شود 
و از حقوق شوهرش امتناع كند، بلكه او مى تواند يكى از دو راه را در پيش بگريد : 
١ ) شكايت به نزد حاكم رشع بربد، تا او را به ادا حق مهرسش وادار كند، و 
اگر خوددار كند او را تعزير ناميد، و در صورت مطالبه طالق از سـو زن، او را 

وادار به طالق كند، و اگر امتناع كند خودش طالق دهد. 
٢ ) از برخى از حقوق خود چشـم پوشـى كند، مثالً از حق شب خود بگذرد، 

تا به اين وسيله از بحرانى شدن اوضاع جلوگري كند، تا به طالق منجر نشود. 
ه به اينكـه خداوند قيموميت و رسپرسـتى خانواده را  (مسـأله ١٧١٤) بـا توجّ
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بـر عهـده شـوهر قـرار داده، انتظار مـى رود كه با عقـل و درايـت و مطابق حكمت 
و كياسـت، با وسـعت قلب و سـعه صدر، در حلّ مشـكالت تالش كنـد، در برابر 
بحراهنا و تشويشـها شـكيبائى پيشه كند، از لغزشـها و خطاها چشم پوشى ناميد، از 
ا پرهيز كند. با  خشـم و غضب، حرص و آز، و از هر گونه جلاجت و پافشـار جدّ

استمداد از خداوند منّان از دامها شيطان خود را رها سازد.
(مسـأله ١٧١٥) شايسـته اسـت زن نيـز جايگاه خود را بشناسـد، مسـئوليت 
 سـنگني خود را بـه هبرتين وجهى ايفا كنـد، فراموش نكند كه جهاد او شـوهردار
نيكو، تالش برا جلب خوشـنود مهرس، مهراهى و مهگامى و مهسـوئى با شوهر 

است، و حق شوهر بر گردن او بيش از حقوق هر فرد ديگر است. 
از رسول اكرم  n روايت شده كه فرمود : 

« اگر قرار بود دسـتور بدهم كه كسـى برا كسـى سـجده كند، به زن دستور 
مى دادم كه بر مهرسش سجده كند ». 

(مسـأله ١٧١٦) دسـتورات خداوند منّان برا هر يك از زن و شوهر، و قرار 
دادن آهنا در جايگاه شايسـته خود، و آموزش دادنشـان با تعاليم عاليه اهلى، مهه اش 
برا حفظ كانون خانواده و فراهم كردن عوامل خوشبختى افراد خانواده، و بر حذر 
داشتن آهنا از گرفتار شدن در دامها شيطان و نرينگها نفس اغواگر مى باشد. از 
اين رهگذر بر هر زن و شـوهر با ايامن واجب اسـت كه به هنگام شعله ور شدن آتش 
غضب، عنان عقل و بردبار را از دسـت ندهند و از تصميم گري ها شـتاب زده 
پرهيـز كننـد، تا خدا ناكرده با پيامدها ناپسـند و فاجعه ها جربان ناپذير مواجه 

نگردند. 
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 احكام اوالد
(مسأله ١٧١٧) فرزند به صاحب نطفه ا كه نطفه اش از او منعقد شده ملحق 
مى شـود. خواه اين انقعاد نطفه به وسـيله آميزش جنسى صورت بگريد، يا مثالً منىِ 
مرد رسازير شـود و به سـو رحم مهرسش جذب شـود، يا به وسـيله دستگاهى به 
رحم مهرسش هدايت شود، و يا اسپرم مرد در بريون با ختمك زن تلقيح شود، آنگاه 

در رحم او قرار داده شود. 
(مسـأله ١٧١٨) در متام فرضها ياد شـده مهه آثار فرزند و پدر ومادر بار 
مى شود، از قبيل حرمت ازدواج، جواز نگاه، لزوم نفقه و ثبوت ارث و امثال آهنا. 

(مسـأله ١٧١٩) اگـر اين رابطـه و آميزش به صـورت نامـرشوع رخ دهد، از 
يكديگر ارث نمى برند، وىل سقوط نفقه حملّ اشكال است

(مسـأله ١٧٢٠) اگر يكـى از طرفني قصد زنا كرده، وىل امر بر ديگر مشـتبه 
شده، در ميان كودك و فرد كه به اشتباه افتاده ارث برقرار مى شود، وىل بني كودك 

و فرد زناكار ارثى صورت نمى پذيرد. 
(مسأله ١٧٢١) اگر پس از انقعاد نطفه كودك از راه نامرشوع، آن زن و مرد با 
 يكديگر ازدواج كنند، حكم زنا از بني نمى رود و بني كودك و آهنا حكم ارث جار

نمى شود. 
(مسـأله ١٧٢٢) اگـر زن شـوهردار حاملـه شـود و معلـوم باشـد كـه بچـه 
از اسـپرم شـوهرش پديـد آمـده مشـكىل پيـش نمى آيـد، وىل اگـر معلـوم نباشـد، 
ـت، بـه سـه رشط بچـه بـه شـوهر آن زن ملحـق مى شـود : در ازدواج دائـم و موقّ
اقل كار انجام شده  ١ ) رابطه زناشـوئى در ميان آهنا واقع شـده باشد، يا حدّ
باشـد كه امكان انقعاد نطفه از اسـپرم او حمقق شده باشد، از قبيل رسازير شدن منىِ 

مرد روی فرج زن. 
٢ ) حداقل از رابطه زناشـوئى آهنا شـش ماه گذشته باشد. پس اگر كودكى در 
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كمرت از شش ماه متولّد شود و زنده بامند، به او ملحق نمى شود. 
٣ ) از تاريخ رابطه زناشـوئى آهنا بيش از يك سـال نگذرد، وگرنه آن كودك به 

او ملحق نمى شود. 
ه رجعى، زنا كند و صاحب  (مسأله ١٧٢٣) اگر زن شوهردار و يا در حال عدّ
فرزند شود، كودك به شوهر آن زن ملحق مى شود، مگر اينكه معلوم باشد كه به فرد 

زناكار مربوط است. 
ه بـه آن زن و  (مسـأله ١٧٢٤) فرزنـد خواندگـى هيـچ اثـر رشعى نـدارد، بچّ
مرد حمرم نمى شـود، نفقه اش بـر آهنا واجب نمى شـود، ازدواج كردنش با آهنا حرام 

نمى باشد و از آهنا ارث نمى برد و هيچ اثر رشعى ديگر ندارد. 
(مسـأله ١٧٢٥) ثبت كردن نام كودكان بى رسپرسـت در شناسنامه افراد خريّ 
كار بـد نيسـت، به ويژه اگر حل مشـكل قانونـى منحرص به آن باشـد، وىل بايد به 
ت مراقبـت شـود كه موجب اشـتباه در نسـب نشـود و آثار خـالف رشع بر آن  شـدّ
مرتتّـب نشـود، از قبيل ارث و معـارشت حمرم گونه و امثال آن، كـه در اين صورت 

حرام مى باشد. 
 امور زائو  (مسـأله ١٧٢٦) به هنگام زايامن حرام اسـت كه مرد ناحمرم متصدّ
باشـد، بـه ويژه اگر اجياب كند كـه به عورتش نگاه كند، مگـر در مقام رضورت، كه 

آنجا هم بايد به حدّ رضورت بسنده شود. 
(مسـأله ١٧٢٧) مستحب اسـت در گوش راست تازه مولود اذان و در گوش 
چپـش اقامـه گفته شـود و كامش را بـا آب فرات، تربت امام حسـني  A، خرما و 

عسل بردارند.
د » بخوانند،  (مسـأله ١٧٢٨) مسـتحب اسـت كه نوزاد را تا هفت روز « حممّ

وپس از روز هفتم می توانند نام او را عوض كنند . 
(مسـأله ١٧٢٩) از حقوق فرزند بر پدر آن اسـت كه برا او نام نيكو انتخاب 

حيم، و امثال آهنا.  كند، مانند : عبداهللاّ ، عبدالرّ
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د » مى باشد.  (مسأله ١٧٣٠) برترين نامها، نام پيامربان و افضل آهنا « حممّ
(مسأله ١٧٣١) مستحب است كه پرس بچه را در روز هفتم ختنه كنند و تأخري 

انداختن آن از روز هفتم مكروه است. 
(مسـأله ١٧٣٢) كسـى كه ختنه نشـده به حد بلوغ برسـد، بـر خودش واجب 

است  ختنه كند . 
(مسـأله ١٧٣٣) برا كودك مستحب مؤكد است كه در روز هفتم عقيقه ذبح 
شـود، و اگر در روز هفتم نشـد بعدها انجام شـود. و اگر كسى به حد تكليف رسيد 
و نمى داند كه برا او عقيقه ذبح شده يا نه ؟ مستحب است كه برا خودش عقيقه 

ذبح كند. 
(مسـأله ١٧٣٤) از برخى روايات اسـتفاده مى شـود كه مستحب است انسان 
بـرا خـودش عقيقه ذبح كند، اگرچـه بداند كه در كودكى برايش عقيقه ذبح شـده 

است.
(مسـأله ١٧٣٥) عقيقه ممكن است گوسفند، گاو يا شرت باشد، و هبرت است كه 

قوچ باشد، به خصوص برا پرس بچه، و هر چه چاق تر باشد هبرت است.(١) 
 A بچه شريخوار مادر اوست، امرياملؤمنان (مسأله ١٧٣٦) هبرتين دايه برا
مى فرمايد : « هيچ شري برا بچه شريخوار، از شري مادر پر بركت تر نمى باشد ».

(مسـأله ١٧٣٧) مـادر را نمى توان برا شـري دادن جمبور كـرد، و مى تواند كه 
بـرا آن مطالبـه اجـرت ناميد. پـس اگر بچه مـال دارد، از مال خـودش، اگر ندارد 
از مـال پـدرش، اگر او نيز مال ندارد، از مال كسـى كه نفقه كودك بر عهده اوسـت، 

اجرت شري پرداخت مى شود. 
س دو سال است و بيش تر از  (مسأله ١٧٣٨) شري دادن كامل از نظر رشع مقدّ
آن مانعى ندارد و حداقل آن ٢١ ماه است، و كمرت از آن جايز وىل مكروه مى باشد.

ت شريخوارگى  (مسأله ١٧٣٩) حق نگهدار و رسپرستى كودك فقط در مدّ
(١) عقيقه دارا رشايطى است كه برا اطالع از آن به مفاتيح اجلنان رجوع شود.
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با مادر اسـت، و لذا هنگامى كه از شـري گرفته شـد، حق او سـاقط مى شود، اگرچه 
هنوز دو سـالش متام نشـده باشـد. آنگاه پدر هر گونه صالح بداند، نگهدار اش را 

به عهده مى گريد. 
(مسـأله ١٧٤٠) حـق رسپرسـتى و نگهدار مـادر، در دوران شـريخوارگى 

كودك، در موارد ساقط مى شود : 
١ ) برا شريدهى بيش از ديگر دايه ها اجرت طلب كند. 

٢ ) در اثر بيامر، ديوانگى و امثال آن از قابليّت رسپرستى بيفتد. 
٣ ) پس از جدايى از پدر كودك، ازدواج كند. 

(مسأله ١٧٤١) اگر واليت پدر در اثر مرگ يا ديوانگى ساقط شود، تا هنگامى 
كه پدر هببود نيافته، حق نگهدار بچه با مادر مى باشد، اگرچه شوهر كرده باشد. 
و در اين صورت پدربزرگ بچه و يا وىصِ پدر نمى تواند كودك را از او پس بگريد. 
(مسـأله ١٧٤٢) اگـر بچـه ا پدر و مادرش را از دسـت بدهـد هيچ كس حق 
نگهدار او را ندارد، بلكه به وىل مربوط مى شود، او هر چه صالح بداند انجام می دهد . 
(مسـأله ١٧٤٣) بچه عاقل و رشـيد، هنگامى كه به سـن تكليف رسـيد، پدر، 
مادر و شـخص ديگر بر او واليت ندارد، اگر بخواهد مهراه پدر، مادر يا غري آهنا 

زندگى كند، خودش تصميم مى گريد، ومی تواند مستقل زندگی كند . 

 احكام نفقه
نفقه ها مهم عبارتند از: نفقه مهرس ونفقه خويشان . 

ل : احكام نفقه مهرس  اوّ
(مسأله ١٧٤٤) مهرس دائمى نفقه اش بر شوهر واجب است، اگرچه كنيز و يا 

ى ( اهل كتاب ) باشد.  ذمّ
(مسـأله ١٧٤٥) مهـرس موقّـت ، نفقه نـدارد، مگر اينكـه در ضمن عقد رشط 
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كرده باشند. كه در اين صورت به سبب رشط واجب خواهد شد. 
(مسـأله ١٧٤٦) زنى كه ناشزه شود، نفقه ندارد، اگرچه مهرس دائمى باشد. و 

ناشزه بودن زن به وسيله يكى از دو كار حاصل مى شود : 
١ ) مهـرسش را از حقـوق مهرس حمروم كنـد، يعنى به جز نزديكـى از دبر از 

هرگونه كاجموئى كه شوهر اراده كند، خوددار ناميد. 
(مسـأله ١٧٤٧) شـوهر هرگونه زينت و آرايش از مهرسش بخواهد بايد خود 

ر انگيز را ، زن بايد از ميان بردارد.  را با آن آرايش دهد، و هرگونه وسيله تنفّ
٢ ) بريون رفتن از خانه شوهر، بدون اجازه او.

(مسـأله ١٧٤٨) اگـر زن برا يك كار رضور ماننـد مراجعه به دكرت ناگزير 
شود كه از خانه بريون برود نفقه اش ساقط نمى شود. 

(مسـأله ١٧٤٩) آنچه در اين زمان متعارف شـده كه زن پس از عقد بسـتن تا 
هنگام زفاف در خانه پدر و مادر بامند، اين نيز از موارد اسـت كه رضايت شـوهر 

بر ماندن او بر مبنا نفقه نداشتن مى باشد. 
ه طالق رجعى اسـت، نفقه اش بر  (مسـأله ١٧٥٠) زن تـا هنگامـى كه در عـدّ

عهده شوهرش مى باشد. 
ه باشد، مانند ازدواج موقّت،  (مسأله ١٧٥١) زنى كه بدون طالق در حال عدّ

نفقه ندارد. 
(مسأله ١٧٥٢) از نفقه های واجب كه بر عهده شوهر است، عبارت است از 

: خوردنى، پوشيدنى، نوشيدنى و حملّ سكونت، با فرش متعارف.
(مسـأله ١٧٥٣) هزينـه آرايش و نظافـت و امثال آن، اگر شـوهر آن را مطالبه 

كند، بر عهده اش مى باشد، وىل اگر مطالبه نكند، برايش واجب نيست. 
م : احكام نفقه خويشاوندان دوّ

(مسـأله ١٧٥٤) نفقـه فرزنـدان، نوادگان، پـدر و مادر، بنابـر احتياط واجب 
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پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نيز بر انسـان واجب است، وىل نفقه ديگر خويشاوندان 
بر او واجب نيست، اگرچه مستحب است. 

(مسأله ١٧٥٥) نفقه پدر و مادر و فرزندان به دو رشط واجب مى باشد : 
١ ) تـوان مـاىل، اگرچـه بـه وسـيله كار و تـالش و يا قـرض گرفتن بـا قدرت 

پرداخت از مال موجود باشد. 
(مسـأله ١٧٥٦) برا تأمني نفقه پدر و مادر و فرزندان جمبور به قرض كردن، 

بدون توان پرداخت، و يا پذيرش صدقه و حقوق واجبه نيست. 
٢ ) فقر و نياز آهنا، بلكه بنابر احتياط واجب اگرچه توان اسـتفاده از صدقات 

و حقوق و مانند آهنا داشته باشند . 
(مسأله ١٧٥٧) نفقه واجب فرزندان و پدر و مادر مربوط به خوراك، پوشاك، 
ا پرداخت قرضها آهنا و هزينه ازدواجشان  مسـكن، درمان و امثال آن مى باشد، امّ

بر او واجب نيست. 
(مسـأله ١٧٥٨) اگـر پـدر توان مـاىل دارد نفقه فرزنـدان را بايد بپـردازد، و با 

وجود پدر توانمند، نفقه فرزندان بر مادر، پدربزرگ و مادربزرگ واجب نيست. 
اسـت،  مسـتحب  خانـواده   اعضـا بـر  دادن  توسـعه   (١٧٥٩ (مسـأله 
چنانكـه در روايـات صحيحـه از پيشـوايان معصوم  D بر آن تأكيد شـده اسـت. 

ابومحزه ثامىل از امام سجاد  A روايت مى كند كه فرمود : 
« خداوند متعال در ميان شـام از كسى خشنودتر است كه او بيش از ديگران بر 

عائله اش توسعه فراهم كند ». 
در ايـن رابطـه مسـعده نيـز از امـام كاظـم  A روايـت كـرده كـه فرمـود : 
« عائله هر كسـى اسريان او مى باشند، پس اگر خداوند به كسى نعمتى عنايت 
فرموده باشـد، بر اسـريان خود توسعه دهد، اگر نكند انتظار مى رود كه آن نعمت از 

دست او گرفته شود ». 



طالق
« طـالق » راهى اسـت كـه خداوند منّـان از رو رمحت بر مـردم و برا حل 
مشـكل آنان، گشوده اسـت، وىل هرگز آن را دوست ندارد و موجب خشم و نفرت 
اوسـت. زيرا به وسـيله طالق رشـته كانون زندگى از هم مى گسـلد و شالوده بنيان 

خانوادگى فرو مى ريزد. 
تأسـيس بنيان زناشوئى در نزد پروردگار حمبوب ترين بنيادها مى باشد، چنانكه 

رسول اكرم  n مى فرمايد : 
« چيز در نزد پروردگار حمبوب تر از خانه ا نيسـت كه به وسيله ازدواج آباد 
مى گردد، و چيز در نزد او مبغوض تر از خانه ا نيسـت كه شـالوده اش به وسـيله 

جدائى ويران شود ». 
رئيس مذهب، امام جعفر صادق  A در اين رابطه فرمود : 

« در ميان آنچه خداوند حالل فرموده، چيز در نزد خدا مبغوض تر از طالق 
وجود ندارد ». 

برا دوسـتان اهل بيت  D شايسـته است تا مى توانند با صرب و شكيبايى، با 
 عقل و درايت، با حلّ مشـكالت و تالش بر كاسـتن آهنا، از بروز طالق جلوگري
كننـد و از سـقوط در منجـالب بدبختـى پرهيـز نامينـد، مگـر در موارد كـه ادامه 
  زندگانـى مشـرتك غري ممكن شـود و موجـب جتاوز بـه مرزها پـروردگار و تعدّ
ل به يـك زندگى جهنّمى و  بـه حقوق مهديگر شـود، و كانـون صفا و صميميّت مبدّ
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سقوط در مشكالت پيچيده و الينحل گردد. 
اينجاست كه به ناچار به منفورترين راهها پناه برده، به وسيله طالق از زندگى 

ه خود را رهايى مى بخشد، چنانكه خداوند متعال فرموده است :  با اعامل شاقّ
تِهِ »(١) عَ نْ سِ ال مِ نِ اهللاّ ُ كُ غْ قا يُ رَّ تَفَ « وَ اِنْ يَ

« اگـر از يكديگـر جدا شـوند، خداوند هر يك از آهنا را از رمحت گسـرتده اش 
بى نيازمى سازد ».

و پيامرباكرم  n فرمود : 
« پنج طايفه اسـت كه دعا آهنا مسـتجاب نمى شود، يكى از آهنا مرد است 
كـه طالق مهرسش در دسـت او قرار گرفته، مهـرسش او را مى آزارد و او توان آن را 

دارد كه مهريه اش را بپردازد و خود را رها سازد... ». 

 حقيقت طالق، وصيغه آن
(مسـأله ١٧٦٠) طالق يكى از ايقاعات(٢) اسـت كه موجب جدا شدن پس از 

ازدواج دائم مى شود.
(مسـأله ١٧٦١) طالق در دسـت شـوهر اسـت وبه قبول نياز نيسـت، بلكه با 

اجرا صيغه طالق از سو شوهر، طالق واقع مى شود. 
(مسـأله ١٧٦٢) شـوهر هـر وقـت بخواهـد مى تواند مهـرسش را طالق دهد 

ت مكروه است.  اگرچه كامالً با او سازگار باشد، وىل به شدّ
(مسأله ١٧٦٣) در چند مورد حق طالق به غري شوهر با رشايطی داده مى شود : 

١ ) شوهر از پرداخت هزينه زندگانى مهرسش (نفقه) امتناع بورزد.
٢ ) شوهر با مهرسش ظهار كند . 

(١)  سوره نساء  ٤ ، آيه ١٣٠. 
(٢) ايقاع: عقد يك طرفه است كه نياز به قبول طرف مقابل ندارد.
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٣ ) شـوهر ناپديد شـود، ثروتى هم نداشته باشـد و وىل او نيز نفقه مهرسش را 
پرداخت نكند، در اين صورت زن مى تواند شـكايت به نزد حاكم رشع بربد. حاكم 
رشع در مناطقى كه رفته و در منطقه ا كه در آن گم شده، از او جستجو مى كند، اگر 
چهار سـال از مفقود شـدن او بگذرد و خرب از او دريافت نشود، به وليّش دستور 
مى دهد كه مهرسش را طالق دهد، اگر وىل امتناع بورزد و يا آن شـخص وىل نداشته 

باشد، حاكم رشع شخصا او را طالق مى دهد. 
٤ ) اگر شوهر ديوانه يا ناقص العقل باشد ورضورت اجياب كند ، ولی او می 

تواند مهرسش را طالق دهد . 
(مسـأله ١٧٦٤) كسـى كه اختيار طالق در دسـت اوسـت، مى تواند به كسى 
اجـازه دهد، يا كسـى را وكيل كند كه صيغه طـالق را از طرف او اجرا كنند، اگرچه 

خودش نيز مهراه آهنا در جملس طالق حضور پيدا كند. 
(مسـأله ١٧٦٥) در صيغه طالق بايد واژه « طالِقٌ » را به كار بربد، مثالً بگويد 

تى طالِقٌ ».  جَ وْ ةُ طالِقٌ »، « أنْتِ طالِقٌ » يا « زَ النَ : « فُ
رامٌ » با  ةٌ » يا « أنْتِ حَ ةٌ »، « أنْتِ بايِنَ قَ لَّ طَ تُكِ »، « أنْتِ مُ قْ لَّ پـس اگـر بگويد : « طَ

ق نمى شود.  هيچكدام از اينها و امثال اينها طالق حمقّ
(مسأله ١٧٦٦) اگر كسى زنش را سه طالقه يا دو طالقه كند، بدون ترديد، دو 

طالق و سه طالق واقع نمى شود، بلكه واقع شدن يك بار نيز مورد اشكال است.
(مسـأله ١٧٦٧) صيغـه طالق جز به عربى واقع نمى شـود، مگـر هنگامى كه 
طـالق دهنده به غري عربى قادر نباشـد، پس مى تواند بـه زبان ديگر طالق دهد، و 

الزم نيست كه وكيل بگريد. 
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 شرايط طالق
(مسأله ١٧٦٨) رشايط طالق عبارتند از : 

١ ) بلوغ، پس طالق كودك صحيح نيست. 
٢ ) عقل، پس طالق ديوانه صحيح نيست. 

شد، پس طالق سفيه و ناقص العقل صحيح نيست.  ٣ ) رُ
٤ ) اختيـار، پـس اگر كسـى را جمبـور كنند كه زنش را طـالق دهد، اين طالق 

باطل است، اگرچه بعدا به آن راىض شود. 
(مسـأله ١٧٦٩) كسـى كه از رو اكراه، مثالً برا مدارا كردن با پدر و مادر 
و يا مهرس ديگر، زنش را طالق دهد، اين طالق باطل است. وىل اگر برا پرهيز از 

مشكالت ديگر با رضايت قلبى طالق دهد، طالقش صحيح است. 
٥ ) صيغـه طـالق را به قصد انشـاء بخواند، پـس اگر آن را از رو شـوخى، 

اشتباهى، يا بدون قصد بر زبان جار كند، طالق حاصل نمى شود. 
٦ ) بـه صـورت قطعى باشـد نـه تعليقى، پس اگـر بگويد : « اگر مـن با فالنى 
قه  قه باشد » يا بگويد : « اگر مهرسم از خانه بريون برود مطلّ ازدواج كنم پس او مطلّ

باشد » چنني طالقى باطل است. 
لع و مبارات، اگر به چيز معلّق كند كه از رشايط  (مسأله ١٧٧٠) در طالق خُ

ق مى شود.  صحت طالق است، طالق حمقّ
ص باشـد، مثـالً بگويد «  ٧ ) زن مـورد طـالق ولـو بـه صـورت امجاىل مشـخّ
قـه اسـت » وىل اگر مشـخص نباشـد، مثالً بگويـد « يكى از  بزرگرتيـن مهـرسم مطلّ

قه باشد » طالق واقع نمى شود.  مهرسانم مطلّ
٨ ) زن در حـال پاكـى باشـد و پس از پاك شـدن رابطه زناشـوئى واقع نشـده 
باشـد، و در حال حيض و نفاس طالق واقع نمى شـود، و اگر رابطه زناشوئى واقع 

ق نمى شود.  شده باشد، طالق حمقّ
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ت كوتاهى پاك مى شـود،  (مسـأله ١٧٧١) گاهـى در ايّام عـادت زن برا مدّ
سپس دوباره رِگل مى شود، در آن فاصله اگرچه زن حمكوم به طهارت است، وىل در 

آن حال باز هم طالقش جايز نيست. 
(مسأله ١٧٧٢) كسى كه يقني به پاكى دارد، اگر شك كند كه رِگل شده يا نه ؟، 
بنا را بر پاكى مى گذارد، و كسـى كه يقني به حيض دارد، اگر شـك كند كه پاك شـده 
يا نه ؟ بنا را ظاهرا بر حيض مى گذارد، وىل اگر بعدا خالف آن كشـف شـود، حكم 

تابع واقع است. 
(مسـأله ١٧٧٣) اگـر زن بگويـد كه من رِگل هسـتم، پذيرفته مى شـود، و اگر 

بگويد كه پاك شده ام، پذيرفته مى شود. 
(مسـأله ١٧٧٤) اگـر زنـى بگويد كه من پاك شـده ام، پـس او را طالق بدهد، 
ت  عا از او پذيرفته نمى شـود. و به صحّ سـپس بگويد كه من دروغ گفته بودم، اين ادّ
عايش راست  طالق حكم مى شـود، مگر اينكه يقني پيدا شـود يا بيّنه اقامه شود كه ادّ

بوده است. 
(مسأله ١٧٧٥) زنى كه در سن حيض ديدن است، وىل حيض نمى بيند، او را « 
 را كه با او نزديكى صورت گرفته، پس از سپر مسرتابه » مى گويند، زن مسرتابه ا

شدن سه ماه قمر از تاريخ آخرين رابطه زناشوئى، مى تواند طالق دهد.
(مسـأله ١٧٧٦) آغاز سـن حيض در زهنا، كامل شـدن نه سال قمر، و پايان 
سـن حيض در زنان قريشـى كامل شـدن ٦٠ سـال و در غري قريشى كامل شدن ٥٠ 

سال قمر مى باشد. 
ـت طالق در چند مورد سـاقط  (مسـأله ١٧٧٧) رشط هشـتم از رشايـط صحّ

مى شود : 
١ ) زن در سنّ حيض نباشد .

٢ ) رابطه زناشويى حاصل نشده باشد. در اين صورت طالق دادن او حتى در 
حال حيض صحيح مى باشد. 
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٣ ) زن حامله باشد، اگرچه آثار حاملگى ظاهر نباشد. 
(مسأله ١٧٧٨ـ اگر كسى زنش را در حال حيض طالق دهد، يا در حال پاكى 
رابطه زناشـوئى حاصل شـده باشـد طـالق دهد، بعدا معلوم شـود كـه حامله بوده 

است، كشف مى شود كه طالق صحيح بوده است. 
٩ ) دو شـاهد عادل(١)، يعنى دو مرد عادل صيغه طالق را بشـنوند و در مورد 

گنگ و امثال آن نوشتن و يا اشاره كردنش را ببينند.
(مسأله ١٧٧٩ـ الزم نيست كه دو شاهد، مرد طالق دهنده و يا زن طالق داده 

ص بودن آهنا در واقع كفايت مى كند.  شده را بشناسند، بلكه مشخّ
(مسـأله ١٧٨٠) در شهود رشط نيست كه آهنا را برا استامع صيغه طالق فرا 
خوانده باشند، پس اگر به صورت تصادىف هم در جملس اجرا صيغه طالق حضور 

پيدا كنند و آن را استامع كنند، كفايت مى كند. 
 (مسـأله ١٧٨١) حتام بايد دو شـاهد عادل شهادت بدهند كه در جملس اجرا
صيغه طالق حضور داشـته اند. پس اگر شـهادت بدهند كه مرد در نزد آهنا اعرتاف 
كرده كه طالق داده است، كفايت نمى كند. پس اگر طالق را بدون حضور دو شاهد 
عادل، اجرا كرده باشد، بايد يك بار ديگر در حضور دو شاهد عادل، با رعايت ديگر 

رشايط آن، تكرار ناميد. 
(مسـأله ١٧٨٢) حضـور زنـى كـه طـالق داده مى شـود در جملـس طـالق، 
حتـى اطـالع او از وقـوع طـالق رشط نيسـت، چه رسـد بـه رضايت و اجـازه او.
(مسـأله ١٧٨٣) طالق با علم و گواهى دو شـاهد عادل و اتّفاق نظر طرفني و 

اعرتاف شوهر، وكيل يا وىلّ او ثابت می شود .
(مسـأله ١٧٨٤) اگر شـوهر، يا وكيل و يا وىل او بگويد كه در فالن تاريخ من 
ه از  ت عدّ صيغه طالق را اجرا كرده ام، سخن او پذيرفته مى شود، اگرچه بيش از مدّ

آن تاريخ گذشته باشد. 
(١) در احكام نامز مجاعت معنا عدالت و راه به دست آوردن آن بيان گرديد.
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ه شان  (مسأله ١٧٨٥) ازدواج كردن با زنان مطلقه اهل خالف، پس از ايّام عدّ
مانعى ندارد. 

(مسأله ١٧٨٦) يك فرد مؤمن ( شيعه ) زنى را كه قبالً طالق داده، مى تواند با 
او ازدواج كند، خواه آن زن شيعه باشد يا سنّى. 

(مسـأله ١٧٨٧) اگـر يك نفـر از اهل خالف زنـش را با رشايـط معترب در نزد 
ه ، شوهر كند، اگر بعدا آن مرد به  خود طالق بدهد، و آن زن پس از سپر شدن عدّ

مذهب حق ( شيعه ) بگرود، راهى برا بازگشت به آن زن ندارد. 
(مسـأله ١٧٨٨) اگـر يك نفر از اهل خالف زنش را طـالق دهد و پيش از آن 
كه آن زن شوهر كند، به مذهب شيعه بگرود، طالقش نافذ نيست و آن زن در حباله 

نكاح او باقى است. 
(مسـأله ١٧٨٩) اگر يك نفر شـيعه زنش را مطابـق رشايط اهل خالف طالق 

ت آن نمى توان وادار نمود.  بدهد، اين طالق نافذ نيست و او را بر صحّ

 احكام طالق
(مسـأله ١٧٩٠) هـر طالقى كـه رشايط يادشـده را دارا نباشـد، چنني طالقى 

باطل و بدعت مى باشد. 
(مسأله ١٧٩١) طالق صحيح بر دو قسم است : 

١ ) باين
٢ ) رجعى

(مسـأله ١٧٩٢) طـالق بايـن بـه طالقى گفته مى شـود كه مرد حق بازگشـت 
ه داشته باشد يا نه .  نداشته باشد، خواه زن عدّ

(مسأله ١٧٩٣) طالق باين بر چند قسم است : 
١ ) طالق دخرت بچه ا كه نُه سالش كامل نشده است. 
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٢ ) طالق زنى كه به سـنّ يائسـگى رسـيده، يعنى اگر قرشى باشد، ٦٠ سال و 
اگر غري قرشى باشد، ٥٠ سالش كامل شده باشد. 

٣ ) طالق زنى كه رابطه زناشوئى مطلقا ( از پس و پيش ) واقع نشده باشد. 
٤ ) طالق خلعى و مبارات، به تفصيىل كه خواهد آمد .

م در كنيزان، به تفصيىل كه بيان خواهد شد.  م در بانوان و طالق دوّ ٥ ) طالق سوّ
(مسأله ١٧٩٤) طالق رِجعى، به طالقى گفته مى شود كه در آن تا هنگامى كه 

ه است، مرد حقّ بازگشت داشته باشد.  زن در حال عدّ
(مسـأله ١٧٩٥) اگر كسـى زنش را طالق دهد، وسـپس رجوع كند و دوباره 

طالق دهد، مانعى ندارد، اگرچه در بني رابطه زناشوئى واقع نشود.
(مسـأله ١٧٩٦) دو طالق در يك پاكى مانعى ندارد، اگرچه هبرت آن اسـت كه 
م را پس از پاك شدن اجرا  پس از بازگشـت منتظر شـود تا زن رِگل شود و طالق دوّ
كند. و هبرت از آن اينست كه پس از بازگشت با او رابطه زناشوئى برقرار كند، سپس 
م را پس از پاك شـدنش اجـرا ناميد. مهچنني  منتظـر شـود كه رِگل شـود و طالق دوّ

م.  است طالق سوّ
(مسـأله ١٧٩٧) مـرد كه زنش را سـه بار طالق دهد، ديگـر نمى تواند به او 
برگـردد، مگر هنگامى كه مـرد ديگر با او ازدواج كند، پـس اگر طالقش بدهد،) 

وعده او سپری شود ، بر شوهر نخستني حالل مى شود. 
م در  (مسـأله ١٧٩٨) در مسـأله فوق، فرق نمى كند كه پس از طالق اول و دوّ

ه با عقد جديد ازدواج نموده باشد.  ه رجوع كرده باشد، يا پس از انقضا عدّ عدّ
لِّل واقع مى شـود، يعنى زن سـه طالقه را بر  َ مى كه حمُ (مسـأله ١٧٩٩) مرد دوّ

لش حالل مى كند :  شوهر قبىل حالل مى كند، با سه رشط او را بر شوهر اوّ
١ ) با ازدواج دائم او را به مهرس خود در آورد. 
٢ ) بالغ باشد، و بنابر احتياط واجب اخته نباشد. 
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٣ ) با او رابطه زناشـوئى پيدا كند و بنابر احتياط واجب الزم اسـت كه از راه 
بُل باشد، وىل خروج منى رشط نيست.  قُ

لِّل اثر سـه طـالق را از بني مى برد و زن سـه  َ (مسـأله ١٨٠٠) بـه طور كه حمُ
طالقه را بر شـوهرش حالل مى كند، اثر يك طالق و دو طالق را نيز از بني مى برد، 
پس اگر مرد زنش را يك بار يا دو بار طالق داده باشد و او با مرد ديگر ازدواج 
كند و از او جدا شود، بر شوهر نخستني حالل مى شود و تا هنگامى كه پس از حملّل، 

سه بار طالقش ندهد، بر او حرام نمى شود. 
 (مسـأله ١٨٠١) اگر كسـى زنش را سـه بار طـالق دهد ، و او بـا مرد ديگر
ازدواج كـرد و از او جدا شـد، اگر شـوهر نخسـتني بـار ديگر او را بگريد و سـه بار 

طالق رجعى بدهد، باز هم احتياج به حملّل پيدا مى كند. 
پس اگر با مرد ديگر ازدواج كند و از او جدا شود و با شوهر نخستني ازدواج 
كند، اگر سه بار ديگر او را طالق دهد، پس از طالق هنم بر او حرام ابد مى شود، 

و با هيچ راه ديگر بر او حالل نمى شود. 
ه طالق رجعى كار انجام بدهد كه از آن  (مسـأله ١٨٠٢) اگر مرد در ايّام عدّ
بازگشـت فهميده شود، كفايت مى كند، مثل اينكه او را ببوسد و يا به نيّت بازگشت 
به او دسـت بزند يا با او رابطه زناشـوئى برقرار كند برا بازگشت كفايت مى كند و 
نيـاز بـه عقد جديد ندارد. وىل اگر اين كارها را بدون قصد بازگشـت انجام دهد، 
بازگشـت حاصل نمى شـود، مگر در مورد رابطه زناشـوئى كه در مسأله بعد بيان 

مى شود. 
ه با زنـى كه او را طـالق رجعى داده،  (مسـأله ١٨٠٣) اگـر انسـان در ايّـام عدّ

مهبسرت شود، در اينجا چند صورت است : 
ه به اينكه او در حال عده است،  ١ ) اگر اين كار از رو اراده و اختيار، با توجّ
انجام شود، اين به معنا بازگشت است، اگرچه با اين عمل قصد بازگشت نكرده 

باشد. 
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٢ ) اگـر ايـن كار را بى اراده انجام دهد و يا او را بـر اين كار جمبور كنند، با اين 
عمل بازگشت حاصل نمى شود. مگر اينكه قصد بازگشت بكند. 

ه رجعى  ٣ ) اين كار را از رو اراده و اختيار انجام دهد، وىل از اينكه او در عدّ
ق رجوع با اين عمل حملّ اشـكال اسـت و احتياط  مى باشـد غفلت كند، در اينجا حتقّ
واجـب آن اسـت كه رعايت احتيـاط كنند، به اين معنا كه يـا طالقش دهد و يا قصد 

رجوع كند. 
(مسأله ١٨٠٤) اگر مرد زنش را با رشايط الزم در طالق به صورت رجعى 
ه بگويد كه من او را طالق نداده ام، انكار  طالق دهد و پيش از سـپر شـدن ايام عدّ

طالق به معنا بازگشت مى باشد، اگرچه نيّت بازگشت نكند. 
(مسـأله ١٨٠٥) برا شخص مريض مكروه است كه زنش را بدون رضايت 
ه رجعى بمريد از  او طـالق دهـد، پس اگر طالق بدهد، اگر يكى از آهنا در ضمن عدّ
ه مرد از زن ارث نمى برد، وىل  ا پس از سـپر شـدن ايّام عدّ ديگر ارث مى برد، امّ
زن تا يك سال از تاريخ طالق، از او ارث مى برد، اگرچه طالق باين باشد، مگر در 

چند مورد : 
١ ) در طول سال مرد هببود پيدا كند، سپس مرگش فرا رسد. 

ه با ديگر ازدواج كرده باشد.  ٢ ) پس از متام شدن عدّ
٣ ) طالق با خواهش و رضايت او انجام گرفته باشد. 

لعى يا مبارات باشد.  ٤ ) طالق به صورت خُ
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 احكام عّده
ه نگه بدارد : در سه مورد زن بايد عدّ

 ١ ـ مرگ شوهر
ه بر مهرس الزم می شـود ، يعنى  (مسـأله ١٨٠٦) بـه هنگام مرگ شـوهر، عـدّ
ه نگه بدارد، چه هر دو بالـغ، يا هر دو صغري، يا يكى  مطلقـا بر او الزم اسـت كه عدّ
بالغ و ديگر صغري باشـد، زناشـوئى انجام شده باشـد يا نه، هر دو مسلامن، هر دو 

كافر، يا يكى مسلامن و ديگر كافر باشد. 
 ٢ ـ گسستن پيوند زناشوئى

(مسـأله ١٨٠٧) اگر در حال حيات زوجني پيوند زناشـوئى گسسته شود، زن 
ه نگه بدارد. بايد عدّ

(مسـأله ١٨٠٨) پيونـد زناشـوئى بـا يكـى از راههـا زير ممكن اسـت از هم 
بگسلد:

١ ) به وسيله طالق در عقد دائم.
ت يا بخشيدن آن در عقد موقّت. ٢ ) به سبب سپر شدن مدّ

٣ ) به سبب فسخ نكاح.
٤ ) به وسـيله بطالن نكاح، در اثر ارتداد يا پديد آمدن شـري دادنى كه موجب 

بطالن عقد شود و يا هر جهت ديگر.
(مسـأله ١٨٠٩) در پنج مورد باال كه پيوند زناشـوئى گسسـته مى شود، به دو 

ه نگهدارد : رشط زن بايد عدّ
١ ) زن در سنّ حيض باشد.

٢ ) مراسم زناشوئى و نزديكى واقع شده باشد.
ه ندارد، وىل اگر منىِ  (مسـأله ١٨١٠) در مورد كه زناشـوئى انجام نشده عدّ
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مرد در رحم زن راه يافته باشـد، الزم اسـت احتياط شود، يعنى بنابر احتياط واجب 
ه بـا ديگر ازدواج نكند و شـوهر قبىل اش نيز بدون عقـد جديد به او  ت عـدّ در مـدّ

رجوع نكند.
 ٣ ـ وطى به شبهه

(مسـأله ١٨١١) اگر مرد با زنى اشتباها نزديكى كند، يعنى با زن ناحمرمى به 
خيال اينكه مهرسش مى باشـد مهبسـرت شود، آن را وطى به شـبهه مى گويند، اگر زن 

ه نگه بدارد.  در سنّ حيض باشد بايد عدّ
ه زن آزاد و مسلامنى كه حيض مى بيند و از شوهرش طالق  (مسأله ١٨١٢) عدّ
گرفته اسـت، آن اسـت كه سـه بار حيض ببيند، به اين معنى كه پس از سـپر شدن 
دوران پاكى كه در آن طالق گرفته، حايض شود و پاك شود، يكبار ديگر حيض ببيند 

ه اش پايان مى يابد.  مني حيض عدّ و پاك شود، و با آغاز سوّ
تش رس آمـده و يا  ه زنـى كـه ازدواج موقّت كـرده، و مدّ (مسـأله ١٨١٣) عـدّ
ه اش  بخشـيده شـده نيز دو حيض است، پس اگر در حال پاكى مدتش متام شود، عدّ
ه اش  م خون ديد، عدّ به اين اسـت كه خون ببيند و پاك شود، هنگامى كه برا بار دوّ
تش متام شـود، بايد صرب كند تا پاك شـود،  پايـان مى يابـد، وىل اگر در ايّام حيض مدّ
ه اش پايان مى پذيرد.  مني حيض عدّ يكبار ديگر حيض ببيند و پاك شود، با آغاز سوّ

(مسأله ١٨١٤) زنى كه ازدواج موقّت كرده، اگر در سنّ حيض باشد و حيض 
ه او يك ماه و نيم است. نشود، عدّ

(مسـأله ١٨١٥) كسـى كـه وظيفـه اش دو بار حيـض ديدن اسـت، مانند زنى 
كـه ازدواج موقّـت كـرده و كنيز كه طالق گرفته، اگر از هـر چند ماه يكبار عادت 
ه اش متام مى شـود. و  مني حيض عدّ مى شـود، حتام بايد دو بار پاك شـود، با آغاز دوّ

ه اش را يك ماه و نيم قرار دهد.  چنني فرد نمى تواند عدّ
(مسأله ١٨١٦) زنى كه در يك ماه بيش از دو بار حيض مى بيند، بنابر احتياط 

ه نگه بدارد.  واجب بايد بر اساس سه ماه و يك ماه و نيم عدّ
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(مسأله ١٨١٧) هر كسى كه حيض نمى شود وظيفه اش سه ماه يا يك ماه و نيم 
ه اش حيض ببيند، بنابر احتياط واجب  ه نگه داشتن بود، اگر تصادفا در وسط عدّ عدّ

ه اش را بر اساس سه حيض و دو حيض قرار دهد.  الزم است كه عدّ
(مسـأله ١٨١٨) اگر زن حامله از شوهر كه از او حامله است طالق بگريد، 

ه نگه مى دارد، اگرچه يك حلظه پس از طالق اتفاق بيفتد. تا فرا رسيدن زايامن عدّ
 (مسـأله ١٨١٩) زنـى كـه ازدواج موقّت كرده و حامله اسـت، پس از سـپر
ه و وقت  ت را، از زمـان عدّ ت آن، بنابـر احتياط واجب بايد بيشـرتين مدّ شـدن مـدّ

ه نگه بدارد.  زايامن، عدّ
(مسـأله ١٨٢٠) اگر موجبات فسـخ و يا بطالن نكاح در ازدواج موقّت پديد 

ه عقد موقّت ( دو بار پاك شدن، يا يك ماه و نيم ) مى باشد.  ه او مهان عدّ آيد، عدّ
ه او در هر حال چهار ماه و ده روز  (مسأله ١٨٢١) زنى كه مهرسش بمريد، عدّ
ت  ت ياد شده زايامن كند بايد تا پايان مدّ است، مگر زن حامله، كه اگر در كمرت از مدّ
ه اش تا هنگام زايامن  ت زايامن كند، عـدّ ه نگهـدارد، و اگر پس از آن مدّ يـاد شـده عدّ

امتداد مى يابد. 
ه باين اسـت، اگر شـوهرش بمريد مهان  (مسـأله ١٨٢٢) زنـى كه در حال عدّ
ه رجعى  ه وفات نگه نمى دارد. وىل اگر در عدّ ه خودش را به پايان مى رساند و عدّ عدّ

ه وفات نگه دارد.  باشد، بايد عدّ
(مسـأله ١٨٢٣) شسـتن بدن و لباس، شانه زدن گيسـوان، و گرفتن ناخنها و 
ه وفات  رعايت ديگر مسـائل هبداشتى كه عرفا زينت حمسـوب نمى شود، در ايّام عدّ

مانعى ندارد. 
(مسأله ١٨٢٤) رسمه كشيدن اگر برا زينت نباشد، بلكه از رو نياز باشد، 

و يا در ميان آهنا مرسوم باشد و در عرف آهنا آرايش به شامر نيايد، مانعى ندارد. 
ه وفات آرايش كند، معصيت كرده اسـت، وىل  (مسـأله ١٨٢٥) اگر زن در عدّ

ه اش باطل نمى شود.  عدّ
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ه وفات را در خانه خود، يا در هر خانه ا كه  (مسـأله ١٨٢٦) زن مى تواند عدّ
تى بامند.  د سپر كند، يعنى در هر خانه ا مدّ بخواهد، حتى در خانه ها متعدّ

ه وفات مكروه اسـت، مگـر اينكه از  (مسـأله ١٨٢٧) بـريون رفتـن زن در عدّ
رو نياز، يا برا انجام وظيفه، ادا حق و كار خري باشد. 

ه وفات،  (مسأله ١٨٢٨) آنچه در ميان عوام شايع است كه زن بايد در ايّام عدّ
در گوشـه عزلت و رساپرده اختفا، مسـتقر شـود و حتّى از معارشت جماز نيز پرهيز 

كند، ريشه رشعى ندارد. 
(مسـأله ١٨٢٩) در وطى به شـبهه، يعنى در مورد زنى كه از رو اشـتباه با او 
ه طـالق يك زن آزاد  ه او به مقدار عدّ ه الزم اسـت و عـدّ نزديكـى حاصل شـده، عدّ

است، يعنى سه بار پاك شدن و يا سه ماه.
ه ندارد و نياز به اسـتربا نـدارد، اگرچه  (مسـأله ١٨٣٠) زنـى كه زنا كـرده عدّ
هبرت آن اسـت كه از آن آب آلوده اسـتربا ناميد، به ويژه در صورتى كه با مهان شخص 

بخواهد ازدواج ناميد. 
ه وفات از حلظه ا است كه زن از درگذشت مهرسش  (مسأله ١٨٣١) آغاز عدّ

آگاه شود، نه از حلظه وفات، خواه شوهرش در وطن مرده باشد يا در سفر. 
ه وطى به شبهه از حلظه ايست كه شبهه بر طرف شود  (مسـأله ١٨٣٢) آغاز عدّ

و حقيقت حال معلوم گردد، نه از تاريخ آخرين رابطه جنسى. 
ه طالق متام نشـده، مهه  (مسـأله ١٨٣٣) در طـالق رجعـى تا هنگامى كـه عدّ

احكام زوجيّت پابرجا مى باشد و درنتيجه : 
ت با خواهر او ازدواج كند.  ١ ) شوهر نمى تواند در آن مدّ

ت با زن پنجمى ازدواج  ٢ ) اگر او زن چهارم شوهر باشد، نمى تواند در آن مدّ
كند. 

ه بمـريد، از يكديگر ارث  ت عدّ ٣ ) اگـر يكـى از آهنا ( شـوهر يا مهرس ) در مدّ
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مى برند. 
٤ ) شوهر بدون اجازه او مى تواند با او نزديكى كند. 

٥ ) اگر از او بخواهد كه مهبسرت شوند، بر او واجب است كه اطاعت كند. 
٦ ) زن مى توانـد بـرا او آرايـش كند و زينتـش را برا او آشـكار كند، بلكه 

مستحب هم هست. 
ت بر عهده شوهر است. ٧ ) نفقه و حملّ سكونت او در اين مدّ

ه نمى تواند او را از خانه اش بريون كند،  ت عدّ ٨ ) شـوهر تا سـپر شـدن مدّ
يا وادار كند كه جدا از او زندگى كند، مگر در صورتى كه عمل ناشايسـت مرتكب 

شود. 
منظور از كار ناشايست بنابر احتياط واجب منحرص به اقوال و يا افعال مربوط 

به مسائل جنسى مى باشد. 
(مسأله ١٨٣٤) در طالق باين رشته زوجيّت به طور كىلّ گسسته مى شود و آن 
مرد نسبت به آن زن در حكم بيگانه است، فقط يك استثنا هست و آن اينست كه اگر 
مرد در حال بيامر زنش را طالق دهد، اگر تا يكسال بمريد زن از او ارث مى برد.

(مسأله ١٨٣٥) اگر انسان با زنى ازدواج موقّت كند، بايد بنابر احتياط واجب 
ه او با خواهرش ازدواج نكند.  ت عدّ در مدّ

(مسـأله ١٨٣٦) اگر انسـان اشـتباها با مادر زن و يا خواهر زنش نزديكى كند 
 ه وطى به شبهه آهنا از مهرسش دور ت عدّ بنابر احتياط واجب الزم است كه در مدّ

گزيند. 
ه به او  (مسـأله ١٨٣٧) اگر مرد مهرسش را طالق رجعى بدهد و در ايّام عدّ
برگـردد و پيـش از آن كه بـا او نزديكى كند، دوباره او را طـالق دهد، بر زن واجب 
ىل كفايت نمى كند و طالق  ه اوّ ه اش را از نو آغاز كند، به پايان بردن عدّ اسـت كه عدّ

ه كامل دارد.  م نياز به عدّ دوّ
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ه ازدواج كند و پيش  (مسأله ١٨٣٨) اگر انسان با مهرس قبىل خود در هنگام عدّ
ه قبىل او به  تش را به او ببخشـد، تا عدّ از آن كـه نزديكـى كند طالقـش بدهد، و يا مدّ
ل ماه شوال  پايان نرسيده با شخص ديگر نمى تواند ازدواج كند پس اگر زنى در اوّ
ه نگه دارد، اگر مهرس قبىل اش با  تش سـپر شـده، و مى بايسـت يك ماه و نيم عدّ مدّ
او ازدواج كنـد و پيـش از نزديكى طالقش دهد، تا نيمـه ماه ذيقعده نمى تواند با فرد 

ديگر ازدواج كند، يعنى بايد آن يك ماه و نيم را به پايان برساند. 

 احكام طالق ُخلع و مبارات
 طـالق خلعـى و طالق مبـارات دو نوع از اقسـام طالق هسـتند كه بـر مبنا
تقاضا زن از شوهر و بخشش ماىل به اين منظور انجام مى شود. در اين دو طالق، 
جدائى شـوهر از مهرس، به عنوان اجابت خواسـته او و بـر آوردن خواهش او جامه 

عمل مى پوشد. 
لعـى و مبـارات، مهه رشايط طـالق، كه در حمل  (مسـأله ١٨٣٩) در طـالق خُ
خودش بيان شد، رشط است و عالوه بر آهنا الزم است كه زن بالغ و عاقل باشد و 

كسى او را برا مطالبه طالق و بذل مال جمبور نكرده باشد. 
لعى رشط است كه زن از پيوند زناشوئى ناراىض  (مسأله ١٨٤٠) در طالق خُ
باشـد، بـه گونه ا كه نتواند حق شـوهرش را ادا كند و نسـبت به او جتـاوز كرده به 

معصيت بيفتد، يا برا او خطر اجياد كرده، مهواره با او در جنگ و ستيز باشد. 
(مسأله ١٨٤١) اگر زن نسبت به پيوند زناشوئى ناراىض هست، وىل به جهت 
پايبنـد بـه احـكام رشع، يـا به دليـل اصالت خانوادگـى حقوق شـوهر را رعايت 
مى كنـد، و يـا اگـر در ادا حقـوق شـوهر كوتاهـى مى كنـد، وىل به جنگ و سـتيز 

لعى نمى شود.  ز طالق خُ برنمى خيزد، اين مقدار نارضايتى جموّ
 او را وادار كند كه با شوهر ناسازگار (مسـأله ١٨٤٢) اگر شـخص ديگر
كند و جنگ و جدال راه بيندازد، وىل اين كار مطابق تشـخيص و برخاسته از صميم 
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ز نمى شود.  لعى جموّ قلب نباشد، برا طالق خُ
(مسأله ١٨٤٣) طالق مبارات در موارد است كه زن و شوهر هر دو نسبت 
به يكديگر تنفر داشته باشند، اگرچه به مرحله جتاوز به حق و كوتاهى از ادا وظيفه 

نرسيده باشد. 
(مسأله ١٨٤٤) طالق خلع و مبارات برا جربان برخى از مشكالت ناشى از 
پيوند زناشـوئى، بدون اينكه از اصل زناشـوئى متنفر باشند، جايز نيست، مثل اينكه 
انجام برخى از كارها زناشـوئى، يا مسافرت به مهراه شوهر و يا معارشت با اقوام 

او بر زن سخت باشد . 
(مسـأله ١٨٤٥) طـالق خلـع و مبـارات بـرا مشـكالت خـارج از رابطـه 
زناشـوئى، مانند ارصار فاميل زن، عرف و عادت قبيلگى، ترس از ظامل و امثال آهنا 

هرگز جايز نيست.
 (مسـأله ١٨٤٦) بـر مـرد حـرام اسـت نسـبت بـه حقـوق مهـرسش تعـد
كنـد و بـر او سـخت بگـريد تـا او ناگزيـر شـود كـه مـاىل را بـه او بخشـيده، خـود 
را از دسـت او رهـا سـازد. ايـن شـيوه سـوء اسـتفاده از ضعـف و ناتوانـى زن، 
از بدتريـن اقسـام ظلـم مى باشـد. پيامـرب اكـرم  n در ايـن رابطـه مى فرمايـد : 
« هركس مهرسش را بيازارد تا او تاوان بدهد و جانش را رها سـازد، خداوند 
 او انتخاب نمى كند، كه خداوند برا را برا منّـان جز آتش جهنم عقوبت ديگـر

زن خشمگني مى شود، آن گونه كه برا يتيم خشمگني مى شود ... ». 
« آگاه باشـيد كه خدا و پيامربش از هر كسـى كه مهرسش را بيازارد تا او تاوان 

بپردازد و خود را رها سازد، بيزار مى جويند ». 
(مسـأله ١٨٤٧) اگر شـخص سومى در ميان زن و شوهر مداخله كند و زن را 
حتريك، تشـويق و يا وادار كند كه ماىل را به شوهر ببخشد، از او مطالبه طالق ناميد، 

او نيز مشمول بيان رسول اكرم  n است كه در ذيل (مسأله فوق نقل گرديد. 
(مسـأله ١٨٤٨) اگـر شـوهر با فريـب نفس و نرينگ شـيطان و يـا حتت تأثري 
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فرد ديگر بر مهرسش سـخت بگريد و او ناگزير شـود كه چيز را به او ببخشـد و 
درخواسـت طالق ناميد، اين مال بر شـوهر حالل نمى شود و طالق خلع يا مبارات 
ز طالق خلع و  حتقـق نمى يابـد، مگـر اينكه ناسـازگار آهنا به حد برسـد كه جمـوّ
مبارات بشـود و در هر صورت كسى كه مسبّب چنني رويداد بشود، مرتكب گناه 

شده است.
(مسـأله ١٨٤٩) ماىل كه در مقابل طالق بذل مى شـود از نظر كم يا زياد بودن 
حدّ معينى ندارد، جز اينكه در طالق مبارات مرشوط است بر اينكه از مقدار مهريه 

بيشرت نباشد. 
(مسـأله ١٨٥٠) آنچـه زن مى بخشـد بايـد ملـك خودش باشـد و يـا بر عهده 
بگريد، و نمى تواند مال ديگر را بذل كند، اگرچه او راىض باشـد، مگر اينكه قبالً 

آن را مالك شود سپس بذل كند. 
(مسـأله ١٨٥١) در طالق خلع و مبارات، صيغه طالق را به دو قسم مى توان 

جار نمود : 
لْتِ » يا « فالنةُ طالقٌ  ١ـ  با استفاده از واژه طالق، مانند : « أنتِ طالقٌ عىل ما بَذَ

لَتْ ».  عىل ما بَذَ
٢ـ  بـدون اسـتفاده از واژه طالق، با هر عبـارت ديگر كه حكايت از جدائى 
و گسسـتن رشته زناشـوئى داشته باشد، مرشوط بر اينكه عنوان فسخ نكاح را در بر 

نگرفته باشد. مثالً : 
عتكِ عـىل كذا »، « أنتِ خمتلعةٌ عىل كذا »  لَ الـف ) در طـالق خلعى بگويد : « خَ

يا « خلعتُ فالنةَ عىل كذا ». 
ب ) در طالق مبارات بگويد : « بارأتُ فالنةَ عىل كذا » يا « بارأتكِ عىل كذا ».
ج ) در هر دو بگويد : « فارقتكِ عىل كذا »، « فارقتُ فالنةَ عىل كذا » يا « تركتكِ 

عىل كذا »، « تركتُ فالنةَ عىل كذا ». 
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ئنـى عىل كذا »، « لكَ  د ) زن در مقـام بـذل بگويـد : « اِخلعنى عىل كذا »، « بارِ
كذا و اخعلنى »، « لكَ كذا بارئنى »، « لكَ كذا فارقنى ». شوهر نيز در مقابل به قصد 

انشاء طالق خلعى يا مباراتى بگويد : « رضيتُ بذلك ». 
رو ايـن بيـان رشط نيسـت كه اعالم جدايى ابتداءا از طرف شـوهر باشـد و 
نياز به آوردن واژه طالق نيسـت، اگرچه هبرت اسـت كه در مهه تعبريها فوق پس 
از حتقـق يافتـن خلع و مبارات صيغه طالق را جار كـرده بگويد : « أنتِ طالقٌ » يا 

« فالنةُ طالقٌ ».
(مسأله ١٨٥٢) در طالق خلع و مبارات، مبارشت زن و شوهر رشط نيست، 
بلكـه وكيـل زن مى تواند از طرف او بـذل را انجام داده، درخواسـت طالق ناميد و 

وكيل مرد از طرف او صيغه طالق را جار سازد. 

 





احكام ِظهار
هار » آن اسـت كه مرد مهـرسش را به قصد حرام كردن آن بر خويش، به  « ظِ

يكى از حمارم خود تشبيه كند.
(مسـأله ١٨٥٣) ظهار فقط از طرف مرد واقع مى شـود و اگر زن چنني تشـبيه 

ناروائى را بر زبان براند، شوهرش بر او حرام نمى شود. 
(مسـأله ١٨٥٤) صيغه ظهار بايد به قصد حتريم رابطه زناشـويى با حفظ رشته 
زناشـويى باشد، پس اگر آن را به عنوان كنايه از طالق بر زبان جار كند، نه طالق 
واقع مى شـود و نه ظهار. و اگر آن را به عنوان هتديد زن به دور، نه به قصد حتريم 

بگويد، اثر بر آن مرتتّب نمى شود. 
(مسـأله ١٨٥٥) ظهار آن اسـت كـه مرد به قصد حتريم مهـرسش بر خويش 
ى ». و يا هر تعبري كه اين تشبيه را برساند، مثالً بگويد  رِ اُمّ هْ ظَ َّ كَ ىلَ بگويد : « أنتِ عَ
ى » و يا  رِ اُمّ هْ ظَ َّ كَ ىلَ رامٌ عَ ى »، « أنْتِ حَ رِ اُمّ هْ ظَ نّى كَ ى »، « أنْتِ مِ ـرُ اُمّ هْ َّ ظَ ـىلَ نْـتِ عَ : « أَ
النةُ »  ىَ » يا « فُ هـر تعبـري ديگـر كه اين مفهوم را ادا كند. و يا به جا « أنْتِ » : « هِ

بگويد.
ه، خاله و يا هر عنوان  (مسأله ١٨٥٦) در ظهار اگر به جا مادر، خواهر، عمّ
ديگر كه به وسـيله نسـبى، سـببى يا شري بر او حرامسـت، بر زبان بياورد، ظهار 

واقع مى شود. 
(مسـأله ١٨٥٧) در ظهـار حتام بايد عنوان حمرميّت بر زبان جار شـود مانند 
مـادر، خواهـر و امثـال آهنا و اگر به جا عنـوان، نام يكى از حمارم خـود را بر زبان 
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آورد، مثالً بگويد : « أنتِ عىلَّ كظهرِ هندٍ » و هند نام مادر و يا خواهرش باشد، ظهار 
ق نمى شود.  حمقّ

هر » عنـوان ديگر بر زبان جار كند، مثالً  (مسـأله ١٨٥٨) اگـر به جا « ظَ
او را به دسـت، پا، يا هر عضو ديگر از اعضا مادرش تشـبيه كند، و يا به خود او 

ى » ظهار واقع مى شود.  مّ اُ تشبيه كند، مثالً بگويد : « أنتِ عىلَّ كَ
(مسـأله ١٨٥٩) اگـر صيغـه ظهار را بدون تشـبيه جار سـازد، مثالً به قصد 

رامٌ » ظهار واقع نمى شود.  َّ حَ ىلَ ظهار بگويد : « أنْتِ عَ
(مسـأله ١٨٦٠) ظهـار كننـده بايد بالـغ و عاقل باشـد و از رو اختيار انجام 
دهـد، پـس اگـر از رو اجبار يا به خاطر خوشـنود ديگرـ  چـون مادر يا مهرس 

ديگر ـ و يا برا فرار از مشكالت آن را بر زبان آورد، ظهار واقع نمى شود. 
ل ـ و يا به  (مسـأله ١٨٦١) ظهار اگر از رو خشـم و احساسـات ـ بدون تأمّ

قصد ايذا و اذيّت مهرس باشد، واقع نمى شود. 
(مسأله ١٨٦٢) در ظهار رشايطى است كه از آن مجله است : 

١ ) بايد دو شاهد عادل وجود داشته باشند. 
٢ ) زن بايد در حال پاكى باشد. 

٣ ) بايد در آن پاكى رابطه زناشويى برقرار نشده باشد . 
٤ ) در ظهار بايد قبالً نزديكی انجام شده باشد .

(مسأله ١٨٦٣) هنگامى كه ظهار با رشايط ياد شده انجام پذيرفت، تا هنگامى 
كه كفاره ظهار را پرداخت نكرده، نزديكى كردن با آن زن بر شوهر حرام است، وىل 

اره حكم ظهار برداشته مى شود.  ديگر كاجموئيها مانعى ندارد، پس از ادا كفّ



 احكام ايالء
« ايالء » آن اسـت كه به خداوند متعال سـوگند ياد كند كه با مهرسش نزديكى 

نكند. 
(مسأله ١٨٦٤) برا حتقق يافتن ايالء رشايطى هست : 

١ ـ مرد بايد بالغ و عاقل وخمتار باشد . 
٢ـ  توان عمل زناشـوئى را داشـته باشد، پس اگر برا كمبود و يا مانعى از آن 

ناتوان باشد، ايالء حاصل نمى شود. 
 خشـم و به انگيزه دور ٣ـ  ايـن عمـل به منظور ايـذا و آزار مهرس، و از رو
جسـتن از او باشـد، نه به دليل ديگر چون بيامر، يا مراعات حال بچه شـريخوار 

و امثال آن. 
تى كه برا ترك رابطه زناشوئى تعيني مى كند، بيش از چهار ماه باشد.  ٤ ـ مدّ

٥ ـ مهرسش، مهرس دائمى او باشد، و نزديكى حاصل شده باشد . 
(مسـأله ١٨٦٥) هنگامـى كه سـوگند با رشايط ياد شـده انجـام گرفت، ايالء 
اره اش را بپـردازد، نزديكى كـردن با مهرسش  حاصـل مى شـود و پيش از آن كـه كفّ

حرام مى باشد وىل كفاره ندارد. 
 (مسـأله ١٨٦٦) ايالء بر خالف ظهار، به صورت مطلق و مرشوط نيز جار
مى شـود، پـس اگر بگويد : « اگر آفتاب بزند، و يـا اگر از خانه بريون برو، به خدا 

ديگر با تو نزديكى نمى كنم » ايالء حاصل مى شود. 
اره ندهد و طالقش هم ندهد، حاكم  (مسـأله ١٨٦٧) اگر تا پايان چهار ماه كفّ
رشع او را وادار مى كنـد كـه يكـى از آن دو راه را انتخـاب كند، اگـر اجبارش ممكن 
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نباشـد و يا از پذيرش آن مأيوس شـود، خود به اجرا صيغه طالق اقدام مى كند و 
در ميان آهنا جدايى مى اندازد. 

(مسـأله ١٨٦٨) اگـر زن به وسـيله طالق و يا هر عامـل ديگر از مهرس او 
ه رجوع كند، يا پس  خارج شـود، حكم ايالء سـاقط نمى شـود، پس اگر در حال عدّ
اره نداده، نزديكـى كردنش با او حرام  ه بـا عقد جديد بـا او ازدواج كند، تا كفّ از عـدّ

است. 



 احكام نذر و عهد و سوگند
كار كه رشعا انجام دادن آن بر انسـان الزم نيسـت، اگر به وسيله نذر و عهد 
و سوگند آن را بر خودش واجب كند، انجام دادنش بر او واجب مى شود و خمالفت 

با آن كار بر او حرام و در صورت ارتكاب بايد كفاره بدهد.

 شرايط تحقق نذر، عهد و قسم
١ ـ بالغ باشد .

٢ ـ عاقل باشد.
٣ ـ جد باشد نه شوخى .

٤ ـ از رو اختيار باشد نه اجبار.
٥ ـ كار حرام نباشد.

٦ ـ از رو عصبانيت نباشد.
(مسأله ١٨٦٩) بر خالف قسم، در مورد نذر و عهد، اذن پدر و يا شوهر رشط 

نيست و با منحل كردن آهنا نذر و عهد نمى شكند.
(مسأله ١٨٧٠) اگر مورد نذر و عهد با حقوق واجب پدر و يا شوهر در تضاد 
باشد و آهنا حقوق خودشان را مطالبه كنند، در چنني مورد نذر و عهد منعقد نمى شود.

 صيغه نذر، عهد و قسم
» يا يكى ديگر از اسامى خمصوص  (مسأله ١٨٧١) قسم فقط با لفظ جالله «اهللاّ
خداوند ـ مثل رمحن ـ و يا اسـامى مشـرتك خداوند به قصد خداوند ـ مثل صانع ـ به 
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هر زبان كه باشد منعقد مى شود.
(مسأله ١٨٧٢) سوگند به چيز جز خداوند منّان، اگرچه مقام بسيار واالئى 
داشـته باشـد، مانند قرآن كريم، كعبه معظمه، پيامربان، امامان و اوليا پروردگار، 
منعقد نمى شـود. وىل شايسته اسـت كه حريم آهنا رعايت شود، كه اگر انسان به آهنا 
قسـم بخورد و انجام ندهد، موجب هتك حرمت آهنا مى شـود، و ممكن است از اين 

اره نباشد. جهت حرام باشد. اگرچه مستلزم كفّ
(مسـأله ١٨٧٣) بنابر احتياط واجب قسـم خوردن به برائت از دين اسـالم، و 
گفتن اينكه اگر چنني باشـد من هيود هسـتم، نرصانى هستم، و امثال اين تعبريها، 

حرام مى باشد.
دّ  اره قسم سري كردن ١٠ فقري است و بايد به هر فقري  يك مُ (مسأله ١٨٧٤) كفّ

طعام داده شود.
(مسأله ١٨٧٥) در انعقاد نذر رشط است كه مورد نذر را برا خداوند متعال 
ِ كذا »، « لك يا ربِّ عىلَّ كذا »،  ّ َّ هللاِ ىلَ َّ كذا »، « عَ ىلَ ِ تعاىل عَ َّ قرار دهد، مثالً بگويد : « هللاِ
َّ كذا » و امثال اينها. پس حتام بايد برا خدا باشـد، وىل رشط نيسـت  ىلَ ِ عَ ّ « نذرتُ هللاِ
كه به لفظ جالله ( اهللاّ ) باشد، بلكه با هر تعبري كه بر ذات اقدس اهلى داللت كند، 

منعقد مى شود.
ر نموده، اگرچه نام خدا  (مسأله ١٨٧٦) اگر انسان چيز را بر عهده خود مقرّ
را بر زبان نياورده باشد، هبرت است كه آن را انجام دهد، بويژه اگر آن را در مقابل بر 

ر نموده باشد . آورده شدن حاجتى مقرّ
(مسأله ١٨٧٧) در عهد هر لفظى كه به پيامن بستن با خدا داللت كند، كفايت 
دِ اهللاّ ِ »، « عاهدتُكَ يا ربِّ » و  هْ ىل عَ مى كنـد، مثـل اينكه بگويد : « عاهدتُ اهللاّ َ »، « عَ

امثال اينها.
(مسأله ١٨٧٨) در نذر و قسم تلفّظ رشط است و انجام دادن آن در دل كفايت 
نمى كند، مگر در مورد كسى كه قدرت بر تلفّظ ندارد، مثل الل و امثال آن، كه بنابر 
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احتياط واجب از آهنا اشاره ا كه بر نذر و قسم داللت كند، كفايت مى كند.
(مسأله ١٨٧٩) اگر انسان چيز را در دلش با خداوند متعال عهد ببندد، بنابر 

احتياط واجب بايد به آن وفا كند، اگرچه بر زبان جار نكرده باشد.

 متعلَّق نذر و عهد و قسم
حجان رشعى داشـته باشد، يعنى  (مسـأله ١٨٨٠) متعلّق نذر و سـوگند بايد رُ
از موارد اطاعت پروردگار به شـامر آيد، از قبيل : انجام واجبات يا مستحبّات، ترك 
مـات يـا مكروهات. و لذا برا ترك واجب، ترك مسـتحب، انجام حرام، انجام  حمرّ
مكـروه ؛ نذر، عهد يا سـوگند منعقد نمى شـود اگر چه در متعلـق عهد بنابر احتياط 

واجب رجحان رشعی معترب نيست .
(مسـأله ١٨٨١) بايـد متعلق نذر و قسـم، در زمان عمل به آن در توان انسـان 

باشد، پس اگر در توان او نباشد، منعقد نمى شود.
(مسـأله ١٨٨٢) اگر كسـى نذر كرده كه روز معينى را روزه بگريد، تصادفا آن 
روز مسـافر بود، يا آن روز مصادف با روز عيد قربان شـد، و يا با روزها ترشيق ـ 
در مورد كسـى كه در منى اسـت ـ مصادف شـد، بايد قضا آن روز را به جا آورد، 

مهچنني بقيّه عذرها بنابر احتياط واجب. 
(مسـأله ١٨٨٣) اگـر كسـى بگويـد : ترا به خدا چنـني كار را انجـام بده، يا 
تـرا بـه خدا قسـم مى دهم كه ايـن كار را انجام بدهـى، برا طرف مقابـل الزام آور 
نيسـت، و برا قسـم دهنده الزم نيسـت كه او را به آن كار وادار كند، و اگر آن كار 
اره واجب نمى شـود. در نـذر و عهد نيز مهني حكم  را انجـام ندهـد به هيچكدام كفّ

جار است. 
(مسأله ١٨٨٤) اگر نذر، عهد يا قسم را بر معصيت و يا كار مكروهى مرشوط 
 خويشـتن دار شـكرانه آن باشـد، منعقد نمى شـود، وىل اگر برا كنـد، اگـر برا

باشد، منعقد مى شود. 
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(مسـأله ١٨٨٥) عهد و نذر و قسـم ممكن است به چيز مرشوط نشود و مثالً 
ز بگويد : به خدا سـوگند كه فالن روز روزه مى گريم، يا بر خدا باشـد  بـه طـور منجّ
ل هر ماه را روزه بگريم، يا با خدا عهـد مى بندم كه هر روز فالن  بـر عهـده من كـه اوّ

مقدار به فقري صدقه بدهم. 
مه يا يكى از  (مسأله ١٨٨٦) اگر انسان فرش و ظرف و چراغى را برا كعبه معظّ
فه نذر كند، اگر خود آن در آنجا قابل استفاده باشد، بايد عينا در آنجا به كار  مشاهد مرشّ
گرفته شود، و در غري اين صورت، آن را مى فروشند و پولش را در آنجا مرصف مى كنند.

(مسـأله ١٨٨٧) اگـر چيز كه بـرا كعبه يا يكى از حرمها نذر شـده، در اثر 
خيانت نگهبانان يا ناتوانى آنان در آنجا قابل اسـتفاده نباشـد، آن را برا حمتاجان از 

حاجيان يا زائران آن حرم رصف مى كنند.
(مسـأله ١٨٨٨) اگر چيز را برا شـخص پيامرب  n ، يا يكى از امامان يا 
يكى از اوليا اهلى نذر كرده باشد، آن را در راهها خرييّه رصف مى كنند و ثوابش 
ص را به هنگام نذر تعيني كرده  را به آن شـخص اهدا مى كنند. مگر اينكه راه مشـخّ

باشد، كه بايد در آن راه رصف شود.
معيّنـى  مـال  مقابـل  در  را  خـودش   بيـامر شـخص  اگـر   (١٨٨٩ (مسـأله 
 جـار A بـر آن مـال حكـم سـهم امـام از خداونـد بخـرد، پـس از هببـود
مى شـود، پـس بايـد آن را بـه حاكـم رشع بدهـد، حاكـم رشع نيـز بنابـر احتيـاط 
واجـب بايـد آن را بـه فقرا، مسـاكني و ابناء سـبيل ( در راه مانـدگان ) رصف ناميد. 
ـاره در صـورت خمالفـت عمـد واجـب مى شـود و اگر  (مسـأله ١٨٩٠) كفّ

خمالفت كرد موجب منحل شدن عهد و نذر و سوگند مى گردد. 
(مسـأله ١٨٩١) خـدا را بـه شـهادت طلبيـدن و « خـدا گواه اسـت » ، « خدا 
مى داند » گفتن نيز مهانند سـوگند مى باشـد، يعنى اگر بر خالف واقع انسان خدا را 

به شهادت بطلبد حرام مى باشد و بايد توبه كند. 



احكام كّفارات
اره ها احرام كه در مناسـك حج بيان گرديد،  اره هـا واجب، غـري از  كفّ كفّ

چهارده تاست :
اره قتل عمد مسلامن، و آن مجع سه كفاره است:  ١ ـ كفّ

١ ) آزاد كردن يك بنده مؤمن 
٢ ) دو ماه روزه پى در پى 

٣ ) سري كردن ٦٠ فقري 
 (مسـأله ١٨٩٢) اگر قتل در مكه معظمـه ( داخل حرم ) يا در يكى از ماهها
ه و  حـرام اتّفاق بيفتد، بايـد دو ماه روزه را در ماهها حرام ( رجب، ذيقعده، ذحيجّ

م ) بگريد.  حمرّ
ـاره در مورد واجب مى شـود كه اوليـا مقتول از قاتل  (مسـأله ١٨٩٣) كفّ

مطالبه قصاص نكنند. 
اره ترتيبى اسـت، يعنى بايد يك  اره قتل مسـلامن از رو خطا، و آن كفّ  ٢ ـ كفّ
برده آزاد كند، اگر ميرسّ نشود دو ماه روزه بگريد، اگر نتواند، ٦٠ فقري را اطعام كند.
ـه و يا در ماه حرام اتّفـاق بيفتد، بايد در  (مسـأله ١٨٩٤) اگـر قتل در حرم مكّ
ماههـا حـرام دو ماه روزه بگريد، اگر نتواند برده مؤمن آزاد كند، اگر ميرسّ نشـود 

٦٠ فقري را سري ناميد. 
اره ياد شـده اسـت به  اره خوردن روزه ماه رمضان، و آن يكى از سـه كفّ  ٣ـ  كفّ
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صـورت ختيـري، يعنى : بايد يك برده مؤمن آزاد كند، يا دو ماه روزه بگريد و يا ٦٠ 
فقري را سري ناميد. 

(مسـأله ١٨٩٥) اگـر روزه دار، روزه اش را در ماه رمضان با حرام افطار كند، 
اره مجع بر او واجب مى شود.  مثالً با رشاب يا زنا، كفّ

اره خوردن روزه قضا ماه رمضان بعد از زوال، سري كردن ١٠ مسكني   ٤ـ  كفّ
است و در صورت نتوانستن سه روز روزه است. 

اره روزه و لكن به صورت ترتيبى است،  اره ظهار، و آن يكى از سه كفّ  ٥ ـ كفّ
يعنى بايد برده آزاد كند، اگر نتوانسـت دو ماه روزه بگريد، و اگر نتوانسـت ٦٠ نفر 

فقري را سري كند. 
اره هـا روزه به صورت  ـاره مجـاع در حـال اعتـكاف، و آن يكى از كفّ  ٦ـ  كفّ

ختيري است. 
اره ها سـه گانـه به صورت  ـاره شكسـتن عهـد، و آن نيـز يكـى از كفّ  ٧ـ  كفّ

ختيري است . 
 اره ها اره بريدن زن گيسوان خود را در مصيبت، كه آن نيز يكى از كفّ  ٨ ـ كفّ
سـه گانه روزه اسـت، اگرچه مهه موهايش را نربد، بلكه قسـمت عمده آن را بربد يا 

برتاشد. 
ـاره خمالفـت بـا سـوگند، و آن آزاد كـردن يك برده مؤمن، يـا اطعام ده   ٩ـ  كفّ
مسـكني، يا پوشـانيدن ده مسكني اسـت، و اگر از مهه آهنا ناتوان باشد، بايد سه روز 

پى در پى روزه بگريد. 
اره خمالفت با سوگند است.  اره خمالفت با نذر، كه مهان كفّ  ١٠ ـ كفّ

اره خمالفت با سوگند است.  اره آن مهان كفّ اره ايالء،  كفّ  ١١ ـ كفّ
اره خمالفت با سـوگند  ـاره كنـدن زن موهايش را در مصيبت، مهان كفّ  ١٢ـ  كفّ

است. 
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ـاره خراشـيدن زن صـورت خود را در مصيبت، بـه گونه ا كه خون   ١٣ـ  كفّ
اره  اره سـوگند اسـت، وىل سـيىل به صورت زدن كفّ اره آن مهان كفّ آلود شـود، و كفّ

ندارد، فقط مستحب است كه توبه و استغفار كند. 
اره  ـاره پـاره كـردن مـرد جامه اش را در سـوك مهرس و فرزند، كـه كفّ  ١٤ ـ كفّ

خمالفت با سوگند است. 
(مسـأله ١٨٩٦) در مصيبتها سيىل به صورت زدن وپاره كردن زن جامه اش را 
در سـوك شـوهر و ديگر خويشـاوندان و پاره كردن مرد جامه اش را در سوك پدر و 

اره ندارد.  برادر كفّ
(مسـأله ١٨٩٧) اگر كسى نامز عشا را نخوانده بخوابد تا شب از نيمه بگذرد، 

اره اين كار روزه بگريد. مستحب است كه فردا آن شب را به عنوان كفّ

 شرايط وجوب كّفاره
اره در مهه موارد كه موجبات آهنا فراهم شـود،  (مسـأله ١٨٩٨) وجوب كفّ

دو رشط عمده دارد : 
١ ـ مكلّف بودن شـخص، يعنى بالغ و عاقل باشـد و به گونه ا جمبور نباشد 

كه تكليف از او ساقط شود. 
 اره را از رو د، يعنى انجام دادن عمد، پس اگر يكى از موجبات كفّ ٢ ـ تعمّ
اره بر او واجب  اشـتباه، فراموشـى، يا نادانى ( به حكم يا موضوع ) انجام بدهد، كفّ
نمى شـود، مگر در مورد قتل مسلامن از رو خطا. به تفصيىل كه در مهني فصل بيان 

گرديد. 
اره قتل عمد و خطائى در مورد جنني نيز جار مى شود،  (مسأله ١٨٩٩) كفّ

اگرچه هنوز روح در آن دميده نشده باشد. 
اره مبادرت كند، زيرا آن مهانند توبه  (مسأله ١٩٠٠) بايد نسبت به پرداخت كفّ
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از گناه مى باشد و واجب فور است. 
اره هـا ياد شـده از اقسـام عبادات اسـت و در آهنا قصد  (مسـأله ١٩٠١) كفّ

قربت الزم است .
(مسـأله ١٩٠٢) برا درك دو ماه روزه پياپى كاىف است كه يك ماه و يك روز 
 اره قتل حرم مكه يا قتل در ماه حرام، چه از رو آن را پـى در پـى بگريد، مگر در كفّ
عمـد باشـد يا خطا، كـه حتام بايد دو مـاه به طور كامل پشـت رس هـم روزه بگريد، 

اگرچه موجب شود كه روز عيد قربان را نيز روزه باشد. 
اره آغاز كرده، اگر پيش از آن كه يك ماه  (مسـأله ١٩٠٣) كسـى كه به روزه كفّ
 شود ناگزير به خوردن روزه بشود، به جهت حيض، بيامر و يك روز از آن سـپر
د بر طرف شدن عذرش بايد بدون فوت  ناگهانى، سـفر رضور و امثال آهنا، به جمرّ

وقت به روزه اش ادامه بدهد. 
(مسأله ١٩٠٤) كسى كه بايد دو ماه روزه بگريد، بايد طور آن را آغاز كند كه 
ت يك ماه و يك روز با روز عيد قربان يا صوم واجب ديگر مصادف نشود.  در مدّ

اره داده مى شود، مهان  (مسأله ١٩٠٥) معيار در فقري بودن مسكينى كه به او كفّ
است كه در رشايط مستحق زكات، گفته شد.

اره اش را به كسى بدهد كه برا او واجب  (مسأله ١٩٠٦) انسان نمى تواند كفّ
النّفقه باشد.

اره خمالفت با سـوگند و ملحقات  (مسـأله ١٩٠٧) منظور از جامه ا كه در كفّ
آن گفتـه شـد، لباس كامل اسـت و هبرت آن اسـت كه بـرا هر فقـري دو قطعه لباس 

بدهد، تا پوشانيدن حاصل شود. 
(مسأله ١٩٠٨) سري كردن فقري به يكى از دو صورت امكان پذير است :

دّ طعام  دّ طعام بدهد، و هبرت اسـت كـه به هر فقـري دو مُ ١ ) بـه هـر فقـري يك مُ
بدهد. 
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دّ عبارت از ٨٧٠ گرم مى باشد ـ تقريبا ـ و لذا اگر ٩٠٠  (مسأله ١٩٠٩) هر مُ
گرم بدهد، مطابق احتياط خواهد بود. 

اره ها شـامره ٩  اره خمالفت سـوگند ملحقات آن ( كفّ (مسـأله ١٩١٠) در كفّ
تـا ١٤ ) بنابـر احتياط واجب به گندم، آرد گندم يا نان گنـدم اكتفا كند. اما در ديگر 

اره ها هر طعامى كفايت مى كند، مانند : برنج، خرما، گندم و امثال آهنا.  كفّ
اره ها حتام بايد عني طعام داده شـود و قيمت آن كفايت  (مسـأله ١٩١١) در كفّ

نمى كند. 
٢ ) سـري كـردن فقـري، و در ايـن صـورت مقـدار طعـام و نـوع طعـام رشط 
نمى باشـد. وىل اگـر فقـري خردسـال باشـد بايـد تفـاوت خـوراك او بـا بزرگسـال 
 جـا بـه  را  خردسـال  نفـر  دو  نباشـد،  ميـرسّ  آن  رعايـت  اگـر  و  شـود.  منظـور 
يـك بزرگسـال منظـور كنـد. و در هـر حـال بايـد بـه وىل كـودك مراجعـه كنـد. 
(مسأله ١٩١٢) در اطعام فقري حتام بايد تعداد آهنا مورد عنايت باشد، پس اگر 
بـه يـك فقري چندين بار اطعـام كند كفايت نمى كند، مگر در جايـى كه به تعداد الزم 
فقـري يافت نشـود. در اين صـورت تكرار آهنا در روزها خمتلـف مانعى ندارد، وىل 

نبايد در يك روز تكرار كند. 
اره بر عهده او باشد، مى تواند به تعداد آن به هر  (مسأله ١٩١٣) اگر چندين كفّ
اره بر عهده دارد، مى تواند به شـصت فقري به هر  اره بدهد، مثالً اگر ده تا كفّ فقري كفّ

دّ گندم بدهد.  يكى ده مُ
اره ها ترتيبى كه قبالً گفتيم اگر از يكى ناتوان باشـد،  (مسـأله ١٩١٤) در كفّ
اره ناتوان باشـد.  بايـد بعـد را انجام دهد، وميزان آن اسـت كه بـه هنگام ادا كفّ
پس اگر كسـى موظف اسـت كه دو ماه روزه بگريد و به آن قدرت ندارد و لذا به ٦٠ 
فقـري طعام داد، اگر بعدها بـه روزه گرفتن قدرت پيدا كند، مهان اطعام او را كفايت 

مى كند. 
(مسـأله ١٩١٥) اگـر كسـى بـه جهـت ناتوانـى از روزه ، اطعـام بـه فقـرا را 
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آغـاز كنـد و پيـش از آن كه آن را به امتام برسـاند، بـه روزه گرفتن قـدرت پيدا كرد، 
اره قبـىل ( يعنـى روزه ) را انجام دهد .  بنابـر احتيـاط واجـب به آن اكتفـا نكند و كفّ
اره مجع است، به هر كدام از آهنا قدرت  (مسأله ١٩١٦) كسى كه وظيفه اش كفّ
نداشـته باشد، ساقط مى شود و بايد بقيّه را انجام  دهد. و به جا آنچه قدرت ندارد 
اسـتغفار مى كند و هبرت آن اسـت كه بـه جا آن، به مقدار كـه مى تواند صدقه هم 

بدهد.
(مسأله ١٩١٧) كسى كه از اطعام كردن عاجز باشد، بنابر احتياط واجب بايد 

در صورت داشتن قدرت، به جا آن ١٨ روز روزه بگريد. 
اره بر او واجب است، اگر بر مهه آهنا قادر  (مسأله ١٩١٨) كسى كه چندين كفّ
نباشد، به مقدار كه قدرت دارد بايد انجام دهد، و آن موجب نمى شود كه مهه اش 

ساقط شود، االّ در مورد كسى كه به هيچيك از آهنا قادر نباشد. 
اره نداشت و به جا آن بدل آن را انجام  (مسأله ١٩١٩) كسى كه قدرت بر كفّ
داد، از اسـتغفار و امثال آن، از گردنش سـاقط مى شود، پس اگر بعدها بر آن قدرت 

پيدا كند، اعاده بر او واجب نمى شود. 

 



احكام اقرار
اقرار به معنا اعرتاف كردن انسان به حقى است كه بر عهده او به نفع شخص 
ديگر ثابت است و يا اعرتاف كردن انسان بر منتفى بودن حق او بر عهده شخىص 

ديگراست . 
عا كند، از او  (مسأله ١٩٢٠) اگر انسان پس از اقرار بر چيز، خالف آن را ادّ

پذيرفته نمى شود و اقرار اوليه اش نافذ و معترب است. 
تها حتّى بر بيّنه  (مسـأله ١٩٢١) اقرار كه رشايط آن فراهم باشـد، بر مهه حجّ

( دو شاهد عادل ) مقدم می باشد .
(مسأله ١٩٢٢) برا نفوذ اقرار ٥ رشط الزم است : 

١ ) بلوغ 
٢ ) عقل 

٣ ) رشيد بودن او در موضوعى كه در مورد آن اقرار مى كند. 
 قصـد بـودن اقـرار، پس اگر در حال خواب و مسـتى و يا از رو ٤ ) از رو

اشتباه و به غلط به چيز اقرار كند، نافذ نمى شود. 
٥ ) از رو اختيار باشـد، پس اگر از رو اجبار و يا اضطرار بر چيز اقرار 

كند نافذ نمى باشد. 
 (مسـأله ١٩٢٣) در اقـرار صيغه خمصوص رشط نيسـت، بلكه بـه هر تعبري
ـى بر عهده خويش، يا منتفـى بودن حقّش از عهـده ديگر خرب دهد،  از ثبـوت حقّ

كفايت مى كند .
(مسأله ١٩٢٤) اگر كسى ادعا كند كه ماىل از شخىص طلب دارد، و آن شخص 
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بگويد كه پرداخت كرده ام. الزمه اين گفتار، اقرار كردن است بر اينكه آن مبلغ را به 
آن شخص مديون بوده است.پس اگر نتواند اثبات كند كه آن را پرداخت نموده، او 

را وادار مى كنند كه آن مبلغ را پرداخت كند. 
(مسـأله ١٩٢٥) در اقرار تلفظ كردن به آن رشط نيست، بلكه با اشاره، نوشته 

و امثال آهنا نيز اقرار حاصل مى شود. 
ت دار به كسـى دارد،  (مسـأله ١٩٢٦) اگر كسـى اعرتاف كنـد كه بدهى مدّ
بـا چنني اعـرتاىف آن مبلغ بر عهـده اش ثابت مى شـود، و طلبـكار نمى تواند پيش از 

د، آن را مطالبه كند. مگر اينكه طلبكار نقد بودن آن را اثبات كند. فرارسيدن موعِ



 احكام غصب
غصـب عبارت اسـت از جتـاوز به حقوق ديگـران و گرفتن مال مـردم، بدون 

حق، به سبب داشتن زور و قدرت.
در روايات بسيار از غصب حقوق ديگران سخن رفته، كه از آن مجله است :

ف كند، او را  ١ ) پيامـرب اكـرم  n فرمود : « كسـى كه زمينى را بـه ناحق ترصّ
وادار مى كنند كه خاك آن را به حمرش محل كند ». 

٢ ) حـرضت عـىل  Aفرمـود : « مصادره مال مسـلامن به نا حـق، بزرگرتين 
گناهان است ». 

٣ ) رسـول اكرم  n فرمود : « يك سـنگ غصبى در يك بنا، عامل ويرانى آن 
است ». 

ق مى شـود كه  (مسـأله ١٩٢٧) غصـب يك عني ( مـال يا جنس ) هنگامى حمقّ
انسـان آن را در اختيـار بگـريد و بر آن سـلطه پيـدا كند، وىل بـا رصف ترصف كردن 
ق نمى شـود، اگرچـه آن نيز حرام  ف در آن، حمقّ يـا جلوگـري كردن مالـك از تـرصّ

مى باشد. 
د اينكه غاصب دسـت رو جنس مغصوب گذاشـت  (مسـأله ١٩٢٨) به جمرّ

ضامن مى شود، چه قصد جتاوز داشته باشد يا نه. 
(مسـأله ١٩٢٩) بـر گردانـدن مـال غصبـى بـه مالـك چنـد صـورت دارد : 
١ ) اگـر عني غصبى موجود باشـد، بر غاصب واجب اسـت كـه آن را عينا به 

مالكش برگرداند . 
٢ ) اگر عني غصبى در دسرتس نباشد، اگر مالك حارضباشد كه انتظار بكشد، 
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انتظار مى كشـد تا مال پيدا شـود  وىل اگر راىض نشـود، بر غاصب واجب اسـت كه 
عوض آن را به مالك بدهد . 

٣ ) اگـر عـني غصبى تلف شـود، بر غاصب واجب اسـت كه عـوض آن را به 
مالك بدهد. 

(مسـأله ١٩٣٠) اگـر غاصـب در زمـني غصبى چيـز بكارد و يا سـاختامنى 
بسـازد، بايد اجرت زمني را در مدتى كه زير كشـت يا ساختامن قرار داشته، به مالك 
بپردازد، زراعت و سـاختامن از آنِ خودش مى باشـد. و مالك مى تواند به او دسـتور 
دهد كه زراعت را از ريشه در آورد، يا ساختامن را ختريب ناميد، اگرچه موجب رضر 

و زيان باشد. 
ف غاصب در زمني، مثل كندن و شخم زدن، اگر  (مسـأله ١٩٣١) در اثر ترصّ
ل پيدا كند، الزم است كه مابه التّفاوت آن را به مالك پرداخت ناميد.  قيمت زمني تنزّ
(مسـأله ١٩٣٢) در صورتـى كـه مال غصبى تلف شـود، بايد عـوض آن را به 

مالك بدهد، كه در اينجا دو صورت است :
١ ـ اگر مال غصبى « قيمى » باشـد، يعنى ويژگى ها افراد آن از نظر قيمت و 
رغبت مشـرت متفاوت باشد، مانند حيوانات، و قيمت آن در ايّام خمتلف فرق كند، 
و ايـن اختالف قيمت به جهت وفور آن در زمانى و كمبود آن در زمان ديگر باشـد، 
بايد قيمت روز غصب را بپردازد، وىل اگر به جهت نوسـان ارزش پول باشـد، بايد 
ارزش روز غصب را منظور كند و پوىل به او بدهد كه ارزش آن روز را داشته باشد. 
٢ ـ اگر مال غصبى « مثىل » باشد، يعنى خصوصيات افراد صنف آن، از جهت 
قيمت و رغبت مشـرت يكى باشـد، مانند حبوبات، بايد مثل آن را در صورت تلف 
بپردازد، اگرچه هتيّه كردنش مسـتلزم آن باشـد كه چندين برابـر قيمتش را پرداخت 

ناميد. و اگر هتيّه كردنش سخت باشد، بايد قيمت روز پرداخت را به مالك بدهد. 
 گفته مى شـود كه بـه هنگام قيمت گذار (مسـأله ١٩٣٣) « قيمى » به چيز
قيمت را بر افراد آن تعيني مى كنند و مى گويند : اين اسـب و اين لباس به اين قيمت 
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اسـت، مانند حيوانات، اشـياء مستعمل، دست بافت و دسـت ساز. وىل در « مثىل » 
قيمـت را بـر نـوع آن تعيني مى كنند و فرد خـاىصّ را در نظر نمى گرينـد، مانند طال، 

نقره، پنبه، حبوبات و توليدات ماشينى يك كارخانه با يك مارك. 
(مسـأله ١٩٣٤) اگـر مال غصب شـده در نزد غاصب فزونـى پيدا كرد، خواه 
فزونى متّصل، مانند چاقى، يا فزونى منفصل، مانند شري و ختم مرغ، بر عهده غاصب 
اسـت كه عالوه بـر برگردانيدن مال غصبى فزونى را نيز عينا بـه مالك برگرداند، و 

اگر عينا ممكن نباشد بايد عوض آن را بدهد . 
(مسأله ١٩٣٥) مهانگونه كه غاصب ضامن مال غصبى هست، ضامن منافعى 
كـه برداشـت كرده نيز مى باشـد، پس اگر در خانه غصبى سـكونت كرده يا ماشـني 
غصبى را سوار شده، يا جامه غصبى را پوشيده، بايد اجرت آن را به مالك بپردازد. 
تى كـه خانه يا  (مسـأله ١٩٣٦) منافـع فوت شـده مال غصبى، مثـالً اجاره مدّ

ماشني غصبى بدون استفاده مانده، بر عهده او نيست. 
ف در مال غاصب و  (مسـأله ١٩٣٧) اگر پس گرفتن مال غصبى موجب ترصّ
يا اتالف آن باشد، مانعى ندارد، از قبيل ورود به منزل، شكستن قفل، سوراخ كردن 
اقل  ديـوار، پايامل كردن زراعت، كشـتن سـگ نگهبـان و امثال آهنا، وىل بايـد به حدّ

رضر و زيان بسنده نمود و ضامن ندارد. 
(مسأله ١٩٣٨) اگر برا پس گرفتن مال غصبى پوىل هزينه كند، نمى تواند آن 

را از غاصب مطالبه ناميد. 





احكام آباد كردن زمين هاى مرده
 (احياء موات)

ل باير بوده، به قصد متلّك جايز  (مسأله ١٩٣٩) احياء كردن زمني باير، كه از اوّ
است و پس از احيا كردن حكم ملك بر آن جار مى شود، خواه احيا كننده مسلامن، 

( مؤمن يا اهل خالف ) و يا كافر باشد. 
(مسـأله ١٩٤٠) زمـني بايـر بـه وسـيله خريـدن از دولـت و يـا ثبـت كـردن 
در دفاتـر دولتـى، بـه متلّـك شـخص در نمى آيـد، بلكـه مهچنـان بـه حالـت اباحـه 
باقـى مى مانـد، و هركـس نسـبت بـه احيـا كـردن آن اقـدام كنـد بـه ملكيّـت او در 
مى آيـد و صاحـب سـند نمى توانـد از آن جلوگـري به عمـل آورد، فقـط مى تواند 
ناميـد.  مطالبـه  آن  مقابـل  در   چيـز يـا  كنـد،   خـوددار او  به نـام  سـند  زدن  از 
(مسـأله ١٩٤١) احيـا كردن زمني، عبارت اسـت از انجـام دادن چيز كه به 
وسيله آن عرفا بگويند كه در اين زمني عمران و آباد انجام گرفته است، مثل اينكه 
آنجا را به صورت مزرعه، بسـتان، منزل، حملّ جتارت، انبار كاال، حملّ نگهدار دام 
و طيور و امثال اينها در آورده باشـد. و اگر چنني كار انجام نشـده باشـد، ملكيّت 

حاصل نمی شود . 
(مسـأله ١٩٤٢) كسـى كه به وسـيله احياء و يا غري آن مالك زمينى بشـود، در 
حريـم آن حـق پيدا مى كنـد، و لذا مى تواند از راه و چاه، چشـمه و چـراگاه و ديگر 
امكانـات موجود در آن برخوردار باشـد، بـه گونه ا كه حـدود آن را بيان خواهيم 
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ف كنـد كه با  كـرد. از ايـن رهگـذر شـخص ديگـر نمى تواند طـور در آهنا ترصّ
حقوق حريم آن سازگار نباشد. 

(مسأله ١٩٤٣) حدود راه جديد و نوساز، در صورتى كه توافق حاصل نشود، 
٥ ذراع، يعنى در حدود دو مرت و نيم اسـت و مسـتحب اسـت كه ٧ ذراع، يعنى در 

حدود سه مرت و نيم باشد. 
 مى خواهد زمني رو به رو (مسـأله ١٩٤٤) اگر كسـى زمينى دارد و ديگر
او را احيـاء كنـد، بايـد به مقدار ياد شـده ( ٥ يا ٧ ذراع ) از زمـني او فاصله بگريد تا 

فرصت و جماىل برا رفت و آمد او باشد. 
(مسـأله ١٩٤٥) چاهى كه برا آب دادن زمينها زراعتى در زمني باير كنده 
مى شـود، حريم آن از هر طرف ٣٠ مرت اسـت، تا وسـايل نقليه بتوانند در اطراف آن 

گرد آمده، نسبت به انتقال دادن آب اقدام ناميند. 
(مسـأله ١٩٤٦) بر احد جايز نيسـت كـه چاهى بكند كه به چـاه ديگر كه 
 بريون آورد كه به چشـمه ديگر پيش از او كنده شـده صدمه بزند، و يا چشـمه ا
كه قبالً استخراج شده صدمه بزند، در صورتى كه اين صدمه و رضر مهمّ و معتنابه 

باشد.
(مسـأله ١٩٤٧) مهانگونـه كه انسـان به وسـيله احيـاء كردن زمـني، مالك آن 
ـى بـرا او ثابت مى شـود، به وسـيله « حتجـري » نيز كه  مى شـود و در حريـم آن حقّ

مه احيا كردن است، در مورد زمني و حريم آن صاحب حق مى شود.  مقدّ
ماتى ساخت وسـاز، از  (مسـأله ١٩٤٨) حتجـري عبارت اسـت از كارها مقدّ
قبيل كندن پى، تعيني حدود، شـناژبند، پى ريز و ديگر كارهايى كه عرفا احيا به 

شامر نمى آيد، وىل مقدمه احياء مى باشد.
(مسـأله ١٩٤٩) حق اولويتى كه در زمني و حريم آن به وسـيله حتجري حاصل 
مى شود، حمدود به زمانى است كه عرفا بني حتجري و احياء پيش مى آيد، اگر به درازا بكشد 
اين حق اولويت ساقط مى شود و ديگران مى توانند نسبت به احيا كردن آن اقدام ناميند. 
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(مسأله ١٩٥٠) حتجري موجب مالكيت نمى شود، و لذا نمى تواند زمينى را كه 
حتجري كرده بفروشـد، وىل مى تواند حقّ اولويتش را به كسـى واگذار كند و آن را با 

ت حقّش ساقط نشده باشد. چيز مصاحله كند، مرشوط بر اينكه در اثر طول مدّ
(مسـأله ١٩٥١) حرام اسـت كه انسـان در ملك خود كار انجام دهد كه آثار 
آن به ملك مهسـايه رسايت كند و به او آسـيب برساند، آسـيبى كه در ميان مهسايه ها 
متداول نيست. مثل اينكه آب را به گونه ا در ملك خود رها سازد كه رطوبت آن به 
ر  ديوار مهسايه برسد و صدمه بزند، كه بايد از اين كار خود دار كند، اگرچه مترضّ

شود. و اگر خود دار نكند هر آسيبى به مهسايه برسد ضامن است. 

 احكام اماكن عمومى و اموال همگانى
(مسأله ١٩٥٢) اموال عمومى كه مهگان حق استفاده از آهنا را دارند عبارتند از : 

 ١ ـ موقوفات 
استفاده از اموال وقفى تابع كيفيّت وقف است كه به تفصيل در بخش « احكام 

وقف » بيان شد. 
فه  ٢ ـ مشاهد مرشّ

كه، كه برا استفاده  فه و اماكن متربّ (مسـأله ١٩٥٣) در مساجد، مشـاهد مرشّ
مؤمنـان و زائـران فراهم شـده و افـراد با ايـامن از راهها دور و نزديـك برا درك 
فضيلت به آنجاها رو مى آورند، اگر كسى به حمىلّ سبقت نمود و آنجا را در اختيار 
گرفت، تا از آنجا اعراض نكرده، تا شب از ديگران شايسته تر است، و اجياد مزامحت 

برا او حرام است. ودر مكان مصلی مفصالً بحث شد .
(مسأله ١٩٥٤) به هنگام فرا رسيدن وقت نامز، اشغال كردن حرم مطهر با نامز 
مانعـى نـدارد، اگرچه موجب تعطيل زيارت در آن فاصله زمانى بشـود، مرشوط بر 

اينكه نامزگزاران در آنجا جا گرفته باشد. 
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 ٣ ـ بازارها
منظـور از بازار فضاها باز و گسـرتده ا اسـت كه به شـخص معني و گروه 
خـاىصّ اختصـاص ندارد و مهواره مردم مى آيند بسـاط خـود را در آنجا پهن كرده، 

كاالها خود را در معرض دادوستد قرار مى دهند. 
(مسـأله ١٩٥٥) حكم سبقت جستن در بازارها، مهان حكم مساجد و مشاهد 

را دارد.
 ٤ ـ راهها

راهها بر دو قسمند : 
١ ) كوچه ها بن بست، كه از سه طرف به وسيله ساختامهنا احاطه شده است. 
(مسأله ١٩٥٦) حق استفاده از كوچه ها بن بست، اختصاص به افراد دارد 
كه به آن كوچه در دارند و استفاده آهنا از اين كوچه ها نياز به اجازه ديگران ندارد. 
(مسـأله ١٩٥٧) كسى كه به كوچه بن بست در دارد، اگر بخواهد درِ خانه اش 
را وسـعت بدهد يا دريچه ا به آن احداث كند، نياز به اجازه ديگران ندارد، مگر 

اينكه به برخى از آهنا صدمه بزند، كه در اين مورد بايد رضايت او را جلب كند.
٢ ) كوچه ها باز، كه از دو طرف آن سـاختامن شـده، و انتها آن به گذرگاه 

ديگر باز است. 
(مسأله ١٩٥٨) كوچه ها باز از آنِ مهگان است و مهه مردم مى توانند در آهنا 
رفت و آمد كنند، بنشـينند، بخوابند، خريد و فروش كنند، و كسـى نمى تواند از آن 
جلوگري كند. مرشوط بر اينكه مزاحم رهگذرها نباشـد وگرنه متجاوز مى باشد و 

هر گونه رضر از او به رهگذرها برسد ضامن خواهد بود. 
 ٥ ـ آب درياها و رودخانه ها

(مسـأله ١٩٥٩) آب درياها، درياچه ها، رودخانه ها و چشـمه سارهائى كه از 
سيلها و آب شدن برفها جريان پيدا مى كند، و آب چشمه ها و چاهها خود جوش، 
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و آب بركه هـا و مرداهبايـى كه در زمني موات قرار دارند، از اموال عمومى هسـتند، 
مهگان مى توانند از آهنا استفاده كنند و كسى نمى تواند از آن جلوگري ناميد. 

(مسـأله ١٩٦٠) اگر كسـى در كنار رودخانه، حوضچه ا بسازد كه راحت تر 
بتواند از آنجا آب برداشت كند، اولويت پيدا مى كند و كسى نمى تواند برا او اجياد 
مزامحت كند، وىل مالك آبِ آن حوضچه نمى شود، مگر اينكه برا خودش حيازت 

كرده باشد.
(مسـأله ١٩٦١) آهبا شخىص كه مالك خصوىص دارد، اگر در حمىلّ باشد كه 
بـه وسـيله ديوار و نرده و امثال آن حمصور شـده، بدون اجـازه مالك نمى توان در آن 
ف نمود. وىل اگر در زمني بى در و پيكر باشـد، خوردن و شستشـو كردن در آن  ترصّ
بـه صـورت معمول، بدون اذن مالك، مانعى ندارد، مـرشوط بر اينكه به آب صدمه 

نزند. 
 ٦ ـ چراگاهها

(مسـأله ١٩٦٢) چراگاههايـى كـه در صحـرا و زمينهـا باير اسـت و مالك 
خصوىص ندارد، از آنِ مهه مى باشـد و مهگان مى توانند از آن اسـتفاده كنند و كسـى 

نمى تواند دور آن حصار بكشد و ديگران را از آن منع كند. 
 ٧ ـ موجودِ زمني موات

(مسـأله ١٩٦٣) شن، ماسه، سنگ، سـنگ ريزه، هيزم، معدن و غري آن كه در 
زمـني موات باشـد، از آنِ مهگان اسـت و هـر كس زودتر به حيازت آهنـا اقدام كند، 
آنچه را كه حيازت كرده از آنِ او مى باشد. وىل هيچكس نمى تواند كه آنجا را حصار 

كشيده ديگران را از آن منع كند. 

 احكام گمشده 
گمشده ها بر سه قسم هستند : 
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١ ) انسان گمشده، كه آن را « لَقيط » مى نامند.
٢ ) حيوان گمشده، كه آن را « ضالّه » مى گويند.
ه » ناميده مى شود. طَ قَ ٣ ) اشيا گمشده، كه « لُ

 احكام لقيط ( كودك سِر راهى )
(مسأله ١٩٦٤) بچه رس راهى اگر در معرض تلف باشد، بايد آن را برداشت، 

در غري اين صورت بر داشتنش واجب نيست. 
ـه ا را از رسِ راه بر دارد، بر او  (مسـأله ١٩٦٥) اگر شـخص بالـغ و عاقل بچّ

واليت پيدا مى كند و بايد در نگهدار و رسپرستى آن تالش كند. 
(مسـأله ١٩٦٦) اگـر مهـراه بچه رس راهـى ماىل باشـد، آن مال تـا قرينه ا بر 
ه  ه آن را مهراه بچّ ه اسـت و وىلّ بچّ خالف نباشـد، حمكوم اسـت به اينكه مالِ آن بچّ
ه انفاق كند. و لذا مى توان آن را در  قـرار داده كـه هر كس بچه را بردارد، آن را بر بچّ

ه هزينه كرد.  نفقه بچّ
ه را عمدا بر رسِ راه نگذاشـته اند،  ص باشـد كه بچّ (مسـأله ١٩٦٧) اگر مشـخّ
بلكه افتاده، يا گمشـده، و يا كسـى به زور از دسـت آهنا گرفته و رها كرده است، در 

ه باشد در حكم جمهول املالك مى باشد.  اين صورت اگر پوىل مهراه بچّ
ه ا را پيدا كرده نمى تواند آن را به فرزند خود  (مسـأله ١٩٦٨) كسـى كه بچّ

درآورد، و اگر چنني كار انجام دهد، هيچ اثر رشعى ندارد.

 احكام ضالّه ( حيوان گمشده )
(مسـأله ١٩٦٩) در كشورها اسـالمى، اگر حيوانى را در منطقه ا پيدا كند 
كـه آنجا خاىل از سـكنه باشـد و حيـوان در معرض تلف نباشـد به ايـن معنى كه در 
آنجا آب و علف باشـد، و باكى از درندگان نداشـته باشد، يا به اين جهت كه حيوان 
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نريومنـد باشـد و يـا در آنجا درنده ا نباشـد، گرفتن آن حرام اسـت واگـر اقدام به 
گرفتن آن  كند، ضامن آن حيوان ومنافع متّصل و منفصل آن نيز خواهد بود .

(مسـأله ١٩٧٠) حيوانى را كه در شـهر و روسـتا پر رفت و آمـد پيدا كند و 
بداند كه گم شـده اسـت، مى تواند آن را بگريد و حكم لقطه بر آن جار مى شـود و 

م بيان خواهد شد.  بايد تا يك سال به دنبال صاحبش بگردد، چنانكه در فصل سوّ
(مسـأله ١٩٧١) اگـر حيوانـى بـه خانـه انسـان درآيد و يـا وارد باغ و بسـتان 
حصـاردار او گـردد، گرفتـن حيوان صـدق نمى كنـد، و ضامن او نمى شـود، حتى 
مى توانـد كـه آن را از حمدوده ملك خود بريون كند، و اگر احتامل بدهد كه آن حيوان 
گـم نشـده بايـد آن را بريون ناميد و اگر بداند كه گم شـده مى توانـد آن را بگريد و به 

حكم گمشده عمل كند.

 احكام لقطه ( اشياء گمشده )
« لقطه » عبارت از چيز گمشـده ايست كه انسان و حيوان نباشد، منقول باشد 
و در رسزمني اسالمى و يا اهل ذمه ( اهل كتابى كه زير پرچم اسالم زندگى مى كنند 
ا اشـياء غري منقول، مانند زمني و درخـت، آهنا حكم لقطه ندارند،  ) پيدا شـود. و امّ

بلكه در حكم جمهول املالك مى باشند. 
(مسـأله ١٩٧٢) كسـى كه گمشـده ا را مى يابد، مى توانـد آن را بردارد، وىل 
ه پيدا شـود، به ويژه در مورد كسـى  كراهت دارد، باخلصوص چيز كه در حرم مكّ
ىف آن بپردازد. چنانكه بسيار از مردمان  كه اطمينان ندارد كه بتواند تا يكسال به معرّ
به اين كار تن در نمى دهند. برا چنني اشخاىص ممكن است عقالً برداشتن آن حرام 

باشد.
(مسـأله ١٩٧٣) اگر مال گمشـده به هنگام برداشتن كمرت از يك درهم قيمت 
داشـته باشد، مى تواند آن را برا خودش بردارد و نياز به تعريف ندارد، وىل بنابر 
احتياط واجب از افراد كه احتامل مى دهد مالِ آهنا باشـد بپرسـد، از قبيل كسى كه 
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آنجـا ايسـتاده، يا قبالً آنجا نشسـته بود، يـا اهل خانه ا كه از درِ خانـه آهنا پيدا كرده 
است. 

(مسـأله ١٩٧٤) اگر پس از متلّك آن صاحبش پيدا شـود و عني آن باقى باشد، 
بايد آن را به صاحبش بر گرداند، اگرچه زمان طوالنى گذشته باشد. وىل اگر از بني 
رفته باشـد يا از ملك او خارج شـده و دسرتسى به آن نداشـته باشد، الزم نيست كه 
عوض را بپردازد، وىل اگر دسرتسـى داشـته باشـد (مسـأله خاىل از اشكال نيست و 
احتياط واجب آن اسـت كه بني مالك و يا بنده و كسـى كه به او منقل شـده مصاحله 

شود. 
(مسأله ١٩٧٥) يك درهم عبارت است از ٤٣٢ ( دو گرم و سه چهارم ) گرم 

نقره. 
(مسـأله ١٩٧٦) اگـر قيمـت لقطـه يـك درهـم يـا بيشـرت باشـد، كسـى كـه 
ىف آن  آن را پيـدا كـرده تـا يكسـال بايـد آن را معـرىف كنـد. و اگـر نگهـدار يا معـرّ
هزينـه داشـته باشـد، هزينـه اش بـر عهـده كسـى اسـت كـه آن را برداشـته اسـت. 
ىف، مى توانـد آن را به اميد  (مسـأله ١٩٧٧) بردارنـده لقطه پس از يكسـال معرّ
اينكه صاحبش پيدا شود نگهدار كند، يا از طرف صاحبش صدقه دهد و يا خودش 
ه، كه بنابر احتياط واجب آن را نمى تواند متلك ناميد.  متلّك كند، به جز لقطه حرم مكّ
(مسـأله ١٩٧٨) اگر پس از گذشت يكسال صاحبش پيدا شود، در اينجا چند 

صورت است : 
١ ـ اگر آنچه پيدا كرده عينا موجود باشد، بايد به صاحبش برگرداند. 

٢ ـ اگر در اثر امهال كار تلف شده باشد، بايد عوضش را بپردازد.
٣ ـ اگر بدون امهال تلف شـده باشـد، ضامنتش مشـكل اسـت، بنابـر احتياط 

واجب الزم است كه مصاحله كنند.
٤ـ  اگـر آن را از طـرف مالك صدقه داده باشـد، مالك مى تواند به آن رضايت 
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بدهد و پاداش آن از آنِ مالك باشد و مى تواند رضايت ندهد، پس پيدا كننده عوض 
آن را به مالك بدهد و ثواب صدقه مربوط به خودش باشد. 

(مسـأله ١٩٧٩) اعالم و معرىف گمشـده در جايى واجب است كه احتامل داده 
شـود كه صاحبش پيدا شـود، پس اگر مطمئن باشد كه پيدا نخواهد شد، برا اينكه 
آن شى ء گمشده عالمت و نشانه ا ندارد، يا مى داند كه صاحبش به كشورها دور 
ىف هرگز به او نمى رسـد، يا مى داند كه او  دسـت مسـافرت كرده، و اين اعالم و معرّ
به پيدا كردن اين گمشـده اعتنا ندارد هر چند از نظر اينكه از آن مأيوس شـده، اعالم 

رشط نيست.
(مسأله ١٩٨٠) در فرض باال پيش از سپر شدن يكسال مى تواند آن را متلك 
كنـد يا از طرف صاحبش صدقه بدهد، وىل اگر احتامل زياد مى دهد كه بر حسـب 

تصادف با صاحب آن مصادف شود، بايد تا يكسال انتظار بكشد. 
(مسـأله ١٩٨١) به هنگام اعالمِ گمشده، بايد از چيز كه موجب رسدرگمى 
مالـك مى شـود پرهيـز كنـد بلكه بايد مشـخصات آن گمشـده را درسـت وىل مبهم 
بگويد، پس اگر يك لباس پنبه ا پيدا كرده، نبايد بگويد: هر كس « پنبه » گم كرده، 

زيرا پنبه غري از لباس بافته شده از پنبه مى باشد.
ىف گمشـده بايد در مكاهنايى باشد كه انتظار برود كه خرب  (مسـأله ١٩٨٢) معرّ

آن به گوش صاحب مال برسد، به جهت پرس وجو او در آن مكان.
ىف پى در پى باشد. (مسأله ١٩٨٣) بايد اين اعالم و معرّ

زمـان  گذشـت  بـا  كـه  باشـد  چيز هايـى  از  لقطـه  اگـر   (١٩٨٤ (مسـأله 
فاسـد مى شـود، ماننـد سـبزجيات و ميوه جـات، بايـد كسـى كـه آن را برداشـته، 
قيمـت كنـد و قيمتـش را بـه عهده بگـريد، آنگاه پـول آن جانشـني لقطه مى شـود . 
(مسـأله ١٩٨٥) احـكام لقطه منحرص به چيز اسـت كـه صاحبش آن را گم 
كرده باشد، در موارد كه مالك چيز معلوم نباشد، لقطه حساب نمى شود، بلكه 

جمهول املالك است مهانند  :
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١ ) چيز كه در نزد او امانت گذاشته اند و امانت گذار را فراموش كرده است. 
٢ ) چيز كه با معامله باطل به دستش رسيده و مالكش را نمى شناسد. 

٣ ) چيز غصبى، كه مالكش را نمى داند. 
٤ ) چيز كه اشتباها برداشته است و مالكش را نمى داند. 

٥ ) طرف معامله به هنگام خريد اشتباها جنس اضافه داده باشد. 
٦ ) طرف معامله به هنگام فروش اشتباها پول اضافه داده باشد. 

٧ ) هـر مـال ديگر كه به عمد يا به اشـتباه در دسـت غري مالـك قرار بگريد. 
در مهـه اين مـوارد كه احتامل بدهد كه مالك آن را پيـدا خواهد كرد، بايد از او 
جسـتجو كند، و اين جسـتجو حمدود به يك سـال نمى باشـد و اگر احتامل بدهد كه 
مالك خواهد آمد، بايد انتظار بكشد و اگر از پيدا كردن مالك نا اميد شود، نمى تواند 
آن را متلك كند، هر چند فقري باشد، بلكه بايد از طرف مالك به فقري صدقه بدهد، و 

يا برا مالك نگهدار كند، اگرچه زمان به درازا بكشد.
(مسـأله ١٩٨٦) بـرا صدقه دادن مال جمهول املالك الزم نيسـت كه از حاكم 
رشع اجـازه گرفته شـود، مگر اينكه مال در دسـت غاصب باشـد، كـه بنابر احتياط 

واجب الزم است اجازه بگريد. 
(مسـأله ١٩٨٧) به هنگام صدقه دادن مى تواند خـود مال را صدقه بدهد، ويا 
اينكه اگر فروشش رجحان داشته باشد مى تواند بنابر احتياط واجب با اجازه حاكم 

رشع آن را بفروشد و يا خودش بردارد و قيمت آن را صدقه دهد. 
(مسأله ١٩٨٨) اگر انسان مديون است و دسرتسى به طلبكار ندارد، در اينجا 

حكم جمهول املالك جار نمى شود بطوريكه در باب قرض گفته شد .



 

احكام شكار و ذبح حيوان
هر حيوانى كه خون جهنده دارد، اگر مطابق دستور رشع ذبح نشود، مردارش 

نجس و خوردنش حرام است.
تذكيه حيوان به دو صورت است :

١ ـ شكار 
٢ ـ ذبح ورسبريدن حيوان

اول : شكار حيوانى كه خون جهنده دارد
(مسأله ١٩٨٩) شكار به حيوان وحشى اختصاص دارد، مهانند بيشرت پرنده ها، 

آهو، گوزن، گاو و خر  وحشى. 
(مسأله ١٩٩٠) حيوانات اهىل، چون : گاو، شرت، گوسفند، مرغ و امثال آهنا، 

با شكار كردن حالل نمى شوند، مگر اينكه وحشى شوند . 
(مسأله ١٩٩١) اگر حيوان وحشى اهىل شود با شكار حالل نمى شود. 

(مسـأله ١٩٩٢) اگر انسـان يك حيوان وحشـى را بگريد و در دسرتس داشته 
باشد، آن نيز با شكار حالل نمى شود. 

(مسـأله ١٩٩٣) نوزاد حيوان وحشـى هنگامى كه قدرت فرار ندارد، آن نيز با 
شكار حالل نمى شود. 

(مسأله ١٩٩٤) ابزار شكار دو چيز است :
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 ١ ـ سگ
٢ ـ اسلحه

 ،چون يوزپلنگ و باز شكار (مسـأله ١٩٩٥) غري از سگ هر حيوان ديگر
چيز را شـكار كند، حالل نمى شـود، مگر اينكه پيش از مردنش ذبح رشعى شود. 
و در سگ فرق نمى كند كه تاز باشد، يا غري آن ، به جز سگی كه كامال سياه باشد، 

بنابر احتياط واجب. 
(مسأله ١٩٩٦) در سگ شكاری دو رشط الزم است : 

١ ) آمـوزش ديـده باشـد، به ايـن معنى كه برا شـكار كردن بـرا صاحبش 
آموزش ديده و جتربه آموخته باشد  .

٢ ) كامالً در اختيار شـكارچى باشـد و به دستور او برود و با تشويق و حتريك 
او شكار را انجام دهد، به گونه ا كه شكار كردن به او مستند باشد، و سگ به عنوان 

يك ابزار به شامر آيد. 
نده مانند : شمشري  رّ (مسأله ١٩٩٧) رشط شكار با اسلحه آن است كه اسلحه بُ

و كارد، و يا شكافنده مانند : تري، نيزه و رسنيزه باشد.
(مسـأله ١٩٩٨) اگـر حيوانـى را بـا پهنـا بيل بزننـد، كه نه برنده اسـت و نه 

شكافنده، حالل نمى شود. 
(مسـأله ١٩٩٩) با وسـائل برنده و يا شكافنده ا كه اسـلحه به شامر نمى آيد، 
ه، جـوال دوز و گـرز نيـز اگـر حيوانى را شـكار كنند بنابـر احتياط  ماننـد : داس، ارّ

واجب حالل نمى شود، مگر اينكه از اسلحه به شامر آيد. 
(مسـأله ٢٠٠٠) اگـر حيوانـى را با سـالح گـرم متعـارف در زمان ما شـكار 
كننـد، حـالل مى شـود، بـه رشط اينكـه يـك طـرف گلولـه تيـز و برنـده باشـد. 
(مسـأله ٢٠٠١) شـكار كردن با گلوله هايى كه گرد باشد و در بدن فرو نرود، 

بنابر احتياط واجب موجب حليّت آن نمى شود. 
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(مسـأله ٢٠٠٢) برا حالل شدن شـكار با اسلحه، رشط است كه شكارچى 
به هنگام تريانداز قصد شـكار كند، پس اگر او مشـغول تريانداز بوده و تصادفا 
به حيوانى اصابت كرد و كشت ، حالل نمى شود، اگرچه بعدا بسم اهللاّ  نيز بگويد. 

(مسأله ٢٠٠٣) اگر شكارچى به قصد شكار به سو حيوانى تريانداز كند، 
وىل تري خطا كند و به حيوان ديگر اصابت كند و از پا درآورد حالل مى شود. 

(مسـأله ٢٠٠٤) برا حالل شـدن صيد به وسـيله سـگ يا اسلحه چند رشط 
است : 

١ ـ شـكارچى بايد مسلامن باشـد، اگرچه سنّى، حرامزاده، زن يا كودك باشد، 
مـرشوط بر اينكه مميّز باشـد و بتواند قصد صيد كند. پس شـكار كافر حرام اسـت، 

اگرچه نام خدا را بر زبان جار كند. 
٢ ـ هنگام تريانداز يا فرستادن سگ نام خدا را بر زبان جار كند يا پيش از 

آن كه به شكار برسند، بسم اهللاّ  بگويد . 
(مسـأله ٢٠٠٥) اگر كسـى عمدا بسـم اهللاّ  نگويد، شـكارش حرام مى شـود، 

اگرچه بخاطر ندانستن مسأله باشد. 
(مسـأله ٢٠٠٦) كسى كه مهواره به هنگام شكار ملتزم بود كه بسم اهللاّ  بگويد، 

اگر يكبار فراموش كرد و نگفت، شكارش حالل است. 
٣ ـ مرگ حيوان به شـكار مسـتند باشـد، يعنى در اثر اصابت گلوله و يا زمخى 
شـدنش به وسيله سگ جان سپرده باشـد. پس اگر از بلند بيفتد و بمريد يا در آب 

غرق شود حالل نمى شود. 
(مسأله ٢٠٠٧) اگر مرگ حيوان به شكار و به يك امر ديگر مستند باشد، مثل 
اينكه اسلحه به آن اصابت كرده و از بلند افتاده و در اثر اين دو مرده است، حالل 

نمى شود. 
٤ ـ شكارچى نبايد در حال احرام باشد. 
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٥ ـ شكار بايد در حرم مكه نباشد . 
٦ـ  شكارچى فرصت رسبريدن پيدا نكند، به اين معنى كه تا رسيدن شكارچى، 

شكار جان باخته باشد، و يا ديگر فرصت رسبريدن نباشد. 
(مسـأله ٢٠٠٨) اگر شـكارچى هنگامى به نزد شكار برسد كه برا رسبريدن 
فرصت باشد وىل اقدام به اين كار نكند حرام مى شود. اگرچه اين كار به جهت مهراه 

نداشتن چاقو باشد. 
(مسأله ٢٠٠٩) اگر هنگامى برسد كه شكار هنوز زنده است، وىل چاقو مهراه 
نداشـته باشـد، اگر سـگ را تشـويق كند كه يك بار ديگر محله كند و از پا درآورد، 

حالل مى شود. 
(مسـأله ٢٠١٠) اگر شكارچی هنگامى برسد كه رسش را بربد مهينكه حيوان 
قسـمتى از بدنـش چون دسـت، گوش، چشـم يـا دمـش را حركت بدهـد، كفايت 

مى كند. 
(مسأله ٢٠١١) هر حيوان قابل تذكيه به وسيله اسلحه اگر شكار شود، حالل 
مى شـود، و اگر حرام گوشـت باشد با شكار ، پوستش پاك مى شود و مى توان از آن 

هبره جست. 
(مسـأله ٢٠١٢) به وسـيله سـگ فقط حيوان حالل گوشـت حالل مى شود، 
ا حيوان حرام گوشـت ـ مانند روباه ـ اگر چه به وسـيله سـگ شكار شود، حالل  امّ

نمى شود . 

دوم: شكار حيوانى كه خون جهنده ندارد
(مسـأله ٢٠١٣) تذكيـه ماهـى صيـد آن اسـت، و صيـد آن به اين اسـت كه به 

صورت زنده از آب بريون آورده شود. 
(مسـأله ٢٠١٤) اگر ماهى در آب بمريد خوردنش حرام اسـت و مهچنني اگر 
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آب فروكـش كنـد و يا خودش را به بريون آب بينـدازد و يا موج آن را بريون بيندازد 
وماهی در خشكی بمريد ، مگر اينكه پيش از آن كه جان بسپارد كسى آن را با دست 

يا هر وسيله ديگر بگريد. 
(مسـأله ٢٠١٥) اگر كسى به قصد صيد ماهى دامى بگسرتد، يا تور بگذارد 
و يـا مانعى اجياد كند كـه به هنگام باال آمدن آب، ماهى ها در آن گرد آيند و به هنگام 
فروكش كردن آب نتوانند از آن خارج شوند، و در بريون آب جان بسپارند، خوردن 
آهنا حالل اسـت، اگرچه در تور بمريند. وىل اگر پيش از فروكش كردن آب بمريند، 

يا مشكوك باشد، حرام مى شود. 
(مسـأله ٢٠١٦) اگر ماهى از آب بريون آورده شـود، سپس در آب بيفتد و در 

آب بمريد، حرام است. 
(مسـأله ٢٠١٧) اگـر ماهى گـري با رخيتن زهـر در آب يا اجياد انفجـار در آب، 
موجب شـود كه ماهيها خود را به بريون آب بيندازند، خوردن آهنا حالل نمى شود، 
مگر اينكه آهنا را در بريون آب زنده بگريد، و مالك آهنا كسى است كه در بريون آب 

آهنا را مى گريد نه كسى كه زهر در آب رخيته يا انفجار اجياد كرده است. 
(مسـأله ٢٠١٨) اگر يك ماهى، ماهى ديگر را ببلعد، اگر آن را صيد كنند و 

در بريون آب بمريد، هم خودش حالل مى باشد و هم آنچه در شكم اوست. 
(مسأله ٢٠١٩) در شكار ماهى و ملخ بسم اهللاّ  گفتن، مسلامن بودن، حتى بالغ 
و عاقل بودن رشط نيست، بلكه مهني مقدار كه آهنا را به قصد شكار مى گريد كفايت 

مى كند.
(مسـأله ٢٠٢٠) اگـر ماهى، ملـخ، يا هر حيـوان ديگر كه احتيـاج به تذكيه 
عا كند كه آن را از دسـت مسـلامن گرفته است، اگر  دارد، در دسـت كافر باشـد و ادّ
متّهم به دروغ نباشد، حرف او قبول است و به جهت پيشى گرفتن دست مسلامن بر 

آن  حكم به تذكيه آن مى شود.
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 احكام ذبح يا سربريدن
حيوانات نجس العني، چون سگ و خوك قابل تذكيه نيستند. وديگر حيوانات 
حرام گوشـت، قابل تذكيه هسـتند، وىل گوشت آهنا خورده نمى شود. مهه حيوانات 

حالل گوشت قابل تذكيه هستند، و تذكيه آهنا به شكلها خمتلف است : 
١ ) شرت فقط به وسيله نحر كردن حالل مى شود. 

٢ ) ماهى و ملخ فقط به وسيله صيد كردن حالل مى شوند. 
٣ ) حيوانات وحشى به وسيله ذبح و شكار حالل مى شوند. 

٤ ) حيوانات اهىل منحرصا به وسيله رسبريدن حالل مى شوند. 

 كيفّيت سربريدن حيوان
(مسـأله ٢٠٢١) بـرای بريـدن رس حيـوان بايد حلقـوم و مری و سـياهرگ و 

رسخرگ بريده شود . 
(مسـأله ٢٠٢٢) شكافتن چهار عضو ياد شده كفايت نمى كند بلكه بايد بريده 

شوند. 
(مسـأله ٢٠٢٣) بريده شـدن چهار عضو مرشوط بر اين اسـت كـه برآمدگى 
حلقـوم رو رس بامنـد پس اگر قسـمتى از آن بر رو بدن بامنـد، ذبح به طور كامل 
انجـام نمى شـود و تذكيـه حاصل نمى شـود. مگر اينكـه پيش از آن كـه حيوان جان 

سپارد آن را تدارك كنند و يكبار ديگر از زير برآمدگى حلقوم ذبح كنند. 
(مسـأله ٢٠٢٤) بريـدن رس حيوان از پشـت گـردن كفايت نمى كنـد، اگر چه 

اعضا چهار گانه بريده شوند. 
(مسأله ٢٠٢٥) بنابر احتياط واجب الزم است كه چاقو را زير برجستگى گلو 
بگـذارد و بـه طرف داخل بكشـد، نه اينكه چاقو را از پهلـو گلو فروبرده به طرف 

بريون بكشد و اعضا را بربد. 
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(مسأله ٢٠٢٦) نبايد پيش از آن كه حيوان جان بسپارد رس آن را از بدن جدا كند، و 
نبايد پيش از مردنش چاقو را به نخاع او برسانند واگر عمداٌ انجام دهد حرام نمی شود . 

 كيفّيت نحر كردن شتر
(مسـأله ٢٠٢٧) در ميان حيوانات تنها شـرت است كه بايد تذكيه آن به صورت 

نحر انجام شود وبه غري آن حالل نمی شود . 
(مسـأله ٢٠٢٨) نحر عبارت است از اينكه چاقو، نيزه، رسنيزه، داس و امثال 

آن را در گود زير گلو شرت فرو بربند. 
(مسأله ٢٠٢٩) اگر حيوانى چموشى كند و تذكيه آن به شكل تعيني شده ميرسّ 
نباشـد، يـا مثـالً در چاه بيفتد و يـا زير آوار بامنـد و بريدن رسش از حملّ تعيني شـده 
امكان پذير نباشد، به هر شكل ممكن مى توان آن را نحر يا ذبح كرد و گوشتش حالل 

مى شود، به رشط اينكه غري از رو به قبله شدن ديگر رشائط ذبح فراهم باشد. 
(مسـأله ٢٠٣٠) اگر حيـوان باردار بمـريد، اگر بچه اش زنـده بريون آورده 

شود، جز با رسبريدن حالل نمى شود. 
(مسـأله ٢٠٣١) اگر حيوان باردار را تذكيه كنند بچه او در صورتيكه كامل 

وموی بر بدنش روييده باشد چند صورت دارد : 
١ ) اگر زنده بريون آورده شود و بدون تذكيه بمريد، حرام مى شود، اگرچه به 

جهت تنگى وقت باشد. 
٢ ) اگر زنده بريون آورده و تذكيه شود، حالل است.

٣ ) اگر روح در آن دميده نشده باشد، پاك و حالل است. 
٤ ) اگر مرده بريون آورده شود، پاك و حالل است، مگر در صورتى كه احتامل 
داده شـود كه مردن آن به سـبب تأخري در كندن پوست و يا شكافتن شكم مادرش به 

صورت غري معمول اتفاق افتاده است. در اين صورت حرام خواهد بود. 
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 شرايط ذبح و نحر
(مسأله ٢٠٣٢) برا حالل شدن گوشت ذبيحه رشايطى است : 

 ١ ـ ذبح كننده يا نحر كننده مسلامن باشد. 
 ٢ـ  قصـد ذبح يا نحر داشـته باشـد، پـس اگر كودك، ديوانه، خفته و شـخص 
غافل، بدون قصد ، رس حيوانى را بربند يا چاقو را در گلو شـرت وارد كنند، تذكيه 

حاصل نمى شود و آن حيوان حرام مى شود.
 ٣ ـ ذبح يا نحر بايد به وسـيله آهن انجام شـود و هيچ فلزّ ديگر چون مس، 

طال و نقره كفايت نمى كند. 
 اگر آهن پيدا نشـود، به هر وسـيله ا (مسـأله ٢٠٣٣) در رشايـط اضطـرار
كه بتوان چهار عضو را بريد، ذبح حاصل مى شـود، حتى به مثل سـنگ، استخوان، 
شيشـه و ختته ا كه تيز باشـند. و الزم نيست كه ذبح يا نحر را تأخري بيندازند تا آهن 

پيدا شود. 
 ٤ـ  بايـد حيـوان هنگام ذبح رو به قبله باشـد، پس اگـر آن را در حال خوابيده 
ذبح مى كنند، بايد به پهلو راسـت يا پهلو چپ طور بخوابانند، كه گلو، سـينه 

و شكمش به سو قبله باشد ، ونبايد آنرا بر پشت بخوابانند .
(مسـأله ٢٠٣٤) به هنگام نحر كردن شـرت بايد سـينه اش به طرف قبله باشـد، 
مهچنني اسـت اگر حيوانى را در حال نشسـته يا ايسـتاده ذبح كنند، بايد سـينه اش به 

طرف قبله باشد. 
(مسـأله ٢٠٣٥) اگر مرغ و امثال آن را در حاىل كه از رس يا پاها آويزان اسـت، 

ذبح كنند، بايد سينه و شكمش به طرف قبله باشد. 
(مسأله ٢٠٣٦) اگر در صورت امكان، عمدا حيوان را رو به قبله نكنند، تذكيه 
حمقق نمى شود و خوردنش حرام مى باشد، وىل اگر فراموش كنند، جاهل باشند ، يا 

سو قبله را اشتباه كنند، تذكيه حاصل مى شود و خوردنش جايز مى باشد. 
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 ٥ ـ كسى كه ذبح يا نحر را انجام مى دهد، بايد مهزمان با آن نام خدا را بر زبان 
جار كند. 

 ٦ـ  زنده بودن حيوان، به طور كه به هنگام ذبح اعضا بدنش را تكان دهد.
 ٧ ـ بـريون رفتـن خون بـه مقدار كه به هنـگام رس بريـدن حيوانات معمول 

هست. 
 ٨ ـ تكان خوردن حيوان، پس از ذبح اگر چه بمقدار حركت چشم باشد .

ه »  (مسـأله ٢٠٣٧) بـرا حالل شـدن ذبيحه رشط نيسـت كه « حياة مسـتقرّ
داشته باشد، به اين معنى كه اگر ذبح نمى شد، يك يا چند روز زنده مى ماند، و لذا 
اگر حيوانى مصدوم يا جمروح شـود، و پيش از آن كه بمريد آن را با رشايط ياد شـده 

ذبح كنند، پاك و حالل مى باشد. 
(مسـأله ٢٠٣٨) هـر عضو از بـدن حيوان پيش از مردن جدا شـود، حرام و 

مردار است. 
(مسـأله ٢٠٣٩) پيـش از مـردن حيـوان اقدام كـردن به كندن پوسـت حيوان 

مكروه است، وىل با اين كار حرام نمى شود. 





 احكام خوردنيها و آشاميدنيها
 حيوانات حرام گوشت

(مسأله ٢٠٤٠) از حيوان دريائى فقط آنچه فلس دارد حالل است و بقيّه حرام 
مى باشد. 

(مسـأله ٢٠٤١) منظـور از فلـس آن پوسـته ايسـت كـه بـه راحتـى از آن جدا 
مى شود، مانند پوست ميگو و ماهى فلس دار. 

(مسـأله ٢٠٤٢) پوسـته ها سختى كه به گوشـت حيوان متّصل است، مانند 
پوست الك پشت، خرچنگ و صدف، به حالل گوشت بودن آهنا داللت نمى كند. 

(مسـأله ٢٠٤٣) اگر در مورد نوعى از ماهى شـك كنيم كه آيا فلس دارد يا نه 
؟ حرام مى باشـد، البته برخى از ماهى ها پيدا مى شـود كه فلس دار هستند وىل در اثر 
برخورد با صخره ها و غريه فلس ها آهنا مى ريزد. در اين ماهى ها نمونه هايى از اين 

فلس ها مى ماند كه به هنگام دقّت ديده مى شود، اينها حالل مى باشند. 
(مسـأله ٢٠٤٤) اگـر ماهى فـروش بگويد كه اين ماهى فلـس دارد و خودش 

متّهم به دروغ نباشد مى توان به گفته اش اعتامد كرد. 
(مسـأله ٢٠٤٥) از حيوانات خشـكى هر حيوانى كه « دندان نشـرت»(١) دارد 
حـرام اسـت، و هر حيـوان درنده ا كه حيوانـات را پاره مى كنـد و مى خورد حرام 
اسـت، اگرچه دندان نشـرت نداشته باشد، خواه قو باشـد، مانند شري و پلنگ، يا 

ضعيف باشد، مانند گربه و روباه. 
(١) دندان نشرت، چهار دندان بزرگ درندگان است، كه به آن « يشك » نيز مى گويند. « مرتجم » 
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(مسأله ٢٠٤٦) حيواناتى كه در دل زمني زندگى مى كنند، از قبيل: خارپشت، 
راسو، موش، موش صحرائى، مار و امثال آهنا، كال حرام مى باشند. 

(مسـأله ٢٠٤٧) پرنـدگان درنـده و گوشـتخوار، ماننـد بـاز، چـرخ، عقاب، 
رناهايى كه  شـاهني، قرقى، كركس، زغن و غري آهنا مهه حرام گوشـت هستند، وىل دُ

ماهيان را مى خورند از اين دسته نيستند.
(مسأله ٢٠٤٨) پرندگانى كه مانند لك لك به هنگام پرواز غالبا باهلا خود را 
صاف نگه مى دارند حرام گوشت هستند، وىل پرندگانى كه بيشرت بال مى زنند حالل 

گوشت هستند. 
پشـتِ پا نداشـته  (مسـأله ٢٠٤٩) هـر پرنـده ا كه چينه دان، سـنگدان و خارِ

باشد، حرام گوشت است و اگر يكى از آهنا را داشته باشد، حالل گوشت است. 
اش و انـواع  كالغ ها حرام  (مسـأله ٢٠٥٠) گوشـت طاووس، شـب پره، خفّ
مى باشند و مهه حرشات پرنده، چون زنبور، زنبور عسل، مگس و غريه، به جز ملخ 

حرام مى باشند، البتّه ملخ ها ريز نيز حالل نيستند. 

حيوانات حالل گوشت
(مسأله ٢٠٥١) سه نوع از حيوانات اهىل حالل اند:

١ ) شرت، خواه يك كوهان داشته باشد، يا دو كوهان. 
٢ ) انواع گاو، و گاوميش. 

٣ ) انواع گوسفند، و بز. 
(مسأله ٢٠٥٢) اسب، اسرت و االغ، حالل گوشت وىل مكروه هستند، به ويژه 

اسرت و االغ كراهت بسيار شديد دارند. 
(مسأله ٢٠٥٣) گاوها وحشى، قوچ ها كوهى، گورخرها، گوزهنا، آهوان 
و اقسام بزها كوهى، و مهه حيوانات وحشى كه از اين سنخ باشند، حالل گوشت 
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ا اينكه متامى حالل گوشت ها منحرص به اين ها باشد حملّ اشكال است.  هستند، امّ

حرام شدن حيوانات حالل گوشتى 
حيواناتـى كـه در اصل حالل گوشـت بوده سـپس به دالئىل حرام مى شـوند، 

عبارتند از : 
 ١ ) حيوان نجاستخوار 

ت چشمگري با خوردن مدفوع  (مسـأله ٢٠٥٤) حيوان حالل گوشتى كه مدّ
انسـان خو گرفته، و چيز ديگر جز به صورت نادر نمى خورد، و گفته مى شـود كه 
خوراك او مدفوع انسان است، گوشتش حرام مى شود. وىل اگر در كنار آن از ديگر 

خوراكيها به مقدار قابل توجه بخورد حرام گوشت نمى شود. 
(مسـأله ٢٠٥٥) برا برطرف شـدن حرام گوشـتى از آن الزم اسـت آن را به 
ت چشـمگريی در حمىلّ نگهدار كنند كه دسرتسى به مدفوع انسان نداشته باشد  مدّ

و به تدريج از حال نجاستخوار بريون بيايد. كه اين كار را « استربا » مى گويند. 
ت اسـتربا رشعـا در شـرت ٤٠روز، در گاو ٢٠روز، در  (مسـأله ٢٠٥٦) مـدّ
گوسـفند ١٠روز، در مرغابى ٥ روز و در ماهى يك شـبانه روز تعيني شده، وىل هبرت 
آن اسـت كه در مرغابى ٧ روز، در گوسـفند ١٤ روز و در گاو ٣٠ روز و هبرت از آن 

٤٠ روز منظور گردد. 
 ٢ ـ بزغاله ا كه شري خوك بخورد 

(مسـأله ٢٠٥٧) بزغالـه، بلكـه بنابر احتيـاط واجب هر حيـوان ديگر كه از 
ت چشـمگري شـري بخورد، حرام گوشـت مى شـود و بايد استربا  پسـتان خوك مدّ

شود. 
(مسأله ٢٠٥٨) اين حكم خمصوص خوك است و خوردن شري ديگر حيوانات 

چنني حكمى ندارد. 



.......................................................................... منتخب املسائل  ٤٢٨

ت  (مسـأله ٢٠٥٩) اسـترباء حيوانى كه شـري خوك خورده آن اسـت كه به مدّ
ت  هفـت روز آن را در جائى نگهدارند كه دسرتسـى به خـوك پيدا نكند و در اين مدّ
شري حيوان حالل گوشتى را از سنخ خودش به او مى دهند، و اگر نياز به شري نداشته 

ت ٧ روز به او مى دهند.  باشد، علف پاكيزه به مدّ
 (مسأله ٢٠٦٠) اگر حيوان ياد شده نر باشد و استربا نكنند، هر حيوان ديگر
كـه از نطفـه او پديـد آيـد، آن نيـز حرام گوشـت خواهد بـود، و آن با اسـتربا حالل 

نمى گردد. 
(مسـأله ٢٠٦١) اگـر حيـوان نجاسـتخوار نـر يـا مـاده اسـتربا نشـود، نسـل 
حيوانـى كـه از او پديـد آيـد، بنابـر احتيـاط واجـب حـرام گوشـت خواهـد بـود. 
(مسـأله ٢٠٦٢) مرغ نجاسـتخوار تا هنگامى كه استربا نشـده، هر چه ختم در 

درونش شكل بگريد، بنابر احتياط واجب حرام مى باشد. 
 ٣ ـ حيوان موطوءه 

 (مسـأله ٢٠٦٣) چهارپائى كـه مرد بالغ و يا بنابر احتيـاط واجب پرس بچه ا
با آن نزديكى كرده باشـد، گوشـتش حرام مى شود و راهى برا استرباء آن ونسلش 
وجود ندارد و اگر از اقسـام پرندگان باشـد ختمش نيز حرام مى باشـد. وىل نزديكى 

كردن با حيوان مرده اثر ندارد، اگرچه ذبح رشعى شده باشد. 
(مسـأله ٢٠٦٤) اگر كسـى كه با حيوانى نزديكى كرده، مالك آن نباشـد، بايد 

قيمت آن را به صاحبش بپردازد. 
(مسأله ٢٠٦٥) شري، آغوز و ختم، حتى ختم ماهى، تابع حيوانى است كه از آن 
به عمل آمده اسـت، پس اگر از حالل گوشت باشد خورده مى شود، و اگر از حرام 

گوشت باشد، خورده نمى شود، به جز شري انسان كه خورده مى شود. 
(مسـأله ٢٠٦٦) اگر شـري و آغوز معلوم نباشـد كه از حالل گوشـت است يا 

حرام گوشت، بنا بر حليّت آن گذاشته مى شود. 
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(مسأله ٢٠٦٧) از حيوان حالل گوشت چند چيز حرام است : 
خون ، رسگني ، نرينه ، دنبالن ، غدد، كه آن را دشول مى نامند. سپرز، كه مهان 
طحال است ، و بنابر احتياط واجب : رحم، يعنى بچه دان. رشمگاه ( مادينه ) ، مغز 
حرام كه در ميان تريه پشـت اسـت ، پى ها، كه در دو طرف تريه پشـت قرار دارند ، 

مثانه ( بول دان ) ، زهر دان 
(مسـأله ٢٠٦٨) آنچـه به عنـوان حرام يا مكروه گفته شـد، در متـام حيوانات 
بزرگ و كوچك جار مى باشد، جز اينكه اگر حيوان به قدر كوچك باشد كه اين 

اعضا در آهنا قابل تشخيص نباشد، مانعى ندارد. 
(مسـأله ٢٠٦٩) آنچه به عنوان اعضا حرام در حيوانات گفته شد، در ماهى 
و ميگو جار نمى شـود، وىل اگر ماهى خون چشمگري داشته باشد، بنابر احتياط 

واجب بايد از خوردن آن پرهيز شود. 
(مسأله ٢٠٧٠) خون بسيار اندكى كه در رگها نازك حيوان باقى مى ماند، و 
عرفا جزو گوشت به شامر مى آيد و از نظر عرىف قابل تشخيص نمى باشد، خوردنش 

مانعى ندارد. 
(مسأله ٢٠٧١) خوردن اعيان نجسه و هر چيز كه نجس شده و تطهري نشده 
حرام اسـت. خـوردن چيزهايى كه فطرت انسـان از آن تنفـر دارد، مانند آب دماغ، 
اگرچه پاك باشد و از حيوان حالل گوشت باشد، بنابر احتياط واجب حرام است. 
 بـرا گوشـت،  حـالل  حيـوان  از  پـاك  ادرار  خـوردن   (٢٠٧٢ (مسـأله 
درمـان برخـى از بيامرهيـا، مانعـى نـدارد، اگرچـه به حد رضورت نرسـيده باشـد. 
ل، و بنابر احتياط واجب خوردن خاك و ماسـه و  (مسـأله ٢٠٧٣) خـوردن گِ
امثال اينها، كه از اقسـام زمني مى باشـد، حرام است، وىل خوردن ساير معادن حرام 
نيسـت، مگر اينكه موجب رضر باشـد، كه مبتال كردن انسـان خودش را به چنني 

رضر حرام باشد. 
لها، خوردن تربت امام حسـني A به مقدار يك  (مسـأله ٢٠٧٤) در ميـان گِ
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 A نخود، به قصد شفا استثنا شده و مانعى ندارد، و اين حكم به تربت امام حسني
اختصاص دارد، شامل ديگر معصومان نمى شود. 

(مسـأله ٢٠٧٥) رشاب و هـر مسـت كننده ديگـر حرام اسـت، اگرچه جامد 
باشد، ولی اگر اصالتاً مايع باشد نجس نيز هست . 

(مسأله ٢٠٧٦) اگر رشاب بامند و رسكه شود پاك و حالل مى شود. 
(مسـأله ٢٠٧٧) اگر آب انگور و بنابر احتياط واجب آب كشـمش به وسـيله 
م آن بخار شود و  آتش جوش آيد، حرام مى شود، و اگر به قدر بجوشد كه دو سوّ

يك سوم آن باقى بامند، حالل مى شود. 
(مسـأله ٢٠٧٨) اگـر آب ميـوه هـای ديگـر و انـواع مربّاهـا بـه جـوش آيـد 
حـرام نمى شـود، اگرچـه بـو رشاب بدهنـد، مگـر اينكـه مسـت كننـده باشـد. 

 احكام متفرقه خوردنى ها و آشاميدنى ها
(مسأله ٢٠٧٩) خوردن، نوشيدن و مرصف كردن هر چيز كه به انسان خطر 
 دارد و سـالمتى اش را به خطر مى اندازد، يا موجب هتك آبرو مى شـود حرام  جدّ

است. 
(مسـأله ٢٠٨٠) اگـر دارو و درمان منحرص به خوردن چيز باشـد كه رشعا 
 نرسيده  حرام مى باشد، به مقدار رضورت جايز مى باشد، اگرچه به حدّ خطر جدّ

باشد.
(مسـأله ٢٠٨١) اگر درمان منحرص به خوردن رشاب، گوشـت خوك، روغن 
خوك، يا ديگر اعضا آن باشـد، باز هم جايز نيسـت، مگر اينكه زنده ماندن انسـان 

منحرص به آن باشد، آهنم در صورتى كه به طور يقني به اين نتيجه رسيده باشد. 
شـود،  تلـف  گرسـنگى  از  اسـت  نزديـك  كـه  كسـى   (٢٠٨٢ (مسـأله 
مى توانـد بـه مقـدار كـه خطـر را رفـع كند، غـذا حـرام ( مثـالً ميتـه ) بخورد.
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ف كردن در اموال كسـى كه مالش  (مسـأله ٢٠٨٣) خوردن، نوشـيدن و ترصّ
ف جايز  حمرتم است، بدون اجازه او، و بدون به دست آوردن رضايت او به اين ترصّ
نيسـت، مگـر در مورد افراد كـه در قرآن كريم [ سـوره مباركه نور آيـه ١٦ ] بيان 
شـده اسـت و آهنا عبارتند از : پدران، مادران، برادران، خواهران، عمه ها، عموها، 
دائى ها، خاله ها، دوستان و كسانى كه كليد خانه شان را در اختيار انسان مى گذارند. 

مهرسان و فرزندان نيز به آهنا ملحق مى باشند. 
(مسأله ٢٠٨٤) از خانه ها ياد شده بدون به دست آوردن رضايت صاحبشان 

مى توان استفاده كرد، وىل در چند مورد بنابر احتياط واجب بايد پرهيز كرد : 
١ ) اگر انسان يقني يا گامن كند كه راىض نيستند . 

٢ ) اگر انسان رضايت آنان را به اصل ورود به خانه آهنا به دست نياورده باشد.
(مسأله ٢٠٨٥) خوردن انسان از خوراكى كه به آن دعوت نشده، حرام است، 
چنانكه در حديث آمده اسـت : « هر كس از طعامى كه به آن دعوت نشـده بخورد، 
مانند، اين است كه پاره آتش خورده باشد » مگر اينكه اطمينان به رضايت صاحب 

خانه داشته باشد. 
ه اش را  (مسأله ٢٠٨٦) كسى كه به يك مهامنى دعوت شده، حرام است كه بچّ
 نيز با خودش بربد، مگر اينكه به رضايت صاحب خانه يقني داشته باشد، يا قرينه ا

بر آن داللت كند. 
(مسـأله ٢٠٨٧) نشسـتن در كنار سـفره ا كـه در آن رشاب خورده مى شـود 
حـرام اسـت و خوردن غـذا از آن سـفره حرام اسـت. و اين حكم مربـوط به زمان 
رشب مخر اسـت و شـامل قبل و بعد نمى شـود، وىل اگر نشسـتن در كنار اين سـفره 
موجب گسـتاخى آهنا بشـود، قبل و بعدش نيز حرام مى شـود، حتّى ممكن اسـت در 
موارد ورود به چنني خانه ا حرام باشد، و در برخى از موارد ممكن است هرگونه 

ارتباط با صاحب خانه نيز حرام باشد. 





احكام ارث
اسباب ارث:

اسباب ارث دو قسم است : 
١ ـ نسب
٢ ـ سبب

(مسـأله ٢٠٨٨) كسـانى كـه بـه وسـيله « نسـب » ارث مى برند، بر سـه طبقه 
هسـتند، كـه با وجود يك نفـر از طبقه قبىل، بـه طبقه بعد ارث نمى رسـد، و اينك 

طبقات سه گانه : 
 ١ ـ والدين و فرزندان

(مسأله ٢٠٨٩) فرزندان شامل : پرسان، دخرتان، نوه ها و نويره ها نيز مى شود. 
 ٢ ـ نياكان، برادران و خواهران

ه، پدران و مادران آهنا نيز مى باشد. ، جدّ (مسأله ٢٠٩٠) نياكان شامل : جدّ
(مسـأله ٢٠٩١) بـرادر زادگان و خواهر زادگان، و فرزندان آهنا نيز جانشـني 

پدران و مادرانشان مى شوند. 
 ٣ ـ عموها، عمه ها، دائى ها و خاله ها

(مسـأله ٢٠٩٢) عموهـا، عمه هـا، دائى هـا و خاله ها، شـامل عموها پدر و 
مـادر، عمه هـا پـدر و مـادر، دائى ها پدر و مـادر و خاله ها پـدر و مادر، حتى 
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شامل عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها نياكان نيز مى شوند. 
(مسـأله ٢٠٩٣) پـرس عموها، دخرت عموها، پـرس عمه ها و دخرت عمه ها، پرس 
دائى ها و دخرت دائى ها، پرس خاله ها و دخرت خاله ها نيز جانشني پدران و مادرانشان 

مى شوند. 

 وارثان سببى
(مسأله ٢٠٩٤) وارثان سببى عبارتند از زن و شوهر و رابطه والئى. 

(مسـأله ٢٠٩٥) رابطه والئى سـه طبقه هستند، كه با وجود طبقه قبىل كسى از 
طبقه بعد ارث نمى برد، و آهنا عبارتند از  :

١ ـ وال عتق 
٢ ـ وال ضامن جريره 

٣ ـ وال امامت 
(مسـأله ٢٠٩٦) رابطه زناشـوئى اگر بـه صورت ازدواج دائم باشـد، در كنار 
مهه طبقات حمفوظ اسـت و موجب ارث بردن مى باشـد، وىل اگر موقّت باشد، ارث 
نمى برند، مگر اينكه در ضمن عقد ازدواج، با يكديگر رشط كرده باشند. وىل در اين 

فرض نيز، بنابر احتياط واجب، فقط زن و شوهر از يكديگر ارث مى برند. 
(مسـأله ٢٠٩٧) ارث بردن مهه طبقات ارث، مرشوط است بر اينكه چيز از 

موانع ارث در ميان نباشد :

 موانع ارث
(مسأله ٢٠٩٨) سه چيز مانع ارث مى باشد : كفر، قتل و بردگى

 ١ ـ كفر
كافر از مسلامن ارث نمى برد وىل مسلامن از كافر ارث مى برد. 
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در اين (مسـأله بني اقسـام كافر فرق نيسـت و در مورد مسـلامن نيز بني شيعه و 
اهل خالف فرقى نيست. 

(مسأله ٢٠٩٩) مسلامن، كافر را از ارث بردن حاجب مى شود، يعنى با وجود 
اث، كافر ارث نمى برد، اگرچه مسلامن در طبقه بعد و  رّ يك نفر مسـلامن در ميان وُ
كافر در طبقه قبىل باشـد. پس اگر يك نفر مسـلامن يا كافر از دنيا برود، اگر در ميان 
وارث ها او مسلامن و كافر باشد، با وجود مسلامن كافر ارث نمى برد، اگرچه كافر 
 بسـيار نزديك باشـد، مثالً فرزند ميّت باشد و مسلامن بسـيار دور باشد، مثالً عمو

پدرش باشد. 
(مسـأله ٢١٠٠) در چنـد مـورد وارث مسـلامن از ارث بـردن كافـر حاجـب 

نمى شود، كه عبارتند از : 
١ ) وارث مسلامن منحرص به امام  A باشد، كه از ارث بردن طبقه ها قبىل 

مانع نمى شود. 
 ٢ ) متوىفّ كافر باشد و كودكان صغري داشته باشد و وارثان مسلامن در طبقه ها
بعد باشـند، كه آهنا هزينه كودكان متوىفّ را از تركه پدرشـان پرداخت مى كنند تا به 
حدّ بلوغ برسـند، اگر اسـالم را اختيار كنند، مرياث پـدر از آنِ آهنا خواهد بود، اگر 

مسلامن نشوند، بقيه تركه را وارثان مسلامن به ارث مى برند. 
د باشـند و پيـش از آن كه تركـه را در ميان خود  ٣ ) اگـر وارثـان مسـلامن متعدّ
م بر آهنا باشـد، مهه مال را  تقسـيم كنند، وارث كافر مسـلامن شـود اگر طبقه اش مقدّ
به خود اختصاص مى دهد، و اگر در طبقه آهنا باشـد، با آهنا رشيک می شـود و سهم 

خودش را مى برد. 
٤ ) اگر وارث مسـلامن منحرص به امام باشـد و وارثِ كافر پيش از آن كه تركه 
به وسيله امام انفاق شود، اسالم اختيار كند، مهه تركه را به خود اختصاص مى دهد. 

 ٢ ـ قتل
اگر كسـى يكى از ارحام خود را به ناحق به قتل برسـاند، از او ارث نمى برد، 
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اگرچه عمد نباشـد. وىل اگر به عنوان قصاص و يا در مقام دفاع از خويش كشـته 
باشد، مانع ارث نمى شود. 

(مسـأله ٢١٠١) اگر چند نفر در كشـتن يك نفر رشكت داشـته باشند، مهه آهنا 
از ارث او حمروم مى شوند. 

(مسـأله ٢١٠٢) قاتل خودش از ارث حمروم مى شـود، وىل ديگران را حاجب 
نمى شـود، اگرچه رشـته اتّصال آهنا به مقتول از طريق او باشـد. پس اگر كسى فقط 
يك پرس داشته باشد، واو پدرش را بكشد، تركه او به فرزند زاده های او مى رسد . 

 ٣ ـ بردگى
بردگى نيز يكى از موانع ارث است، وىل چون حملّ ابتال نيست، نياز به توضيح 

نيست.

 احكام ارث طبقه اّول
(مسأله ٢١٠٣) اگر پدر، يا مادر تنها وارث باشند، مهه مال به او تعلّق مى گريد 
و اگـر مهرس مهراه آهنا باشـد، و ميّت مرد باشـد، يك چهارم تركه بـه مهرس و بقيه به 
پدر يا مادر مى رسد، و اگر ميّت زن باشد، نصف تركه به شوهر و بقيّه به پدر يا مادر 

تعلق مى گريد. 
(مسـأله ٢١٠٤) اگر وارث ميّت فقط يك پرس يا يك دخرت باشـد، مهه تركه به 
او مى رسـد، و اگر مهرس نيز داشته باشد، و ميّت مرد باشد، يك هشتم تركه به مهرس 
و بقيـه بـه فرزندش مى رسـد، و اگر زن باشـد، يك چهـارم تركه به شـوهر و بقيه به 

فرزندش تعلّق مى گريد. 
(مسـأله ٢١٠٥) اگـر وارث ميّـت فقـط پـدر و مـادر او باشـند و ميّـت برادر 
م تركـه بـرای مـادر و دو سـوم آن بـرای پـدر مى باشـد.  نداشـته باشـد، يـك سـوّ
(مسأله ٢١٠٦) اگر در فرض باال ميّت برادر داشته باشد، چه تنى باشد يا از مادر 
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جدا باشد، يك ششم تركه به مادر، و بقيه به پدر تعلق مى گريد، مرشوط بر اينكه آهنا : 
١ ) دو بـرادر يـا ، يـك بـرادر و دو خواهـر، و يا چهـار خواهر به باال باشـند.
٢ ) حداقـل تعـداد فـوق در قيـد حيـات و متولـد باشـد، نـه در شـكم مادر. 

٣ ) مسلامن و آزاد باشند. 
(مسـأله ٢١٠٧) اگر وارث ميّت منحرص به پدر، مادر و مهرس باشـد، و ميّت 
مـرد باشـد، يك چهارم تركه بـه مهرس، و اگر زن باشـد نصف تركه به شـوهر تعلق 
مى گـريد، و يـك سـوم يا يك ششـم ( به تفصيىل كه گذشـت ) به مـادر و بقيه به پدر 

تعلق مى يابد. 
(مسـأله ٢١٠٨) اگـر وارثـان ميّـت خصـوص فرزنـدان باشـد، ومهـه پـرس 
يـا مهـه دخـرت باشـند، تركـه بـه طـور مسـاو در ميـان آهنـا تقسـيم مى شـود، وىل 
اگـر برخـى پـرس و برخـى دخرت باشـد، به هـر پرس سـهم دو دخـرت داده مى شـود. 
(مسـأله ٢١٠٩) اگر مهراه فرزندان مهرس باشـد، و ميّت مرد باشـد يك هشتم 
تركـه بـه مهرس و بقيه به فرزندان تعلق مى گريد، و اگر زن باشـد، يك چهارم تركه از 

آنِ شوهر و بقيه در ميان فرزندان تقسيم مى گردد. 
(مسـأله ٢١١٠) اگـر وارث ميّـت، پدر، يا مـادر، يا هر دو با يـك پرس يا چند 
پرس باشـد، برا هر يك از پدر يا مادر يك ششـم مى رسد و بقيّه از آنِ پرس يا پرسها 
مى باشـد. و اگر مهرس نيز داشـته باشـد، يك چهارم از آن شـوهر و يا يك هشـتم از 
آن زن و يـك ششـم از آن پـدر يـا مادر، يا هر يـك از آهنا، و بقيـه از آنِ پرس يا پرسان 

مى باشد، كه به طور مساو در ميان آهنا قسمت مى شود. 
(مسـأله ٢١١١) اگر وارث ميّت پدر يا مادر با يك دخرت باشـد، به پدر يا مادر 
يك چهارم مى رسد و بقيه از آن دخرت است. و اگر مهرس نيز داشته باشد، يك چهارم 
از آنِ شوهر ( اگر ميّت زن باشد )، يا يك هشتم از آنِ زن ( اگر ميّت مرد باشد )، از 

باقيامنده يك چهارم به پدر يا مادر و بقيه به دخرت تعلق مى گريد. 
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(مسـأله ٢١١٢) اگر وارث، پدر ومادر و يك دخرت باشـد، يك پنجم به پدر و 
يك پنجم به مادر و بقيّه به دخرت تعلق مى گريد. 

(مسأله ٢١١٣) اگر وارث ميّت، پدر ومادر وزن و يك دخرت باشد، يك هشتم 
از آنِ مهرس، يك پنجم باقيامنده به پدر و يك پنجم به مادر، و بقيّه به دخرت تعلق مى گريد. 
(مسـأله ٢١١٤) اگـر وارث ميّت، پدر، مادر، شـوهر و يك دخرت باشـد، يك 
چهارم به شوهر و يك ششم به پدريك ششم به مادر و بقيّه به دخرت تعلق مى گريد. 
(مسأله ٢١١٥) اگر وارث ميّت، پدر يا مادر و دو دخرت يا بيشرت باشد، به پدر يا 
مادر يك پنجم تعلق مى گريد و بقيه در ميان دخرتان به طور مساو تقسيم مى شود.
(مسأله ٢١١٦) اگر وارث ميّت، پدر يا مادر، شوهر و دو يا چند دخرت باشد، 

يك چهارم به شوهر، يك ششم به پدر يا مادر، و بقيّه به دخرتان تعلق مى گريد. 
(مسـأله ٢١١٧) اگـر وارث ميّـت، پدر يـا مادر و زن و چند دخرت باشـد، يك 
هشـتم از آن مهـرس، يـك پنجـم باقيامنده بـه پدر يا مـادر و بقيه به دخـرتان و به طور 

مساو تقسيم مى كنند. 
(مسـأله ٢١١٨) اگـر وارث ميّت، پدر و مادر و دو يا چند دخرت باشـد، به هر 

يك از پدر و مادر يك ششم و بقيه به دخرتها به طور مساو تعلّق مى گريد. 
(مسـأله ٢١١٩) اگر وارث ميّت، پدر و مادر و مهرس و چند دخرت باشـد، يك 
چهارم به شوهر ( اگر ميّت زن باشد )، يا يك هشتم به زن ( اگر ميّت مرد باشد ) و 
يك ششم به هر يك از پدر و مادر و بقيه به طور مساو به دخرتان تعلق مى گريد. 

(مسأله ٢١٢٠) اگر وارث ميّت، پدر، مادر، يا يكى از آهنا، با يك يا چند پرس، 
و يك يا چند دخرت باشـد، به هر يك از پدر و مادر يك ششـم و بقيه به فرزندان تعلق 

مى گريد، به هر پرس سهم دو دخرت داده مى شود. 
(مسـأله ٢١٢١) اگر در فرض ياد شـده مهرس نيز باشد، به شوهر يك چهارم ( 
اگر ميّت زن باشـد ) و به زن يك هشـتم ( اگر ميّت مرد باشـد ) و به هر يك از پدر و 
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مادر يك ششم و بقيه به فرزندان تعلق مى گريد. ( هر پرس سهم دو دخرت ). 
(مسـأله ٢١٢٢) نوه ها جا فرزندان مى نشـيند، هنگامى كه فرزندان نباشند، 
و با وجود آهنا نوبت به طبقه بعد نمى رسـد. يعنى با وجود يك نوه نوبت به جدّ و 

ه نمى رسد.  جدّ
 سهم پدرانشان را مى گريند و نوادگان دخرت (مسأله ٢١٢٣) نوادگان پرس
سـهم مادرانشـان را مى گريند، يعنى اگر پدر و مادرشـان زنده بودند چه سهمى در 

تركه داشتند، مهان سهم به فرزندان آهنا مى رسد. 
(مسأله ٢١٢٤) اگر برخى از فرزندان ميّت در حال حيات او از دنيا رفته اند و 
اوالد از خود برجا نگذاشته اند، وىل از برخى ديگر اوالد برجا مانده است. 
تنها آنان كه فرزند دارند زنده فرض مى شـوند و تركه در ميان آهنا تقسـيم مى شود و 

سهم هر يك از آهنا به فرزندانشان تعلق مى گريند. 
(مسـأله ٢١٢٥) ارث بـردن نواده هـا مـرشوط اسـت بـر اينكـه ميّـت فرزنـد 
صلبـى نداشـته باشـد، وگرنـه مهـه تركه بـه او تعلـق مى گـريد و نواده هـا چيز به 
ارث نمى برنـد، اگرچـه فرزنـد صلبـى فقـط يـك پـرس و يا فقـط يك دخرت باشـد. 
بوه » اختصاص به پرس بزرگرت دارد، و آن عبارت اسـت  (مسـأله ٢١٢٦) « حَ
از قرآن، انگشـرت، شمشـري و لباسها پدر، خواه پرس مكلّف باشد يا نه، حتى اگر 
در شـكم مادر باشـد، خواه ميّت غري از آهنا تركه ديگر داشـته باشد، يا تركه ميّت 

منحرص به آهنا باشد. 
(مسـأله ٢١٢٧) حبـوه از اصل تركه برداشـت مى شـود، وىل اگر ميّت قرىض 

ين نوبت حبوه خواهد رسيد. داشته باشد كه مهه تركه را فرا بگريد، پس از ادا دَ
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 احكام ارث طبقه دّوم
م از كسـانى كـه بـه جهت قرابـت نسـبى ارث مى برنـد، عبارتند از :  طبقـه دوّ

ه ( مادربزرگ ).  برادران، خواهران، جدّ ( پدربزرگ ) و جدّ
(مسـأله ٢١٢٨) اگـر وارث ميّت منحرص به يك برادر، يـا يك خواهر، يا يك 
ه باشـد، مهـه مال به او تعلـق مى گريد. و اگر عالوه بـر او مهرس نيز  ، يـا يك جدّ جـدّ
داشته باشد، و ميّت زن باشد نصف مال به شوهر و اگر ميّت مرد باشد، يك چهارم 

ه مى رسد.  مال به زوجه و بقيه به برادر، خواهر، جد، يا جدّ
(مسـأله ٢١٢٩) اگـر ورثـه منحـرص به برادر و خواهر باشـد، مهه مـال به آهنا 
تعلق مى گريد. پس اگر مهه برادر يا مهه خواهر بودند، مال را به طور مساو تقسيم 
مى كننـد. وىل اگر برادر و خواهر متعدد بودنـد، برادران و خواهرانِ مادر، مال را 
به طور مسـاو تقسـيم مى كنند، برادران و خواهران تنى ( كه با ميّت از يك پدر و 
يك مادر هسـتند ) و برادران و خواهران پدر ( كه با ميّت از مادر جدا هسـتند ) به 

هر برادر سهم دو خواهر مى دهند. 
(مسـأله ٢١٣٠) اگـر ورثـه ميّت منحـرص به چند بـرادر و خواهـر تنى و غري 
تنى باشـد، اگر برادر يا خواهر مادر يك نفر باشـد، يك ششـم از تركه به او تعلق 
م مال به او و بقيّه به ديگر برادران و  مى گريد و اگر بيش از يك نفر باشـند، يك سـوّ

خواهران تعلق مى گريد. 
(مسـأله ٢١٣١) اگر ميّت عالوه بر برادر و خواهر مهرس نيز داشـته باشد، يك 
چهارم مال از آن زوجه و بقيه متعلّق به برادران و خواهران خواهد بود. و اگر ميّت 

زن باشد، نصف مال از آنِ شوهر و بقيه از آنِ برادران و خواهران خواهد بود . 
م مال  (مسـأله ٢١٣٢) اگر ورثه منحرص به پدرِ پدر و مادرِ پدر باشـد، يك سوّ

م آن به پدربزرگ مى رسد.  به مادربزرگ و دو سوّ
(مسـأله ٢١٣٣) اگر ورثـه ميّت منحرص به پدرِ پدر، مادرِ پدر و مهرس باشـد، 
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يك چهارم مال به مهرس ( اگر ميّت مرد باشـد )، يا نصف آن مالِ شـوهر ( اگر ميّت 
زن باشد ) و بقيّه به پدربزرگ و مادربزرگ مى رسد، كه يك سوم به مادربزرگ و دو 

سوم به پدربزرگ تعلق مى گريد. 
(مسـأله ٢١٣٤) اگر ورثه ميّت منحرص به پدر مادر و مادرِ مادر باشـد، مال را 

به طور مساو تقسيم مى كنند. 
(مسـأله ٢١٣٥) اگر ورثه ميّت منحرص به مهرس، پدرِ مادر و مادرِ مادر باشد، 
يك چهارم آن متعلق به مهرس ( اگر ميّت مرد باشد ) و يا نصف آن متعلق به شوهر ( 
 اگر ميّت زن باشد ) و بقيه از آنِ پدربزرگ و مادربزرگ مى باشد، كه به طور مساو

تقسيم مى كنند. 

 احكام ارث طبقه سّوم
م از كسـانى كه به وسـيله خويشاوند نسـبى با ميّت ارث مى برند،  طبقه سـوّ

عبارتند از : عموها، عمه ها، دائى ها و خاله ها. 
(مسـأله ٢١٣٦) اگر ورثه منحرص به يك عمو، عمه، دائى يا خاله باشـد، مهه 
تركه به او تعلق مى گريد و اگر ميّت مهرس نيز داشـته باشـد، يك چهارم مال به مهرس 
( اگر ميّت مرد باشد ) و يا نصف آن به شوهر ( اگر ميّت زن باشد ) و بقيه به آن فرد 

م ( عمو، عمه، دائى يا خاله ) داده مى شود.  موجود از طبقه سوّ
ه داشـته باشد، پس از  (مسـأله ٢١٣٧) اگر ميّت مهرس و چند عمو، يا چند عمّ
جدا كردن سهم مهرس، عموها، يا عمه ها بقيه را به طور مساو تقسيم مى كنند، وىل 

ه داده مى شود.  اگر خمتلف باشند، به هر عمو سهم دو عمّ
(مسـأله ٢١٣٨) اگر ورثه ميّت منحرص به دائى ها و خاله ها باشـد، مهه مال به 
آهنا مى رسـد، و آهنا مال را به صورت مسـاو در ميان خود تقسـيم مى كنند. و اگر 
ميّت مهرس داشته باشد، نصف مال از آن شوهر، يا يك چهارم آن از آنِ زوجه و بقيه 

متعلق به دائى ها و خاله ها مى باشد. 
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(مسأله ٢١٣٩) با وجود عمو تنى ( كه با پدر ميّت از يك پدر و مادر باشند ) 
عمو پدر ( كه با پدر ميّت از مادر جدا باشند ) ارث نمى برد، وىل عمو مادر ( كه 
با پدرِ ميّت از پدر جدا باشند ) با وجود عمو تنى ارث مى برد، مهچنني است حكم عمه. 
(مسأله ٢١٤٠) با وجود خاله تنى ( كه با مادر ميّت از يك پدر و مادر باشند ) 
 ) ( كه با مادر ميّت از مادر جدا باشـند ) ارث نمى برد، وىل خاله مادر خاله پدر

كه با مادر ميّت از پدر جدا باشند ) ارث مى برد. مهچنني است حكم دائى. 
(مسـأله ٢١٤١) اگـر ورثـه عبـارت از عمـو، عمـه، دائـى و خالـه باشـند، 
م تركـه مربـوط بـه دائـى و خالـه، يـا دائى هـا و خاله هـا مى باشـد، كه در  يـك سـوّ
م آن مربـوط بـه عمـو و  ميـان خـود بـه طـور مسـاو تقسـيم مى كننـد، و دو سـوّ
ه داده مى شـود.  ه ها مى باشـد، كـه به هر عمـو سـهم دو عمّ ـه، يـا عموهـا و عمّ عمّ

 احكام ارث به والء
كسانى كه به سبب « والء » ارث مى برند، سه طبقه مى باشند : 

١ ـ وال عتق
اگـر كسـى بنـده اش را آزاد كنـد، و او هيچ وارثى از خويشـاوندانش نداشـته 
باشـد، تركه اش به مالك قبىل او مى رسـد با رشايطى ، و به جهت حملّ ابتال نبودن از 

توضيح آن رصف نظر مى شود. 
٢ ـ وال ضامن جريره

منظور از « جريره » ديه قتل خطا مى باشد كه بر عهده فاميلها قاتل مى باشد. 
(مسـأله ٢١٤٢) اگر كسـى فاميل نسـبی دارد و سـابقه بندگى نداشـته باشد ، 
مى توانـد با كسـى قـرار داد ببندد كـه اگر قتـىل از او رسبزند، ديه اش را آن شـخص 
بپردازد، آن شـخص ضامن جريره او مى شـود، يعنى ديه قتل خطأ او را مى پردازد 

و از او ارث مى برد. 
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(مسأله ٢١٤٣) كسى كه ضامن جريره كسى مى شود به او مى گويد : « من وىلِّ 
تـو مى شـوم كه ديـه قتل خطا ترا بپردازم » او نيز مى گويـد : « قبول كردم » پس از 

اجرا عقد او رشعا ضامن جريره و وارث آن شخص مى شود. 
(مسـأله ٢١٤٤) كسى كه هيچ وارث نسـبى ندارد، اگر بمريد، مهه اموالش به 
ضامن جريره اش مى رسد، و اگر مهرس داشته باشد، يك چهارم تركه به مهرس ( اگر 
ميّت مرد باشـد ) و يا نصف آن به شـوهر ( اگر ميّت زن باشـد ) مى رسـد و بقيّه به 

ضامن جريره می رسد . 
٣ ـ وال امامت

اگر كسى هيچ فاميل نسبى نداشته باشد، آزاد كننده و ضامن جريره نيز نداشته 
باشد، اموالش به امام مى رسد، كه امام  A وارث هر كسى است كه وارث ندارد. 

به جز در دو صورت : 
١ ـ اگر ميّت مهرس داشـته باشـد، پس اگر زن باشـد، مهه اموالش به شوهرش 
مى رسد و چيز به امام  A  نمى رسد، وىل اگر مرد باشد، يك چهارم تركه اش به 

مهرسش مى رسد و بقيّه اش به امام  A تعلّق مى گريد.
٢ـ  اگر ميّت وصيّت كند كه مهه اموالش به مسلامنان، بينوايان و در راه ماندگان 
رصف شـود، وصيّتش در كلّ اموالش نافذ مى شـود و در آن راه هزينه مى شود، وىل 
م تركه اش نافذ مى شود و بقيّه اش  اگر به موارد ديگر وصيّت كرده باشد، تا يك سوّ

به امام تعلّق مى گريد. 
(مسـأله ٢١٤٥) منظور از كسى كه وارث ندارد، كسى است كه مى دانيم هيچ 
وارث مسـلامنى از خويشـاوندانش ندارد، مثل كسـى كه تازه مسـلامن شده، و كسى 
از خويشـاوندانش مسلامن نشـده، آزاد كننده و ضامن جريره ا هم ندارد. و در اين 

حكم است آن كسى كه گمشده و پيش از شناسائى نسبش از دنيا رفته است. 
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مسائلى در ارث
(مسأله ٢١٤٦) شوهر مهانند ديگر ورثه از مهه آنچه زنش به ارث گذاشته، از 
منقول و غريمنقول، ارث مى برد. وىل زن تنها از تركه منقول شـوهرش، چون پول، 
جنس، ماشـني، حيوان، ابـزار و ادوات، ارث مى برد وىل از زمني چه از عينش وچه 

از قيمتش ارث نمى برد . 
(مسأله ٢١٤٧) زن از درخت، ساختامن و ابزار و ادوات نصب شده در زمني 
يـا بنـا ارث مى بـرد، وىل بـه هنگام قيمت گـذار آهنـا را جدا از زمـني و به صورت 

يله ورها ـ كه قابل تداوم نيست ـ منظور مى كنند.
(مسـأله ٢١٤٨) ورثـه مى توانـد قيمـت درخت و سـاختامن را بـه مهرس ميّت 

بدهند و او بايد بپذيرد. 
ـه ا كـه به هنـگام مرگ ميّـت در رحم مادر بـود، اگر به  (مسـأله ٢١٤٩) بچّ
صورت مرده سـقط شـود يا متولّـد شـود، از او ارث نمى برد. وىل اگر زنـده به دنيا 
بيايد، حركتى كند يا فرياد بكشد كه نشان زنده بودنش باشد، اگر پس از آن بمريد، 

از او ارث مى برد و ارثيّه اش به خويشاوندان نزديكش منتقل مى شود. 
(مسـأله ٢١٥٠)  خونبها شخص مقتول جزء اموال او هست، خواه اين ديه 
ل ثابت شـود، مانند ديه در قتل خطا، يا بعدا حاصل شـود، مانند ديه قتل عمد،  از اوّ
كـه پـس از رضايت اوليا خون، قصاص تبديل به ديه مى شـود. در هر دو صورت 
ايـن ديـه نيز جزء اموال ميّت قرار مى گريد و ورثه از آن ارث مى برند، و وصيّتهايش 

از آن تنفيذ ، و قرضهايش از آن پرداخت مى شود. 
(مسأله ٢١٥١) ديه ا كه در اثر نقص عضو و جراحات گرفته مى شود، اگر به 
موجب جنايتى باشد كه در حال حياتش بر او رفته باشد، در واقع در حال حيات مالك 
آن شده و جزء اموالش قرار گرفته است. وىل اگر پس از مرگش جنايتى را بر پيكرش 
وارد كنند، ديه ا كه از جانى گرفته مى شـود، جزء اموال ميّت نمى شـود، بلكه بايد 
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از طرف ميّت در راهها خري هزينه شود. وىل اگر ميّت قرض داشته باشد و امكان 
پرداخت از راه ديگر نباشد، از مهان پول ادا مى شود كه از هبرتين راهها خري مى باشد. 
(مسـأله ٢١٥٢) مهـه ورثـه از ديـه ارث مى برند، بـه جز بـرادران و خواهران 

مادر ميّت ( كه از پدر جدا باشند ) وىل ديگر خويشان مادر ارث مى برند. 





احكام ديه
« ديه » عبارت از ماىل اسـت كه در مقابل جنايتى كه بر جسـم يا جان انسـانى 

وارد شده، تعيني گرديده است. 
در اينجا فقط به مسائىل كه بيشرت مورد پرسش قرار مى گريد، اشاره مى كنيم.

(مسأله ٢١٥٣) جنايت بر سه قسم است : 
١ ـ عمد 

جنايت عمد آن است كه به قصد انجام جنايت بر آن اقدام كند. 
(مسـأله ٢١٥٤) اگر انسـان به قصد كشتن كسى سـنگى را به سو او پرتاب 
كند كه معموالً چنني سـنگى موجب قتل نمى شـد، وىل تصادفا او را بكشـد، اين را 

قتل عمد مى گويند، زيرا قصد كشتن داشت. 
(مسـأله ٢١٥٥) اگر انسـان سـنگ بزرگى را بر رسِ كسـى عمدا بزند و قصد 
كشـتن نداشـته باشـد، وىل چنني سـنگى معموالً طرف را مى كشـد، اگر كشته شود 

عمد به شامر مى آيد، چون از اين وسيله انتظار مى رفت كه موجب قتل شود. 
 ٢ ـ شبه عمد

اگر انسـان چيز را از روی قصد به طرف كسى پرت كند كه معموالً موجب 
قتل يا شكستن عضو نمى شد و قصد چنني جنايتی هم نداشت، وىل تصادفا موجب 

قتل يا شكستن عضو شد، آن را شبه عمد مى گويند. 
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 ٣ ـ خطأ حمض
اگر سنگى را به سو حيوانى پرت كند، تصادفا به انسانى اصابت كند و او را 
بكشـد يا يكى از عضوهايش را از بني بربد، يا بر فراز بامى راه برود، تصادفا سـقف 
فرو ريزد و انسـانى زير آوار بامند، يا تفنگ را در دسـت بگريد كه آن را اصالح كند، 
تصادفا تري از آن پرتاب شود و انسانى را بكشد و يا مصدوم ناميد، چنني كار را 

خطأحمض گويند. 
(مسـأله ٢١٥٦) جنايـت عمد اگر ديگر رشايط آن كـه در باب قصاص بيان 
شـده، فراهم شـود، موجب قصاص مى باشـد و بدون رضايت طرفني تبديل به ديه 

نمى شود.
(مسـأله ٢١٥٧) در جنايت شـبه عمد ديه بر گردن جانى هسـت، يعنى  كسى 
ه اش  كه مرتكب جنايت شده، بايد ديه را بپردازد، اگر خوددار كند، يا بمريد بر ذمّ
مى ماند و بايد از مال او پرداخت شود. و اگر ماىل نداشته باشد مانند ديگر قرضهايى 

است كه بر عهده اش مى ماند. 
(مسـأله ٢١٥٨) در جنايت خطأحمض ديه الزم اسـت، وىل بر عهده « عاقله » 

يعنى فاميلها پدر جانى است. 
(مسأله ٢١٥٩) عاقله عبارتند از : پدر، فرزندان، نواده ها، پدرانِ پدر، عموها، 

 .پدر پرس عموها و نوه عموها. يعنى مردان از فاميلها
(مسأله ٢١٦٠) ديه عمد بايد تا يكسال از حني وقوع جنايت پرداخت شود، و 

ديه شبه عمد و خطا بايد در ظرف سه سال پرداخت شود. 
(مسأله ٢١٦١) ديه قتل مسلامن يكى از شش چيز است كه گفته مى شود : 

١ ـ صد شرت
٢ ـ  دويست  گاو
٣ ـ هزار گوسفند
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٤ ـ هزار دينار طال
٥ ـ ده هزار درهم نقره(١)

لّه ٦ ـ دويست حُ
(مسـأله ٢١٦٢) در مهـه اقسـام ششـگانه ديـه، ديـه زن نصـف مـرد اسـت. 
(مسـأله ٢١٦٣) ديـه جنـني هنگامى كه نطفه باشـد ٢٠ دينار طـال و اگر علقه 
ضغه باشد ٦٠ دينار و اگر استخوان بند شده باشد ٨٠ دينار  باشد ٤٠ دينار و اگر مُ
و اگر گوشـت آن را پوشـانده باشد ١٠٠ دينار طال مى باشـد، و در اين ديه ها فرقى 

بني پرس و دخرت نيست. 
(مسـأله ٢١٦٤) ديه جنينى كه روح در آن دميده شـده باشـد، ديه انسان كامل 

است. 
سـپس  مى مانـد،  رحـم  در  روز  چهـل  ت  مـدّ بـه  نطفـه   (٢١٦٥ (مسـأله 
تبديـل بـه علقـه مى شـود، و چهـل روز بـه حالـت علقـه مى مانـد، سـپس تبديـل 
 بـه مضغـه مى شـود و چهـل روز بـه آن حالـت مى مانـد، آنـگاه اسـتخوان بنـد
مى شـود، سـپس آن را گوشـت مى پوشـاند. هنگامـى كه بچـه پنج ماهه شـد، بايد 
روح در آن دميـده شـود. و منظـور از دميـده شـدن روح آن نيسـت كـه مـادرش 
حركـت بچـه را احسـاس كند، كـه آن از حـدود چهار ماهگى احسـاس مى شـود. 
(مسـأله ٢١٦٦) اگر مادر دوائى بخورد كه بچه اش را سـقط كند، بايد ديه اش 
را بپـردازد، و اگـر دكـرت با عمل جراحى و امثال آن ( كورتاژ) سـقط كند، دكرت بايد 
ديـه اش را بپـردازد، مگر اينكه اشـتباه حمض باشـد، كه در اين صـورت ديه بر عاقله 

است، يعنى بايد فاميلها پدر كسى كه موجب سقط جنني شده ديه را بپردازد. 
(مسـأله ٢١٦٧) به طور كه از مسـأله باال معلوم شـد، كسى كه مبارش سقط 
ا كسى كه به آن رضايت داده، مانند پدر و  كردن جنني باشد او بايد ديه را بپردازد، امّ

مادر، يا هر شخص ديگر، اگرچه گناه كرده، وىل ديه بر گردن او نيست. 
(١)  ده هزار درهم، در حدود ٢٩ كيلو و ٧٥٠ گرم مى باشد. 
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(مسـأله ٢١٦٨) ديـه جنـني بـه نزديكرتين خويشـانش كـه پدر و مادر اسـت 
مى رسـد، وىل اگر يكى از آهنا به سـقط او اقدام كرده و قاتل او باشـد، او از آن سهم 
نمى برد، اگر هر دو قاتل او باشند، هيچكدام سهم نمى برند، ديگر خويشاوندانى كه 
پس از پدر و مادر ـ بر اساس طبقات ارث ـ به او نزديكرت هستند، بر اساس ضوابط 

ارث بني خود تقسيم مى كنند. 
(مسأله ٢١٦٩) اگر جنني از طريق نامرشوع منعقد شده باشد، ديه آن هنگامى 
كـه نطفـه اسـت ١٦ درهم، چون علقه شـود ٣٢ درهـم، آنگاه كه مضغه باشـد ٤٨ 
درهـم، چون اسـتخوان بند شـود ٦٤ درهم ، هنگامى كه گوشـت بپوشـاند، ٨٠ 
درهـم اسـت. و اگر روح در آن دميده شـده باشـد، ديه يك فرزند نامـرشوع، يعنى 

٨٠٠ درهم مى باشد.
(مسأله ٢١٧٠) درهم بر اساس وزن، سه گرم، االّ يك چهلم گرم مى باشد. 

(مسـأله ٢١٧١) اگـر حج واجب بـر گردن ميّت باشـد و اموالش برا نيابت 
حج كفايت نكند، مى توان از مهان ديه برا او حجه االسـالم به جا آورد، بلكه بنابر 
م بر قرضها او مى باشـد و الزم اسـت كه ديه را به حاكم رشع  احتياط واجب مقدّ

بپردازند، تا به وسيله حاكم رشع در اين راه هزينه شود. 
(مسـأله ٢١٧٢) ديه كشـتن سـگ تعليم شده ٤٠ درهم اسـت، وىل اگر كسى 
سـگ نگهبان باغ و بسـتان را بكشـد، بايد قيمت آن را به صاحبش بپـردازد، و بنابر 

احتياط واجب اگرچه با ديوار حصار نشده باشد 
نيسـت،  الرشائـط  جامـع  جمتهـد  حـدّ  در  كـه  كسـى   (٢١٧٣ (مسـأله 
كـرده   داور مقـدس  رشع  مطابـق  اگرچـه  اسـت،  حـرام  كردنـش  قضـاوت 
باشـد، و قضاوتـش در حـق احـد نافـذ نيسـت، و مراجعـه كردنـش به ايشـان از 
مصاديـق « حتاكـم بـه طاغوت » اسـت، كـه قرآن كريـم در ايـن رابطـه مى فرمايد :
م قـرار دهند، در حاىل كه  كَ « چگونـه مى خواهند كـه طاغوت را برا خود حَ
به آهنا امر شـده كه به طاغوت كافر شـوند. شـيطان مى خواهد كه آهنا را گمراه كند، 
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.(١)« گمراهى بسيار دور و دراز
(مسـأله ٢١٧٤) جنايات فراوانى در جامعه رخ مى دهد كه رشعا گناه بزرگى 
 شود، مانند بسيار به شامر مى آيد كه حتام بايد از باب هنى از منكر از آهنا جلوگري
از فحشـا و منكرات، وىل كيفر آهنا جريمه نقد، زندان يا شـكنجه نيسـت، در اين 
موارد نيز حكم به جزا نقد و امثال آن نمودن، حكم به غري ما أنزل اهللاّ  مى باشد. 
(مسـأله ٢١٧٥) جريمه ا كه از فرد تبهكار گرفته مى شـود، اگر با عنوان ديه 
منطبق نباشد، رشعا جايز نيست، مگر اينكه از راه كدخدامنشى باشد و كسى كه آن 

پول را مى پردازد راىض باشد. 
(مسـأله ٢١٧٦) اگر فـرد تبهكار را دادگاه ها دولتى بـه عنوان جلوگري از 
وقوع جنحه و جنايت بازداشـت كرده باشـند، بر فرد مصدوم و ورثه او نيسـت كه 

تالش كنند تا او را آزاد كنند، مگر اينكه بر اين كار توافق كرده باشند. 
(مسـأله ٢١٧٧) پا درميانى كـردن برا صدور حكـم، هنگامى كه بر خالف 

ميزان رشعى باشد، جايز نيست. 
(مسـأله ٢١٧٨) اگر اين پا درميانى برا اجياد توافق و گرفتن ختفيف باشـد از 

كسى كه رشعا چنني حق را دارد، مانعى ندارد. 
(مسأله ٢١٧٩) اگر پا درميانى كردن برا اصالح و خاموش كردن آتش فتنه 
س به آن اهتـامم ورزيده، مانعى ندارد، كـه در مواقعى اين كار  باشـد، كه شـارع مقدّ

واجب مى شود تا جلو خونريز، فتنه و فساد و هتك حرمت گرفته شود. 

(١)  سوره نساء  ٤ ، آيه ٦٠. 
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